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៤០
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	សង្ខេបមេរ�ៀន
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	គ្រោងនៃមេរ�ៀន

៥៣

	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

៦៣

លទ្ធផលសិក្សា

៦៣

	ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

៦៣

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

៦៥

អំណានបន្ថែម	

៦៥

មេរ�ៀនទី២៖ ការគិតអំពី «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ៖ ទម្រង់នៃព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត
និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

ដោយ Claire Wardle និង Hossein Derakhshan
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	សង្ខេបមេរ�ៀន
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	គ្រោងនៃមេរ�ៀន
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	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

៧៩

លទ្ធផលសិក្សា

៨០

	ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

៨១

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

៨៣

ឯកសារបន្ថែម	
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អំណានបន្ថែម	

៨៣
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ិ ការសាយភាយព័ត៌មានខុសនង
ិ ព័ត៌មានមន
ិ ពត
ិ

៨៥

ដោយ Julie Posetti
	សង្ខេបមេរ�ៀន
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	គ្រោងនៃមេរ�ៀន
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	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

១០២

លទ្ធផលសិក្សា

១០២

	ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

១០៣

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

១០៥

អំណានបន្ថែម	

១០៥

មេរ�ៀនទ៤
ី ៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនង
ឹ ព័ត៌មានមន
ិ ពត
ិ នង
ិ ព័ត៌មានខុស តាមរយៈអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយនង
ិ ព័ត៌មាន (MIL)

១០៧

ដោយ Magda Abu-Fadil
	សង្ខេបមេរ�ៀន

១០៨

	គ្រោងនៃមេរ�ៀន

១១១

	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

១១៧

លទ្ធផលសិក្សា

១១៧

	ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

១១៨

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

១២២

ឯកសារបន្ថែម	

១២២

អំណានបន្ថែម	

១២៣

១២៥

មេរ�ៀនទ៥
ី ៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពត
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ដោយ Alexios Mantzarlis
	សង្ខេបមេរ�ៀន

១២៦

	គ្រោងនៃមេរ�ៀន

១២៦

	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន
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លទ្ធផលសិក្សា

១៣៦
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១៣៦

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	
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អំណានបន្ថែម	

១៤៤
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១៥៨
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១៥៩

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

១៦១

ឯកសារបន្ថែម	

១៦១

អំណានបន្ថែម	

១៦២
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១៦៧
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១៦៨

	គ្រោងនៃមេរ�ៀន

១៧០

	គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

១៨០

លទ្ធផលសិក្សា

១៨០

	ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

១៨១

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម	

១៨៣

អំណានបន្ថែម	

១៨៣

សទ្ទានុក្រម		

១៨៥

អ្នកចូលរួមក្នុងការបង្កើតស�ៀវភៅមេរ�ៀននេះ

១៨៨

កម្មសទ
ិ ្ធិបញ្ញាល�រើ ូបថត

១៨៩
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បុព្វកថា
អង្គការយូណេសកូធ្វ
្ ើការងារដ�ើម្បីពង្រឹងការអប់រ ំបណត្ ុះបណ្
តា លវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ហ�ើយស�ៀវភៅនេះគឺជាឯកសារដែលផ្តល់ធនធានផ្នែកចំណេះដឹងដ៏ជ�ឿនល�ឿន
និង ទំន�ើបចុងក្រោយបង្អស់។
ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ «គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាសកលសម្រាប់ឧត្តមភាព
ក្នុងវ ិស័យអ
 ប់រវំ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន» ដែលជាការផ្ដោតល�ើកម្មវ ិធីអន្តរជាតិរបស់
អង្គការយូណេសកូស
្ ម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យសារគមនាគមន៍ (IPDC)។ គំនិតផ្តួចផ្តើម
នេះ មានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ការបង្រៀនជាមួយការអនុវត្ត និងការស្រាវជ្រាវ
ផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពីទស្សនៈជាសកល ដោយរួមបញ្ចូ លការចែករ ំលែកគំរូ
ល្អនៅថ្នា ក់អន្តរជាតិ។
ដូច្នេះហ�ើយ ស�ៀវភៅមេរ�ៀននេះធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ជាកម្មវ ិធីសិក្សាគំរូ
លំដាប់អន្តរជាតិ និងប�ើកចំហសម្រាប់ការអនុវត្តតាម ឬការយកលំនាំតាមដែល
ឆ្លើយតបទៅនឹងប
 ញ្
ហា ប្រឈមជាសកលនៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនព
 ិតដែលកំពុង
ប្រឈមនឹងសង្គមជាទូទៅ ជាពិសេសក្នុងវ ិស័យសារព័ត៌មាន។
ស�ៀភៅនេះអាចជ�ៀសវាងការសន្មតថា ពាក្យ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ(Fake News)»
មានន័យត្រង់ ឬសាមញ្ញ ងាយយល់1។ ការធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែពាក្យ
«ដំណឹង (News)» មានន័យថា ព័ត៌មាន(Information) ដែលបានផ្ទៀងផ្ទា ត់រច
ួ
សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ�ើយព័ត៌មានណាដែលមិនស ្រប
តាមបទដ្ឋាននេះ មិនគួរហៅថាជាដំណឹងទេ។ ដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះ «ដំណឹង
ក្លែងក្លា យ» គឺជាបណុំ
 ព
ត្ ពាក្យពីរម៉ាត់ដែលមានន័យផ្ទុយគ្នា ដែលធ្វើឱ្យខូចភា

អាចជ�ឿជាក់បាននៃព័ត៌មាន ដែលត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌឬកម្រិតនៃការផ្ទៀង
ផ្ទា ត់ភាពត្រឹមត្រូវ និងជាប្រយោជន៍សាធារណជន ឧទាហរណ៍ ដំណឹងពិត។ 
ដ�ើម្បីយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ករណីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ល្បិចភាសា
ខុស និងបង្កើតប្រភេទព័ត៌មាន ស�ៀវភៅនេះចាត់ទុកសកម្មភាពក្លែងបន្លំទាំងនេះ
ទៅតាមសភាពពិតរបស់វា ពោលគឺចាត់ទុកថាជាប្រភេទដំណឹងក្លែងក្លា យនៅ
ក្នុងទម្រង់កាន់តែចម្រុះនៃព័ត៌មានមិនព
 ិត ដោយរួមទាំងទម្រង់ព័ត៌មានកម្សាន្តតាម
រូបភាពជាដ�ើម។
1

Available at Tandoc E; Wei Lim, Z and Ling, R. (2018). “Defining ‘Fake News’: A typology of scholarly
definitions” in Digital Journalism (Taylor and Francis) Volume 6, 2018 - Issue 2: ‘Trust, Credibility, Fake News’
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នៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ ពាក្យព័ត៌មានមិនពិត(Disinformation) សំដៅជាទូទៅល�ើការ
ប៉ុនប៉ងដោយចេតនា (មានការរ�ៀបចំទុក) ដ�ើម្បីបំភ័ន្ត ឬបោកប្រាស់មនុស្សតាម
រយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនស្មោះត្រង់។ ទង្វើបែបនេះច្រើនតែធ្វើឡ�ើងជាមួយយុទ្ធ
សាស្រ្តទាក់ទងស្របគ្នា ខ្លះ និងប្រសព្វគ្នា ខ្លះ ព្រមជាមួយល្បិចកលមួយចំនួន
ទ�ៀតដូចជាការលួចទិន្នន័យ ឬការធ្វើឱ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍បុគ្គល។ ព័ត៌មានខុស

(Misinformation ) ជាទូទៅសំដៅល�ើព័ត៌មានដែលនាំឱ្យយល់ខុស ដែលគេ
បង្កើតឡ�ើង ឬចែកចាយដោយមិនមានចេតនាគ្រប់គ្រង ឬបំណងអាក្រក់។
រ�ឿងទាំងពីរនេះសុទ្ធតែបង្កបញ្
ហា ដល់សង្គមប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនព
 ិតមានគ្រោះថ្នា ក់
ជាពិសេស ដោយសារព័ត៌មានប្រភេទនេះមានការរ�ៀបចំ មានធនធានល្អ មាន
បច្ចេកវ ិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិដ�ើម្បីជួយពង្រឹង។
អ្នកចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតប្រើប្រាស់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ ឬក្រុមដែលមាន
និន្នា ការប្រកាន់បក្ខពួក ដែលគេសង្ឃឹមថានឹងក្លា យជាក្រុមអ្នកប
 ំពងសំឡេងនិង
ចែកចាយបន្ត។ តាមរប�ៀបនេះ ពួកគេរកមធ្យោបាយប្រើប្រាស់យ�ើងទាំងអស់គ្នា
ជាឧបករណ៍បញ្ជូ នសាររបស់ពួកគេតាមរយៈទំនោររបស់យ�ើងដ�ើម្បីចែករ ំលែក
ព័ត៌មានក្នុងហេតុផលផ្សេងៗ។ អ្វីដែលគ្រោះថ្នា ក់បំផុតនោះគឺថា «ដំណឹង

ក្លែងក្លា យ» មិនតម្រូវឱ្យក្រុមគោលដៅបង់លុយកាក់អវីទា
្ ំងអស់ មានន័យថាបុគ្គល
ដែលគ្មា នលទ្ធភាពទទួលបានដំណឹងប្រកបដោយគុណភាព ឬមិនបានទទួល
ដំណឹងដែលឯករាជ្យ គឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីព័ត៌មានមិនពិតផង និង
ព័ត៌មានខុសផង។
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនព
 ិត និងព
 ័ត៌មានខុសអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមួយភាគធំតាម
រយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងក
 ម្មវ ិធីផ្ញើសាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដែល
នាំឱ្យមានការចោទជាសំណួរទាក់ទងនឹងកម្រិតនៃបទបញ្
ជា និងប
 ទបញ្
ជា សម្រាប់
រ ិតត្បិតខ្លួនឯង និងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាទាំងនេះ។ ក្នុងនាមជាវេទិកា

ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ជាជាងស្ថាប័នផលិតមាតិកា ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានច្បាប់
ទម្លា ប់តិចតួចណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ (ល�ើកលែងតែនៅក្នុងវ ិស័យ

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា)។ ទោះជាយ៉ា ងណា នៅក្នុងបរ ិបទនៃកំណ�ើនសម្ពា ធកាន់តែខ្លាំង

ព្រមទាំងហា
 និភ័យចំពោះការបញ្ចេញមតិដោយសេរ ីដែលបង្កឡ�ើងដោយបទបញ្
ជា
ច្រើនហ
 ួសកម្រិត គេឃ�ើញមានវ ិធានការកាន់តែច្រើនក្នុងទម្រង់ជាច្បាប់ទម្លា ប់
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ផ្ទៃក្នុង ប�ើទោះបីជាមានតាមផ្នែកខ្លះក៏ដោយ2។ នៅឆ្នាំ២០១៨ អ្នករាយការណ៍

ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសេរ ីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ បានផ្ដោត
សំខាន់ល�ើបញ្
ហា នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុន

អ៊ីនធឺណិតរ�ៀនសូត្រពីបទបញ្
ជា ផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និងធ្វើឱ្យកាន់តែ
ស្របទៅតាមបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិចែកចាយ ស្វែងរក
និងទទួលព័ត៌មាន3។នៅក្នុងការវ ិវត្តយ៉ា ងឆាប់រហ័សនៃវ ិធានការដែលអនុវត្ត

ដោយរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន អ
 ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមាន
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយដែលមានការពន្យល់លម្អិតក្នុងស�ៀវភៅនេះ។

ការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នា
ព័ត៌មានមិនព
 ិតនិងព័ត៌មានខុសមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីសារព័ត៌មាន(ដែលមាន
គុណភាព) ដែលស្របតាមបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ
ព័ត៌មានទាំងពីរប្រភេទនោះក៏ខុសគ្នាពីករណីនៃសារព័ត៌មានដែលខ្សោយមិនគ្រប់
លក្ខណៈទៅតាមក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈ។ ជាក់ស្តែង សារព័ត៌មានដែលមានបញ្
ហា
មានដូចជា កំហុសជាបន្តបន្ទា ប់ (និងមិនបានកែតម្រូវ) ដែលក�ើតចេញពីកម្សោយ
នៃការស្រាវជ្រាវ ឬការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ព័ត៌មានប្រភេទនេះ
មានទាំងការបំប៉ោ ងដ�ើម្បីបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ និងការជ្រើសរ� ើសការពិតដែល
ផ្អៀងទៅតាមបក្សពួកនិយមជ្រុលដោយបំពានភាពត្រឹមត្រូវ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការល�ើកឡ�ើងបែបនេះមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានចំពោះ
ឧត្តមគតិនៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានថា មានកម្រិតខ្ពស់ផុតពីការពិពណ៌នា និងទស្សនៈ
ហ�ើយសារព័ត៌មានដែលនៅក្រោមបទដ្ឋានសុទ្ធតែលាយឡំដោយមនោគមវ ិជ្ជា
នោះទេ។ ជំនួសមកវ ិញ ការល�ើកឡ�ើងខាងល�ើនេះគឺដ�ើម្បីបង្ហាញថាសារព័ត៌មាន
ទាំងអស់សុទ្ធតែមានការពិពណ៌នា ហ�ើយបញ្
ហា របស់សារព័ត៌មានខ្វះបទដ្ឋានមិន
មែនស្ថិតនៅលេីវត្តមានរបស់ការពិពណ៌នានោះទេ ប៉ុន្តែបញ្
ហា ស្ថិតនៅត្រង់វ ិជ្ជាជីវៈ
ទន់ខ្សោយ។ នេះហ�ើយជាហេតុផលដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទន់ខ្សោយនៅតែ
2

Manjoo, F. (2018). What Stays on Facebook and What Goes? The Social Network Cannot Answer. New York
Times, 19 July, 2018. https://www.nytimes.com/2018/07/19/technology/facebook-misinformation.html
[accessed on 20/07/2018]; https://www.rt.com/usa/432604-youtube-invests-reputable-news/ [accessed
on 15/07/2018]; https://youtube.googleblog.com/ [accessed on 15/07/2018]; https://sputniknews.com/
asia/201807111066253096-whatsapp-seeks-help-fake-news/ [accessed on 15/07/2018].

3

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression. UN Human Rights Council 6 April 2018. A/HRC/38/35. https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G18/096/72/PDF/G1809672.pdf?OpenElement [accessed on 20/07/2018].
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មិនដូចគ្នា នឹងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស។
ទោះជាយ៉ា ងណា ពេលខ្លះដោយសារគុណភាពអន់ខ្សោយរបស់វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
បណ្
តា លឱ្យព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុសមានឱកាសជ្រៀតចូលក្នុងប្រព័ន្ធ

សារព័ត៌មាន។ បុព្វហេតុនិងដំណោះស្រាយបញ្
ហា សារព័ត៌មានអន់ខ្សោយមាន
លក្ខណៈខុសពីករណីព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ

ដែរ មានភ័សតុតាង
្
បង្ហាញថា គេត្រូវការសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និង
រឹងមាំដ�ើម្បីជាមធ្យោបាយជំនួស និងជាថ្នា ំបន្សាបការបំពុល បរ ិស្ថានព័ត៌មាន និង
ផលប៉ះពាល់រាលដាលដែលនាំឱ្យខូចឈ្មោះដំណឹងជាទូទៅ។
បច្ចុប្បន្ន អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកឈរម�ើលនិន្នា ការក�ើនឡ�ើងយ៉ា ង
គំហុកនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុសប៉ុណ្ណោះទេ គេក៏កំពុងដ�ើរនៅល�ើផលូវ
្
ជាមួយគ្នានឹងនិន្នា ការនេះផងដែរ4។ ដំណ�ើរនេះមានន័យថា៖

➢

វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងហានិភ័យន ៃការលិចលង់ដោយសារ
ព័ត៌មានមិនព
 ិតនិងព័ត៌មានខុស។

➢

អ្នកសា
 រព័ត៌មានប្រឈមនឹងការប្រើប្រាស់ពីតួអង្គនានាដែលធ្វើហួសពី
ក្រមសីលធម៌នៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដោយព្យាយាមបំភ័ន្តឬសូកប៉ា ន់
អ្នកសា
 រព័ត៌មានឱ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត5។

➢

អ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកទំនាក់ទំនងដែលធ្វើការបម្រើការពិត ដោយរួមទាំង
«ការពិតដែលពិបាកទទួលយក» ផង អាចនឹងឃ�ើញខ្លួនឯងថាកំពុងក្លា យ
ជាគោលដៅនៃការកុហក ពាក្យចចាមអារ៉ា ម និងកា
 របោកប្រាស់ ដែល

ិ៍
បង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបំភិតបំភ័យនិងបង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះ និងវ ិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ

ជាពិសេសនៅពេលដែលស្នាដៃរបស់គេគំរាមបកអាក្រាតរ�ឿងមិនល
 រ្អ បស់
មនុស្សដែលស៊ីឈ្នួលឬប
 ង្កើតនូវព័ត៌មានមិនព
 ិត6។
4

ប�ើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងក៏ដោយ យោងតាមការសិក្សាមួយនៅក្នុងការ ិយាល័យដំណឹងនៅក្នុង
ប្រទេសមួយខ្វះប្រព័ន្ធ ថវ ិកា និងបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណត្ ុះបណ្
តា លក្នុងការខិតខំដ�ើម្បីប្រយុទ្ធ
ប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត សូមម�ើល៖ Penplusbytes. 2018. Media Perspectives on Fake
News in Ghana. http://penplusbytes.org/publications/4535/ [accessed 12/06/2018].

5

Butler, P. 2018. How journalists can avoid being manipulated by trolls seeking to spread disinformation.
http://ijnet.org/en/blog/how-journalists-can-avoid-being-manipulated-trolls-seeking-spread-disinformation
សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៣នៃស�ៀវភៅនេះ។

6

សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៧

12

ជាងនេះទ�ៀត អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវទទួលស្គា ល់ថា ក្នុងពេលដែលព័ត៌មានមិនព
 ិត
លេចចេញតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនដែលមាន

ឥទ្ធិពល កំពុងតែប្រើប្រាស់កតីក
្ ង្វល់អំពី«ដំណឹងក្លែងក្លា យ» ជាឧបករណ៍រឹតត្បិត
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតប្រាកដ។ ច្បាប់ថ្មីៗ និងច្បាប់តឹងរឹង កំពុងទម្លា ក់កំហុស
ទៅល�ើស្ថាប័នដំណឹងហាក់បីដូចជា ស្ថាប័នទាំងនោះជាកន្លែងបង្កើតដំណឹង
ក្លែងក្លា យ ឬបញ្ចូ លស្ថាប័នដំណឹងទាំងនោះឱ្យស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញ តតិថ
្ ្មីៗដែល
រឹតត្បិតគ្រប់មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង និងសកម្មភាពនានាដោយគ្មា នការបែងចែក
ក្នុងប្រការណាមួយ។ ជារ�ឿយៗ ច្បាប់ទម្លា ប់ទាំងអស់នោះក៏មិនសូវស្របតាម
គោលការណ៍អន្តរជាតិដែលតម្រូវថា ការរឹតត្បិតទៅល�ើការបញ្ចេញមតិត្រូវតែ
មានការបញ្
ជា ក់ថាចាំបាច់សមស្រប និងមានគោលបំណងស្របច្បាប់។
ផលប៉ះពាល់ពីបទប្បញ្ញ តតិរឹ្ តត្បិតទាំងនេះ ប�ើទោះបីមិនមែនសុទ្ធតែមានចេតនា
បែបនេះទាំងអស់ក្ដី គឺធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតស្ថិតក្រោមដៃរបស់
«ក្រសួងនៃការពិត» ដែលមានអំណាចបង្ក្រា បឬរឹតបន្តឹងព័ត៌មានដ�ើម្បីហេតុផល
នយោបាយសុទ្ធសាធ។
នៅក្នុងបរ ិបទនៃព័ត៌មានមិនពិត ន
 ិងព័ត៌មានខុសសព្វថ្ងៃនេះ ការខូចខាតធំបំផុត
មិនត្រឹមតែជាច្បាប់ទម្លា ប់មិនសមហេតុផលទៅល�ើសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែសាធារណជនអាចនឹងលែងជ�ឿជាក់ល�ើព័ត៌មានទាំងអស់តែម្ដង រួមទាំង
សារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈផងដែរ។ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ សាធារណជនទំនង

ជានឹងចាត់ទុកអ្វីៗទាំងអស់ថាអាចជ�ឿជាក់បាន ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់គេគាំទ្រ និងព
 ័ត៌មានដែលត្រូវចិត្តគេ ដោយមិនខ្វល់ថាខុស
ឬត្រូវ។ យ�ើងអា
 ចម�ើលឃ�ើញស្រាប់ហ�ើយនូវផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានពីបញ្
ហា នេះ
ទៅល�ើជំន�ឿជាសាធារណៈ អំពីសុខភាព វ ិទ្យាសាស្ត្រ ការយល់ដឹងអន្តរវប្បធម៌
និងស្ថានភាពនៃជំនាញឯកទេស។
ផលប៉ះពាល់ជាសាធារណៈនេះក៏ជាការគួរឱ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសចំពោះការ
បោះឆ្នោ តនិងចំពោះគំនិតប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ។ ចេតនានៃ
ព័ត៌មានមិនពិត ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោ ត គឺមិនមែនដ�ើម្បីបញ្ច ុះ

បញ្ចូ លឱ្យសាធារណជនជ�ឿជាក់ទៅល�ើមាតិកានៃព័ត៌មាននោះថាជាការពិតទេ
ប៉ុន្តែគឺដ�ើម្បីជះឥទ្ធិពលល�ើការកំណត់រប�ៀបវារៈ (អំពីអវីដែ
្ លប្រជាជនគិតថា
សំខាន់) និងធ្វើឱ្យព័ត៌មានល្អក់កករ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យកត្តាពិចារណាចុះខ្សោយ
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នៅក្នុងជម្រើសបោះឆ្នោ តរបស់ប្រជាជន7។ ដូចគ្នានេះដែរ បញ្
ហា ចំណាកស្រុក
បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងបញ្
ហា ដទៃទ�ៀត អាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងព
 ីភាពមិន
ច្បាស់លាស់ដែលបង្កើតឡ�ើងដោយព័ត៌មានមិនព
 ិតនិងព័ត៌មានខុស។
គ្រោះថ្នា ក់ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងការអប់រផំ ្នែក
វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ចាំបាច់ត្រូវតែប្រឈមមុខដោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងការក�ើន
ឡ�ើងនៃ«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការគំរាមកំហែងក៏
បង្កើតឱ
 កាសសម្រាប់ការប្ដេជ្ញាចិត្តទ្វេដងក្នុងការបង្ហាញគុណតម្លៃនៃប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែរ។ ការប្រឈមទាំងនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការគូសបញ្
ជា ក់
ឱ្យឃ�ើញភាពខុសគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈ នៃការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលបាន
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ និងការផ្តល់មតិយោបល់ដ�ើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ8។

អ្វីដែលវិ ជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើ
នៅក្នុងបរ ិបទនេះ ដល់ពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់
ឱ្យបានកាន់តែម៉ឺងម៉ា ត់ថែមទ�ៀតនូវបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ ដ�ើម្បី
ជ�ៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទា ត់ និងត្រូវដកខ្លួនឱ្យឆ្ងាយ
ចេញពីព័ត៌មានដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រយោជន៍
សាធារណៈ។
ដូច្នេះ ស�ៀវភៅនេះក៏ជាការក្រើនរ ំឭកដ៏ទាន់ពេលវេលាមួយថា ស្ថាប័នដំណឹង
ទាំងអស់ និងអ
 ្នកសារព័ត៌មានមកពីនិន្នា ការនយោបាយណាមួយក៏ដោយត្រូវ
ជ�ៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ន
 ិងព័ត៌មានខុស ដោយចៃដន្យក្តី ឬដោយ
មិនបានពិចារណាដិតដល់កតី។
្ សព្វថ្ងៃនេះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង

ភាគច្រើនការលុបបំបាត់ចោលការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតនៅក្នុងស្ថាប័នត្រូវបាន
សន្មតដោយ« ក្រុមFifth Estate» របស់អ្នកសរសេរប្លុក (blogger) និងតួអង្គខាង

ក្រៅផ្សេងទ�ៀតដែលប្រកូកប្រកាសឱ្យគេឯងដឹងអំពីកំហុសរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ប�ើទោះជាកំហុសឬដំណឹងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចេញរួចហ�ើយក
 ្ដី។
7

Lipson, D (2018) Indonesia’s ‘buzzers’ paid to spread propaganda as political elite wage war ahead of
election, ABC News: http://mobile.abc.net.au/news/2018-08-13/indonesian-buzzers-paid-to-spreadpropaganda-ahead-of-election/9928870?pfmredir=sm [accessed 17/8/18]

8

See Nordic Council of Ministers. 2018. Fighting Fakes - the Nordic Way. Copenhagen: Nordic Council of
Ministers. http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/fighting-fakes-nordic-way [accessed 12/06/2018].
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បាតុភូតថ្មីនេះ អាចទទួលបានការស្វា គមន៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងថាជាការ
ពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមល�ើព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទា ត់។ អ្នក
សារព័ត៌មានគួរតែផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់ក្រុមផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតឯ
 ករាជ្យទៅដល់
មហាជនទូទៅ។ ប៉ុន្តែគេគួរតែដឹងថា ក្នុងករណីដែលតួអង្គខាងក្រៅបង្ហាញឱ្យគេ

ឃ�ើញចំណុចខ្វះខាតជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នដំណឹងណាមួយ ការបង្ហាញនេះនឹង
ិ៍
បង្កើតជាសញ្ញាសួរចំពោះកេរ្តឈ្
មោះរបស់ស្ថាប័ននោះក្នុងនាមជាប្រភពដំណឹង
វ ិជ្ជាជីវៈ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរថា ការកែតម្រូវនៅក្រោយ

ការចេញផ្សាយដែលធ្វើឡ�ើងដោយតួអង្គខាងក្រៅ មិនអាចជំនួសឱ្យដំណ�ើរការ
គ្រប់គ្រងគុណភាពដំណឹងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្ទៃក្នុងបានទេ។ អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែ

ធ្វើឱ្យបានល្អ និង « ត្រឹមត្រូវ» តាំងពីដំបូងទីទៅ ប�ើមិនដូច្នេះទេសង្គមនឹងបាត់បង់
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចជ�ឿជាក់បាន។
សរុបសេចក្ដីមក ល្បែងនៃការកែតម្រូវកំហុសដោយអ្នកឃ្លាំម�ើលពីខាងក្រៅ
មិនមែនជាល្បែងដែលសារព័ត៌មានជាអ្នកឈ
 ្នះនោះទេ។ អ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវ
ទុកឱ្យស្ថាប័នផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតធ្វើកិច្ចការសារព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់

មន្ទិលសង្ស័យដែលប្រភពបានផ្ដល់ឱ្យនោះទេ (ទោះបីជាមន្ទិលសង្ស័យនោះ
ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬឆ្លងផុតពីវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និង
លេចឡ�ើងដោយផ្ទា ល់នៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្ដី)។ សមត្ថភាពរបស់អ្នក

សារព័ត៌មានដែលធ្វើឱ្យល�ើសពីការសរសេរថា«អ្នកនេះនិយាយបែបនេះ អ្នកនោះ
និយាយបែបនោះ» ហ�ើយស េីុបអង្កេតភាពត្រឹមត្រូវនៃការអះអាងរបស់ប្រភពព័ត៌មាន
ត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើង។
សារព័ត៌មាន ចាំបាច់ត្រូវរកឱ្យឃ�ើញ និងបកអាក្រាតករណី រួមទំាងទម្រង់ថ្មីៗ
នៃព័ត៌មានខុស។ នេះជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នសា
 រព័ត៌មាន និង
ក៏ជាវ ិធីគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កា ត់ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ»។ ជាការឆ្លើយតបបន្ទា ន់ចំពោះ
បញ្
ហា ដ៏ក្ដៅគគុកន
 ិងដ៏អន្តរាយបេសកកម្មនេះបំពេញបន្ថែមនិងពង្រឹងដល់
យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលមធ្យម ដូចជាអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន
ដែលបង្កើនសមត្ថភាពក្រុមគោលដៅឱ្យចេះបែងចែកដំណឹង ព័ត៌មានមិនពិត និង
ព័ត៌មានខុស។ ព
 ័ត៌មានមិនពិតគឺជារ�ឿងក្តៅ ហ�ើយកា
 រផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានមិន
ពិតនេះឱ្យបានខ្លាំងក្លា នឹងជួយពង្រឹងសេវារបស់សារព័ត៌មានចំពោះសង្គមជាតិ។
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ដូច្នេះស�ៀវភៅនេះគឺជាការអំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាព។ ស�ៀវភៅនេះក៏ជាការល�ើក
ទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាសង្គមអំពីរប�ៀបដែលមនុស្ស
ភាគច្រើនសម្រេចចិត្តអំពីភាពអាចជ�ឿជាក់បាននៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងអំពី

មូលហេតុដែលមនុស្សខ្លះចែករ ំលែកព័ត៌មានដែលគ្មា នការផ្ទៀងផ្ទា ត់។ ដូចគ្នានឹង
ស្ថាប័នដំណឹងដែរ គ្រឹះស្ថានអប់រវំ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងនិស្សិតនៃគ្រឹះស្ថានទាំង
នេះ ក៏ដូចជាគ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា ល និងសិស្សដែរ នេះជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយក្រុមគោលដៅ។ ឧទាហរណ៍
ការប្រមូល «ប្រភពពីសាធារណជន (crowd-sourcing)» គឺជាកត្តាសំខាន់ប្រសិនប�ើ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលាតត្រដាង និងរាយការណ៍អំពីការលាក់បំាងនៃព័ត៌មានមិនពិត
ហ�ើយផ្សព្វផ្សាយតាមកម្មវ ិធីផ្ញើសាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬតាមអ៊ីម៉េល។

តួនាទរី បស់អង្គការយូណេស្កូ
ស�ៀវភៅនេះទទួលបានការគាំទ្រមូលនិធិពីកម្មវ ិធីអន្តរជាតិដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យ
សារគមនាគមន៍ (IPDC) របស់អង្គការយូណេសកូ្ ដែលផ្តល់នូវទស្សនៈច្បាស់លាស់

និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃរ�ឿងរ៉ា វព័ត៌មានមិនពិត រួមជាមួយនឹង
ការបង្កើតជ
 ំនាញជាក់ស្ង
ដែ ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅល�ើចំណេះដឹងនិងការយល់
ដឹង9។ កិច្ចការនេះជាផ្នែកមួយនៃឯកសាររបស់អង្គការយូណេសកូ្ ក្នុងការល�ើក
ទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញការងារឱ្យបានលប
្អ ំផុត និងធ្វើ

ស្វ័យនិយ័តកម្ម ដ�ើម្បីជំនួសអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្
ហា សេរ ីភាព
បញ្ចេញមតិ។

ស�ៀវភៅនេះបោះពុម្ពក្រោយស្នាដៃពីរផ្សេងទ�ៀតរបស់អង្គការយូណេសកូ្ ដែលមាន
ចំណងជ�ើងថា
 «Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi»10

(2015) និង «Model Curriculum for Journalism Education: A Compendium of
New Syllabli» (2013)។ ស�ៀវភៅទាំងពីរនេះក៏ជាឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយបន្តភាគ
ពីស�ៀវភៅល្បីល្បាញរបស់អង្គការយូណេសកូដែ
្ លមានចំណងជ�ើងថា «Model
9

10

កិច្ចប្រជុំល�ើកទី ៦១ នៃការ ិយាល័យ IPDC ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ បានសំរេចគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសកលសម្រាប់
ឧត្តមភាពក្នុងការអប់រ ំវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយធ្វើការបែងចែកពិសេសដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍមេរ�ៀនល�ើប្រធានបទ
សំខាន់ៗថ្មីៗសម្រាប់វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន។ដំណ�ើរការត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកិច្ចប្រជុំល�ើកទី ៦២ នៃ
ការ ិយាល័យ IPDC ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលបន្ទា ប់មកបានត្រៀមទុកថវ ិកាបន្ថែមដ�ើម្បីគាំទ្រកម្មវ ិធីសិក្សានេះ។

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/teaching-journalism-for-sustainable-development/
[accessed12/06/2018].
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Curriculum on Journalism Education»11 ដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ២០០៧ ជា
៩ ភាសា។
ស�ៀវភៅផ្សេងៗទ�ៀតដែលនៅមានគុណតម្លៃ និងនៅក្នុងក្រុមឯកសារបោះពុម្ព

ផ្សាយរបស់ អង្គការយូណេសកូ្ ដែលទាក់ទងនឹងការអប់រ ំនិងការបណ្ដុះបណ្
ដា ល
ផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន រួមមាន ៖

➢ Model Course on the Safety of Journalists (2017)12
➢ Terrorism and the Media: A Handbook for Journalists (2017)13
➢ Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists (2013)14
➢ Global Casebook of Investigative Journalism (2012)15
➢ Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists (2009)16
➢ Conflict-Sensitive Reporting: State of the Art; A Course for Journalists
and Journalism Educators (2009)17
ការបោះពុម្ពផ្សាយទាំងនេះមានគុណប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវ ិញ
ពិភពលោក ដែលអ្នកអ
 ប់រ ំនិងអ្នកបណ្ដុះបណ្
ដា លផ្នែកសារព័ត៌មានព្រមទាំង
និស្សិត និងអ
 ្នកសារព័ត៌មានអាជីព បានកែលម្អកា
 រអនុវត្តរបស់ខលួន
្ តាមបែប

ផ្សេងៗ។ នៅកន្លែងខ្លះ គេមានភាពបត់បែនដ�ើម្បីសម្របសម្រួលកម្មវ ិធីច្រើនឆ្នាំ
ឱ្យស្របទៅតាមចំណេះដឹងនិងចរន្តថ្មីៗ។ នៅកន្លែងខ្លះទ�ៀត គេដាក់បញ្ចូ ល
11

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publicationsand-communication-materials/publications/full-list/model-curricula-for-journalism-education/
[accessed12/06/2018].

12

https://en.unesco.org/news/unesco-releases-model-course-safety-journalists [accessed 12/06/2018].

13

https://en.unesco.org/news/terrorism-and-media-handbook-journalists [accessed 12/06/2018].

14

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/climate- change-in-africa-a-guidebook-for-journalists/
[accessed on 12/06/2018].

15	http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/the-global-investigative-journalism-casebook/ [accessed
12/06/2018].
16

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf [accessed 12/06/2018].

17

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/conflict-sensitive-reporting-state-of-the-art-a-course-forjournalists-and-journalism-educators/ [accessed on 12/06/2018].
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ផ្នែកខ្លះដែលយកពីធនធានរបស់អង្គការយូណេសកូ្ ទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា ល
ដែលមានស្រាប់។ គុណភាពនិងភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានៃស�ៀវភៅថ្មីនេះអាចរ ំពឹង
ថានឹងបង្កើតបានគុណតម្លៃដូចគ្នានឹងស�ៀវភៅមុនៗសម្រាប់អ្នកអា
 ន។
ដោយសារយូណេសកូជា
្ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល អង្គការនេះមិនល
 ម្អៀងទៅរក

ភាគីណាមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រជែងផ្នែកព
 ័ត៌មានឡ�ើយ។
ដូចដែលគេបានដឹងជាទូទៅហ�ើយថាមានការអះអាងខុសៗគ្នា និងមានការ

អះអាងតបទៅវ ិញទៅមកអំពីព័ត៌មានមិនពិត។ ចំណេះដឹងបែបនេះគួរតែផ្ដល់ការ
តម្រង់ទិសដោយការអានស�ៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជ
 ំរុញទឹកចិត្តក្រុមគោលដៅឱ្យ
ជួយប្រមូលភ័សតុតាង
្
បន្ថែមទ�ៀតអំពីករណីផ្សេងៗ។
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ស�ៀវភៅមេរ�ៀននេះមានបញ្ចូ លសមត្ថភាពដូចខាងក្រោមដ�ើម្បី
បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការវាយតម្លៃនិងការអនុវត្ត៖
១.ចំណេះដឹងអំពីដំណឹងដែលផលិតដោយតួអង្គដែលមានតម្លា ភាព និងអាច
ផ្ទៀងផ្ទា ត់បានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការអភិវឌ្ឍវ ិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និងវ ឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្ស។
២.ការទទួលស្គា ល់ថាព័ត៌មានមិនពិតមិនមែនជាបញ្
ហា តូចតាចនោះទេ
ហ�ើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត ជាបេសកកម្មសំខាន់បំផុត
សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង។
៣.ការប្ដេជ្ញាចិត្តដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ជំនាញវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានថាសំខាន់
ប្រសិនប�ើវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានសុក្រឹតភាព និងគ្រប់សមាសភាព
ត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ដំណឹង ដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន
ដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងដំណឹងក្លែងក្លា យ។ 

ស�ៀវភៅដទៃទ�ៀតដែលត្រូវបានល�ើកឡ�ើងនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ ហ�ើយដែលមាន
សារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន និងស្ថាប័នសា
 រព័ត៌មាន
រួមមាន៖
១.ចំណេះដឹងនិងជំនាញនៅក្នុងការរ�ៀបចំបង្កើតប្រព័នកា
្ធ រ ិយាល័យដំណឹង
ដ�ើម្បីធានាឱ្យមានការតាមដាន ការសេីុបអង្កេត និងការរាយការណ៍អំពី
ព័ត៌មានមិនពិត។
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២.ចំណេះដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃភាពជាដៃគូរវាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សាលាវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន សង្គមស៊ីវ ិល អ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត សហគមន៍
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត និងន
 ិយ័តករ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុល
ព័ត៌មាន។

៣.ចំណេះដឹងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការអប់រសា
ំ ធារណជនឱ្យយល់អំពី

សារៈសំខាន់នៃការស្រឡាញ់និងការពារវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកុំឱ្យលិច
លង់ក្នុងព័ត៌មានមិនព
 ិតឬក្លា យជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់តួអង្គ
ទុច្ចរ ិតដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប្រឆាំងន
 ឹង
អ្នកសារព័ត៌មាន។

ជាទូទៅ ស�ៀវភៅនេះនឹងជួយឱ្យសង្គមកាន់តែយល់ដឹងច្រើនថែមទ�ៀតអំពីការ
ឆ្លើយតបរបស់សង្គមចំពោះបញ្
ហា ព័ត៌មានមិនពិត ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំងកា
 រ
ឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ ក្រុមអ្នកកា
 រពារសិទ្ធិមនុស្ស ក្រុមហ៊ុន

អ៊ីនធឺណិត និងក្រុមអ្នកគា
 ំទ្រអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន។ ជាពិសេស
ស�ៀវភៅនេះបង្ហាញអំពីកិច្ចការដែលអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកប
 ង្រៀន និងអ្នក
បណ្ដុះបណ្
ដា លផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាចធ្វើបាន។
យ�ើងសង្ឃឹមថា យ៉ា ងហោចណាស់ស�ៀវភៅនេះអាចជួយពង្រឹងការចូលរួម
ចំណែកដ៏សំខាន់ដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាចផ្ដល់ដល់សង្គម និងចូលរួមវ ិភាគទាន
ក្នុងបំណងនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងការសម្រេចបាន
«សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសាធារណៈ និងសេរ ីភាពជាមូលដ្ឋាន»។ អង្គការយូណេសកូ្
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមអ្នកកែសម្រួល និងក្រុមអ្នកនិពន្ធដែលបានធ្វើឱ្យ
ការបោះពុម្ពផ្សាយស�ៀវភៅនេះលេចរូបរាងឡ�ើង។ ដូច្នេះ យ�ើងសូមប្រគល់
ស�ៀវភៅនេះជូនអ្នកអាន ហ�ើយយ�ើងសូមស្វា គមន៍មតិរ ិះគន់កែលម្អ។

Guy Berger
នាយកផ្នែកសេរ ីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់
អង្គការយូណេសកូ្
លេខាធិការនៃកម្មវ ិធី IPDC
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បុព្វកថា
វ ិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានហ្វូចូ ជាផ្នែកមួយនៃសកលវ ិទ្យាល័យសាធារណៈ Linnaeus
នៅប្រទេសស៊ុយអែត ហ�ើយវ ិទ្យាស្ថាននេះធ្វើការងារដ�ើម្បីពង្រឹងសេរ ីភាព

ឯករាជ្យភាព និងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន។វ ិទ្យាស្ថានយ�ើងខ្ញុំបាននិងកំពុងធ្វើការនៅ
ប្រទេសជាច្រើនជុំវ ិញពិភពលោក។ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ យ�ើងផ្តល់ការ

បណត្ ុះបណ្
តា លសមត្ថភាពដល់ស្ថាប័នបណត្ ុះបណ្
តា លវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅ
ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និងវ�ៀតណាម។
យ�ើងមានសេចក្តីសោមនស្សរ ីករាយ ដែលមានឱកាសសហការជាមួយអង្គការ
យូណេសកូ្ ដ�ើម្បីបកប្រែ និងបោះពុម្ពស�ៀវភៅនេះ។ ព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឱ្យសឹក
រេចរ ិលឫសគល់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ�ើយពលរដ្ឋគ្រប់រប
ូ នៅជុំវ ិញ

ពិភពលោកត្រូវការព័ត៌មាន ដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបានថាពិត និងស្មោះត្រង់។ អ្នក
សារព័ត៌មានអាជីពត្រូវតែដឹងថា ធ្វើយ៉ាងណាសរសេរដំណឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាច
ជ�ឿនិងទុកចិត្ត។ស�ៀវភៅនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រទេសនេះ ក៏ដូចជានៅ

ប្រទេសស៊ុយអែតរបស់ខ្ញុំ។ ដ�ើម្បីឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់នាក់នៅប្រទេស
កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះបាន យ�ើងត្រូវតែបកប្រែវាជាភាសាខ្មែរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹម
ថា ស�ៀវភៅនេះនឹងជួយពង្រឹងវ ិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Kersti Forsberg
នាយកវ ិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានហ្វូចូ
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សេចក្ដីផ្ដើម

Cherilyn Ireton និង Julie Posetti1
ដ�ើម្បីធ្វើជាកម្មវ ិធីសិក្សាគំរម
ូ ួយ ស�ៀវភៅនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់ផ្ដល់

ក្របខ័ណ្ឌនិងមេរ�ៀនឱ្យអ្នកអប់រ ំនិងអ្នកបណ្ដុះបណ្
ដា លផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

រួមទាំងន
 ិស្សិតសារព័ត៌មានសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្
ហា នានាពាក់ព័ន្ធនឹង «ដំណឹង
ក្លែងក្លា យ»2។ យ�ើងក
 ៏សង្ឃឹមដែរថា ស�ៀវភៅនេះនឹងក្លា យជាមគ្គទ្ទេសក៍ដ៏មាន
ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទាំងអស់។

ស�ៀវភៅនេះប្រមូលផ្ដុំគំនិតយោបល់ពីក្រុមអ្នកអប់រវំ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ
 ្នកត្រិះរ ិះឆ្នើមៗ ដែលកំពុងជួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវ ិធីសាស្ត្រ

និងការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា ប្រឈមនៃព័ត៌មាន

មិនពិត និងព័ត៌មានខុស។ មេរ�ៀនទាំងអស់ក្នុងស�ៀវភៅនេះផ្អែកទៅល�ើបរ ិបទ

និងទ្រឹស្ដី ហ�ើយវាកាន់តែមានសារៈប្រយោជន៍ទ�ៀតនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់តាមប្រព័ន្ធ
អ៊ីនធឺណិត។ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់រមគ្នាជា
ួ
វគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា ល ឬប្រើប្រាស់

ដោយឯករាជ្យ មេរ�ៀនទាំងនេះអាចជួយរ ំឭកមេរ�ៀនដែលមានស្រាប់ ឬបង្កើត
ជាមេរ�ៀនថ្មីៗ។ នៅខាងចុងនៃសេចក្តីផ្តើមនេះនឹងមានការណែនាំអំពីរប�ៀប
ប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះជាកម្មវ ិធីសិក្សាគំរ។
ូ

មានការជជែកដេញដោលអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» នៅក្នុង
ចំណងជ�ើង និងក្នុងមេរ�ៀន។ បច្ចុប្បន្ន «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» មិនមែនគ្រាន់តែ

ឈ្មោះនៃព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មាននាំទៅរកការយល់ខុស ដែលបន្លំខ្លួននិង
ផ្សព្វផ្សាយដូចជាដំណឹងពិតប៉ុណ្ណោះទេ ដំណឹងប្រភេទនេះបានក្លា យជាអាវុធ

ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យសារព័ត៌មានបាត់បង់តម្លៃ និងទំនុកចិត្ត។ ដោយសារមូលហេតុនេះ
ហ�ើយ ទ�ើបយ�ើងប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត និង «ព័ត៌មាន
ច្របូកច្របល់» ដែលបានស្នើឡ�ើងដោយWardleនិង Derakhshan3 ប៉ុន្តែមិន
មែនជាការដាក់កម្រិតឱ្យប្រើជាទូទៅទេ4 5។
1

2
3
4

5

Alice Matthews នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្តា្រលី ABC និងTom Law  នៃបណ្
តា ញក្រមសីលធម៌
សារព័ត៌មាន Ethical Journalism Network បានចូលរូមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវ គំនិត និងធនធានដែល
បានឆ្លុះបញ្ចំាងនៅក្នុងសេចក្តីផ្តើមនេះ។
យោងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់គោលបំណងនៃស�ៀវភៅនេះ ពាក្យ “News”
ត្រូវបានបកប្រែថាជា “ដំណឹង” ហ�ើយពាក្យ “Information” ត្រូវបានបកប្រែថាជា “ព័ត៌មាន “។
សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី២

The argument against using the term ‘fake news’ has been made by many writers and journalists themselves,
including Basson, A. (2016) If it’s fake, it’s not news. https://www.news24.com/Columnists/AdriaanBasson/
lets-stop-talking-about-fake-news-20170706 [accessed 12/06/2018].
Wardle, C, et al. (2018). “Information Disorder: the essential glossary”. Shorenstein Center, Harvard
University. Available at: https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.
pdf?x25702 [accessed 21/07/2018].
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សេចក្ប្រកា
សរួមស្ព
តី
ដី សេរ
ី ភា
ី ពនៃការបញ្ចេ ញមតិ នង
ិ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ»
ព័ត៌មានមន
ិ ពត
ិ នង
ិ ការឃោសនា

ស�ៀវភៅនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយសារកំណ�ើននៃការព្រួយបារម្ភនៅទូទាំង
ពិភពលោក អំពី«សង្គ្រាមនៃព័ត៌មានមិនពិត» ដែលវាយប្រហារទៅល�ើវ ិស័យ
សារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាន ។ នៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងពេលដែលអង្គការ
យូណេសកូ្ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងនេះ អ្នករា
 យការណ៍ពិសេសអង្គការ

សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសេរ ីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងតំណាងអង្គការដ�ើម្បី
សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប (OSCE) ទទួលបន្ទុកសេរ ីភាព

សារព័ត៌មាន អ្នករា
 យការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហរដ្ឋអាមេរ ិកទទួលបន្ទុក

សេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស
និងសិទ្ធិប្រជាជនអាហ្រ្វិកទទួលបន្ទុកសេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ និងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបានបង្ហាញនូវការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះ
ការសាយភាពនៃព័ត៌មានមិនពិត និងការឃោសនាព្រមទាំងកា
 រវាយប្រហារ
មកល�ើស្ថាប័នដំណឹងថាជា«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»។ អ្នករាយការណ៍ពិសេស និង
អ្នកតំណាងទាំងអស់នោះបានទទួលស្គា ល់ជាពិសេសនូវផលប៉ះពាល់ល�ើអ្នក
សារព័ត៌មាន និងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានថា៖
«(យ�ង)
 ពំ ោះករណីនានាដែលអាជ្ញាធរសាធារណៈ
ើ ច
ើ មានការភ្ញាក់ផ្អល


ិ៍្ត
ំ ័យ និងគំរាមកំហែងប្រព័នផ
លាបពណ៌(បង្ខូចកេរឈ្
ម ោះ) បំភិតបភ
្ធ ្សព្វផ្សាយ 

ក្នុងនោះមានទា ំងការថ្លែងថា ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយជា«អ្នកប្រឆា ំង» ឬជា «ការកុហក»
់ រឃោសនានយោបាយ ដែលនា ំឱ្យក�នឡ�
និងមានបង្កបកា
 និភ័យន ៃ
ើ
ើងនូវហា
ំ ើ ហិង្សាល�ើអក
ំ ុ កចត្ត
ការគំរាមកំហែងនិងអព�
្ន សារព័ត៌មាន បំផ្លាញទន
ិ ជា

សាធារណៈ និងការជ�ឿជាក់ល�
 ើសារព័ត៌មានក្នុងនាមជាអ
 ក
្ន ឃ្លា ំម�ើលរបស់
ំ មរយៈការធ្វើឱ្យ
សាធារណជន ហ�ើយអាចនា ំឱ្យសាធារណជនភ័នច្រឡ
តា
្ត

ស្រពេចស្រពិលនូវព្រំដែនរវាងព័ត៌មានមនព
ិ
ិ ត និងអត្ថបទសារព័ត៌មានដែល
ការពិតត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យ។»6

6

UN/OSCE/OAS/ACHPR(2017). Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation,
Propaganda: https://www.osce.org/fom/302796?download=true [accessed 29/03/2017]. See also: Kaye,
D (2017) Statement to the UN General Assembly on October 24th, 2017: https://www.ohchr.org/en/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22300&LangID=E [accessed: 20/8/18].
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ព័ត៌មានមន
 ន្ថែមដោយបច្ចេកវិ ទ្យាថ្មី
ិ ពត
ិ ជារ�ឿងចាស់ ដែលជំរុញប
ការប្រមូលផ្ដុំនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានជាទិដ្ឋភាពមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់តាំងពី
មុនពេលដែលសារព័ត៌មានសម័យទំន�ើបនេះបានបង្កើតបទដ្ឋាន ដែលកំណត់ថា
ដំណឹងជាប្រភេទដែលផ្អែកល�ើវ ិធានសុចរ ិតភាពជាក់លាក់។ ការកត់ត្រាដំបូងៗ
មាននៅក្នុងសម័យកាលរ៉ូម7 ជាពេលដែលលោក Antony ជួបជាមួយព្រះរាជនី

Cleopatra ហ�ើយសត្រូវនយោបាយរបស់គាត់ ឈ្មោះ Octavian បានប�ើក

ិ៍
យុទ្ធនាការបង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះប្រឆាំងន
 ឹងរូបគាត់ ដោយប្រើពាក្យស្លោ កខលី្ និងមុតស្រួច
ដែលសរសេរនៅល�ើកាក់ក្នុងទម្រង់ជាសារសម័យបុរាណ»8។ ជនបង្កហេតុបាន

ក្លា យជាអធិរាជរ៉មុា
ូ ំងទីមួយ ហ�ើយ«ដំណឹងក្លែងក្លា យបានជួយឱ្យ Octavian ចូល
ប្រព័នសា
្ធ ធារណរដ្ឋបានទាំងស្រុង និងជារ�ៀងរហូត»9។

ប៉ុន្តែសតវត្សរ ៍ទី២១ត្រូវគេម�ើលឃ�ើញថា មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធក្នុង

ទ្រង់ទ្រាយមួយដែលមិនធ្លា ប់មាន។ បច្ចេកវ ិទ្យាថ្មីដ៏មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់
និងការប្រឌិតមាតិកាកាន់តែងាយស្រួល ហ�ើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជួយ

បំពងសំឡេងព័ត៌មានមិនពិតដែលចូលរួមដោយរដ្ឋ អ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតិ
និងអង្គភាពសាជីវកម្មទុច្ចរ ិត ក
 ្នុងពេលដែលសាធារណជនក៏ចូលរួមចែកចាយ
ព័ត៌មានមិនពិតនោះដោយខ្វះការពិចារណា។ បច្ចេកវ ិទ្យាបានក្លា យជា

សមរភូមិដ៏អំណោយផលសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនា10 «បញ្ចើចបញ្ចើ»11
និង «ក្រុមបញ្ចើចបញ្ចើ»12 «បណ្
ដា ញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត»13

និង«ក្រុមអ្នកប
 ំផ្លើសការពិត»14។ បន្ទា ប់មកទ�ៀតក៏មាន «ពួកបញ្ចើចបញ្ចើ»
7

See a timeline plotting selected manifestations of ‘information disorder’ - from Cleopatra’s era to the present
- in a guide published by the International Center for Journalists (ICFJ) Posetti, J & Matthews, A (2018):
https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and- disinformation-new-icfj-learning-module
[accessed23/07/2018].

8

Kaminska,I.(2017). A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome. Financial Times. https://www.
ft.com/content/aaf2bb08-dca2- 11e6-86ac-f253db7791c6 [accessed28/03/2018].

9

ibid

10

See Oxford Internet Institute’s Computational Propaganda Project: http://comprop.oii.ox.ac.uk/
[accessed20/07/2018].

11	សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៧ន ៃស�ៀវភៅនេះសម្រាប់ករណីសិក្សាបង្ហាញអំពីការគំរាមគំហែង។
12

Rappler.com (2018) Fake News in the Philippines: Dissecting the Propaganda Machine. https://www.
rappler.com/newsbreak/rich- media/199895-fake-news-documentary-philippines-propaganda-machine
[accessed20/07/2018].

13

Gent,E. (2017) Sock puppet accounts unmasked by the way they write and post. https://www.
newscientist.com/article/2127107-sock- puppet-accounts-unmasked-by-the-way-they-write-and-post/
[accessed19/07/2018].

14

LeRoux,J.(2017). Hidden hand drives social media smears.https://mg.co.za/article/2017-01-27-00-hiddenhand-drives-social-media-smears [accessed 19/07/2018].
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ស្វែងរកប្រយោជន៍នៅពេលមានការបោះឆ្នោ ត15។
ទោះបីកាលៈទេសៈនិងបច្ចេកវ ិទ្យាមានភាពខុសគ្នាក្ដី ប្រវត្តិសាស្ត្រអាចឱ្យយ�ើង
យល់ដឹងអំពីបុព្វហេតុ និងផលវ ិបាកនៃបាតុភាពសហសម័យនៃ «ព័ត៌មាន
ច្របូកច្របល់» ដែលស�ៀវភៅនេះព្យាយាមបកស្រាយ។ ដ�ើម្បីធានាដល់ការ
រាយការណ៍ភាពល្អៀងគ្នា អំពីវ ិបត្តិនេះ អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកប
 ណ្ដុះបណ្
ដា ល
និងអ្នកអ
 ប់រផំ ្នែកសា
 រព័ត៌មាន(រួមទាំងន
 ិស្សិតសារព័ត៌មាន) គួរសិក្សាអំពី

ព័ត៌មានមិនពិត ការឃោសនា ការបោកបញ្
ឆោ ត និងសំណេរចំអកថាជាទិដ្ឋភាព
ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រព័នសា
្ធ រគមនាគមន៍16។
ដូច្នេះ ការរ�ៀបចំបង្កើតយ
 ុទ្ធសាស្ត្រសារព័ត៌មាន ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងន
 ឹងព័ត៌មាន
មិនព
 ិតគួរតែធ្វើឡ�ើងដោយដឹងថា ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមានអាយុកាលរាប់
សតវត្សរ ៍មកហ�ើយ ចំណែកឯវ ិវត្ដន៍នៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទ�ើបតែចាប់ផ្តើមថ្មីៗ
នេះប៉ុណ្ណោះ17។ ខណៈដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានប្រែប្រួលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗ

ដ�ើម្បីបំពេញតួនាទីក្នុងសង្គមសហសម័យ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងភាគច្រើន

អាចប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកពីពិភពនៃការប្រឌិតដំណឹង និងកា
 រវាយប្រហារ
ដោយសម្ងា ត់ ក្រោមការការពារពីសារព័ត៌មានដែលចង់បានបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈ
នៃការផ្សាយការពិត វ ិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទា ត់ និងក្រមសីលធម៌នៃប្រយោជន៍
សាធារណៈ។ សារព័ត៌មានបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនិងស្រទាប់ជាច្រើននៃ
ការញែកខលួនចេញពី
្
បញ្
ហា ។ សព្វថ្ងៃ ទោះបី «សារព័ត៌មាន»មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
ច្រើនក្ដី គេនៅតែអាចកំណត់ភាពចម្រុះនៃការពណ៌នាក្នុងសាច់រ�ឿងដំណឹងពិត
ជាសមាជិកគ្រួសារនៃការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារគមនាគមន៍ដែលជំរុញដោយ

ក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ ហ�ើយក៏ចង់មានភាពឯករាជ្យពីប្រយោជន៍នយោបាយ
និងប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ ប៉ុន្តែមុនពេលនៃវ ិវត្តន៍បទដ្ឋានបែបនេះមាន
វ ិធានតិចតួចប
 ៉ុណ្ណោះអំពីសុចរ ិតភាពនៃព័ត៌មានដែលគេអនុវត្តក្នុងចំណោម
ប្រជាជន។

ការរ ីកដុះដាលនៃរោងបោះពុម្ពរបស់លោក Gutenberg ចាប់តាំងពីពាក់កណ្
ដា ល
15

Silverman, Cet al (2018) American Conservatives Played a Role in the Macedonian Fake News Boom of
2016 Buzzfeed https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/american-conservatives-fake-newsmacedonia-paris-wade-libert [accessed20/07/2018].

16

Posetti,J and Matthews, A(2018) A short guide to the history of ‘fake news’: A learning module for journalists
and journalism educators ICFJ https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformationnew-icfj-learning-module [accessed23/07/2018].

17

សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៣

24

សតវត្សរ ៍ទី១៥ មក ជាធាតុមិនអាចខ្វះបានចំពោះការរ ីកចម្រើនន ៃសារព័ត៌មាន
វ ិជ្ជាជីវៈ ប៉ុន្តែបច្ចេកវ ិទ្យានេះក៏បានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការបំពងសំឡេងនៃព័ត៌មាន
ឃោសនា និងបោកប្រាស់ ដែលពេលខ្លះបានទម្លា ក់កំហុសមកល�ើស្ថាប័ន
ផ្សព្វផ្សាយថាជាអ្នកធ្វើខុសថែមទ�ៀតផង18។ ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ
(ទូរទស្សន៍, វ ិទ្យុ) បានជួយជំរុញលទ្ធភាពឃោសនា ការផ្សាយបោកប្រាស់ និង
ការបំផ្លើស ទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទ�ៀត ដូចគ្នានឹងអ្វីដែលល្ខោ នវ ិទ្យុរ�ឿង War

of the World បានបង្ហាញកាលពីឆ្នាំ១៩៣៨19។ ជារ�ឿយៗ ការក�ើនឡ�ើងនៃ
ការផ្សព្វផ្សាយជាអន្តរជាតិក៏ជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់ដំណឹងល�ើសពីព្រំដែន
នៃដំណឹងវ ិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យដែរ ប�ើទោះជារ�ឿង«ប្រឌិត» សុទ្ធសាធ និង
ការបង្កើតកំហុសដោយត្រង់ជាទូទៅបានក្លា យជាករណីល�ើកលែងជាជាង
ក្បួនច្បាប់នៅក្នុងការពិពណ៌នាសាច់រ�ឿងរបស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នា ក៏ដោយ។
ជាមួយគ្នានេះដែរ យ�ើងក៏អាចរ�ៀនសូត្រពីប្រវត្តិដ៏យូរលង់នៃការដែលមនុស្សជ�ឿ
ល�ើប្រពៃណីបោកប្រាស់ «April Fool»ក្នុងនោះក៏មានអ្នកសា
 រព័ត៌មានខ្លះដែរ20។
សូម្បីសព្វថ្ងៃនេះ ជារ�ឿយៗព័ត៌មានមិនពិតបានដ�ើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងទម្រង់

សារព័ត៌មាន21 ក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយល់ច្រឡំថាជា
ដំណឹងដែលអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន22 23 ហ�ើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយ

បន្តដែរ។ ពេល
រ ំឭកដល់រ�ឿងរ៉ា វដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ករណីខ្លះមានស្រទាប់ជាច្រើន

ដែលគេហទំព័រដំណឹងបែបចំអកដ�ើរតួជាផ្នែកមួយនៃបណ្
ដា ញដ៏ធំ ដែលបង្កើត
ឡ�ើងដ�ើម្បីរកប្រាក់ចំណេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈ
អ្នកប្រើប្រាស់ដែលឆាប់ជ�ឿ ចុចម�ើល និងចែកចាយ។ បញ្
ហា នេះមិនមែនប៉ះពាល់
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See for example, what is said to the first-large scale news hoax – ‘The Great Moon Hoax’ of 1835.
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25

ត្រឹមតែមាតិការបស់ «អ្នកក្លែងបន្លំ» ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តល�ើ
វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផងដែរ24។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែ
ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្ដេជ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសេចក្ដីរាយការណ៍របស់គេមានភាព
ត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងទីទៅ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វាក៏ជាហេតុផលរឹងមាំផងដែរ
ដ�ើម្បីឱ្យសង្គមត្រូវផ្តល់អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន25ដល់អ្នកប្រើប្រាស់
ដ�ើម្បីពួកគេអាចយល់ដឹងច្បាស់លាស់និងមានការត្រិះរ ិះពិចារណាអំពីប្រភេទ
និងសន្មតិកម្មដែលវ ិវត្ដជុំវ ិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការកម្សាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បង្រៀនយ�ើងដែរថា កម្លា ំងនៅពីក្រោយព័ត៌មានមិនពិតគឺមិនរ ំពឹង
អូសទាញអ្នកសារព័ត៌មាន ឬមហាជនឱ្យជ�ឿទៅល�ើការអះអាងក្លែងបន្លំនោះទេ
ប៉ុន្តែគេបង្កើតឱ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៅល�ើស្ថានភាពនៃព័ត៌មាន ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់
បានដែលផលិតដោយអ្នកផលិតដំណឹងវ ិជ្ជាជីវៈ។ ភាពច្របូកច្របល់នេះមានន័យ
ថា អ្នកប្រើប្រាស់ដំណឹងជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេកាន់តែមានសិទ្ធិជ្រើសរ� ើស
ឬបង្កើត « ការពិត» ដោយខលួន
្ ឯង ដែលពេលខ្លះទទួលបានការជួយជំរុញពីអ្នក
នយោបាយដែលព្យាយាមការពារខ្លួនពីការរ ិះគន់ស្របច្បាប់។

យ�ើងត្រឡប់មកម�ើលឆ្នាំ២០១៨ និងការសាយភាយនៃឧបករណ៍បច្ចេកវ ិទ្យាថ្មីៗ
ដ៏មានឥទ្ធិពលវ ិញម្តង។ ឧបករណ៍ទាំងនេះ រួមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
និងកម្មវ ិធីផ្ញើសារ ដែលមិនសូវមានបទដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់កំណត់ថា
អ្វីជាដំណឹង ហ�ើយវាធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលថែមទ�ៀតសម្រាប់ការចម្លងតាម
ស្ថាប័នដំណឹងស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យអវីដែ
្ លបន្លំបោកប្រាស់ម�ើលទៅដូចជារបស់
ពិត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ គេក៏អាចកែកុនសំឡេង និងវ ីដេអូតាមវ ិធីផ្សេងៗល�ើសពី
ក្បួនខ្នាតនៃការកែសម្រួលដំណឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យវាម�ើលទៅដូចជា
បុគ្គលណាម្នា ក់បាននិយាយឬបានធ្វើអវីម
្ ួយនៅកន្លែងណាមួយ រួចហ�ើយផ្សព្វផ្សាយ
ចេញទៅដូចជាការថតពិត26
 និងធ្វើឱ្យរ�ឿងនោះរ ីកសាយភាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងសង្គម។

សព្វថ្ងៃ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានការរុញច្រានពីរ�ឿងរ៉ា វច្រើនប្រភេទរាប់តាំង
24
25
26

សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៣
សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី៤

Solon, O (2017) The future of fake news: Don’t believe everything you see, hear or read in The Guardian:
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctoredcontent [accessed 20/07/2018].
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ពីរ�ឿងផ្ទា ល់ខលួនរហូ
្
តដល់រ�ឿងនយោបាយ។ មានឧទាហរណ៍នៃរ�ឿងរ៉ា វជាច្រើន
ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចំហឬដោយលាក់កំបាំង ដោយរដ្ឋាភិបាល និង/ឬក្រុមហ៊ុន
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយតួអង្គនយោបាយឬតួអង្គ

ពាណិជ្ជកម្ម។ ជាលទ្ធផល អ្នកសរសេរប្លុក «អ្នកមានឥទ្ធិពល» នៅល�ើបណ្
ដា ញ

Instagram និងតារា YouTube ជាច្រើនរា
 ប់មិនអស់ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យ

ផលិតផល និងអ្នកនយោបាយ ដោយមិនបានបង្ហាញថាគេបានទទួលប្រាក់កម្រៃ
ដ�ើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនោះ។ អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួន (ដែលជារ�ឿយៗប្រើ

ិ៍
អត្តសញ្ញាណក្លែងក្លា យ) ក៏បានទទួលប្រាក់កម្រៃដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ បង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះ ឬ
បំភិតបំភ័យនៅល�ើវេទិកាអ៊ីនធឺណិតដែរ។ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ សារព័ត៌មាន
បាត់បង់លំនឹង ហ�ើយមិនត្រឹមតែក្លា យជាកម្មវត្ថុនៃការរ ិះគន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជា
កម្មវត្ថុនៃការវាយប្រហារ និងផ្តួលរ ំលំដែរ។

ឥឡូវនេះ គ្រោះថ្នា ក់គឺជាការអភិវឌ្ឍយ៉ា ងល�ឿនដូចការប្រណាំ ងសព្វា វុធ (arms
race) នៃព័ត៌មានមិនពិតទា
 ំងនៅថ្នា ក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ តាមរយៈអង្គភាព«ដំណឹង»
ដែលប្រកាន់បក្សនយោបាយ និងតា
 មរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដែលបំពុល

បរ ិស្ថានព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់ភាគី ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចវ ិលត្រឡប់មកលង
អ្នកផ្ដើមគំនិតខ
 លួន
្ ឯងវ ិញ27។ នៅទីណាដែលមានការបកអាក្រាតយុទ្ធនាការ
ព័ត៌មានមិនពិត លទ្ធផលគឺការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ ទាំង

ទីភ្នា ក់ងារអនុវត្ត ទាំងក្រុមអ្នកទទួលសារនយោបាយ(សូមម�ើល Bell-Pottinger28 29
30 31

និង Cambridge Analytica)32 33 នាពេលថ្មីៗនេះ។

27

Winseck, D (2008). Information Operations ‘Blowback’: Communication, Propaganda and Surveillance in the
Global War on Terrorism.International Communication Gazette 70 (6), 419-441

28

The African Network of Centers for Investigative Journalism, (2017). The Guptas, Bell Pottinger
and the fake news propaganda machine, Time Live. https://www.timeslive.co.za/news/
south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell-pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/
[accessed29/03/2018].

29

Cameron, J. (2017) Dummy’s guide: Bell Pottinger – Gupta London agency, creator of WMC, BizNews
https://www.biznews.com/global- citizen/2017/08/07/dummys-guide-bell-pottinger-gupta-wmc [accessed
29/03/2018] and Segal, D. (2018) How Bell Pottinger, P.R. Firm for Despots and Rogues, Met Its End in South
Africa. New York Times, 4 Feb 2018. https://www.nytimes.com/2018/02/04/business/bell-pottinger- guptaszuma-south-africa.html [accessed 29/03/2018].

30

Haffajee, F. (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. Huff Post South Africa. [online]
Availableat:https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-andme_a_22126282/ [accessed 06/04/2018].

31	
សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៧
32

Lee, G. (2018). Q&A on Cambridge Analytica: The allegations so far, explained, FactCheck, Channel 4
News. https://www.channel4.com/news/factcheck/cambridge-analytica-the-allegations-so-far [accessed
29/03/2018].

33

Cassidy, J. (2018). Cambridge Analytica Whistle blower claims that cheating swung the Brexit vote, The New
Yorker. https://www.newyorker.com/news/our-columnists/a-cambridge-analytica-whistleblower-claims-thatcheating-swung-the-brexit-vote [accessed29/03/18].
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ផលវ ិបាកនៃបញ្
ហា ទាំងអ
 ស់នេះគឺថា ព័ត៌មានមិនពិតដែលរុញច្រានដោយប្រព័ន្ធ

ឌីជីថលនៅក្នុងបរ ិបទនៃការប្រកាន់បក្សពួកនេះអាចនឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់តួនាទីរបស់
សារព័ត៌មាន។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាជីពដែលមានការ

ផ្ទៀងផ្ទា ត់ត្រឹមត្រូវ និងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ អាចនឹងបាត់បង់តម្លៃ និងទំនុកចិត្ត
នៅពេលដែលគ្មា នវ ិធានការបង្ការជាមុន ដ�ើម្បីបញ្ជៀសការដែលត្រូវគេយកទៅ

ប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលសារព័ត៌មានក្លា យជាភ្នា ក់ងារចម្លងព័ត៌មាន
មិនពិត វានឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តសាធារណៈហ�ើយជ
 ំរុញឱ្យមានការសង្ស័យ

ដែលថាគ្មា នអវីដែ
្ លខុសគ្នាទេរវាងការពិពណ៌នានៅក្នុងសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ និង
ការពិពណ៌នាព័ត៌មានមិនព
 ិត។ ដោយមូលហេតុនេះហ�ើយ ទ�ើបយ�ើងល�ើកយក
ប្រវត្តិសាស្ត្រជុំវ ិញការប្រើប្រាស់រ�ឿងរ៉ា វប្រជែងគ្នានិងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការ

ប្រើប្រាស់ទាំងនោះមកធ្វើជាទឡ្ហីករណ៍សម្រាប់ការណែនាំ។ ការយល់ដឹងអំពី

ដំណ�ើរវ ិវត្តន៍ច្រើនជ្រុងនៃ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ក្នុងសតវត្សរ ៍ទី២១នេះអាច

ជួយឱ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទ�ៀតអំពីបុព្វហេតុ និងផលវ ិបាកនៃការគំរាម

កំហែងជាសកលដែលមិនធ្លា ប់មានពីមុនមក ជាការគំរាមកំហែងមួយដែលមាន

តាំងពីការប�ៀតប�ៀនអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់«ពួកអ្នកបញ្ចើចបញ្ចើ» ក្រោមការ
គ្រប់គ្រងពីរដ្ឋ រហូតដល់ការបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោ តការធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សុខភាព
សាធារណៈ និងការមិនព្រមទទួលស្គា ល់ហានិភ័យនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។

ស�ៀវភៅដែលជួយទ
 ប់ទល់នឹងវិបត្តិនៃព័ត៌មានមិនពិត
ស�ៀវភៅនេះបែងចែកជាពីរផ្នែកខុសដាច់ពីគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាកម្មវ ិធីសិក្សា៖ មេរ�ៀន

បីដំបូងពន្យល់អំពីបញ្
ហា និងប
 រ ិបទនៃបញ្
ហា ចំណែកឯមេរ�ៀនបួនប
 ន្ទា ប់ទ�ៀតផ្ដោត
ល�ើការឆ្លើយតបចំពោះ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» និងផលវ ិបាកនៃបញ្
ហា នោះ។
មេរ�ៀនទី១ ហេតុ អ្វីបានជាការពិតទំនុកចិត្ត និងវជ្
ិ ជា ជីវៈសារព័ត៌មាន មាន


សារៈសំខាន់?34
 នឹងល�ើកទឹកចិត្តដល់ការគិតក
 ្នុងន័យទូលំទូលាយ អំពីសារៈសំខាន់

និងផលវ ិបាកនៃព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស ព្រមទាំងរប�ៀបដែលបញ្
ហា ទាំង
នេះបង្កើតឱ្យមានវ ិបត្តិទំនុកចិត្តទៅល�ើសារព័ត៌មាន។
មេរ�ៀនទី២ ការគិតអំពី«ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ » ៖ ទម្រង់នៃ«ព័ត៌មានខុស និង

35
ព័ត៌មានមនព
ហា និងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការស្វែងយល់
ិ
ិ ត»  ដោះស្រាយបញ្

អំពីទំហំនៃបញ្
ហា ។
34

សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី១

35

សូមពិនិត្យម�ើលមេរ�ៀនទី២
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នៅសតវត្សរ ៍ទី២១នេះ ទំនុកចិត្តដ៏ផុយស្រួយល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្លា ក់ចុះនៅ
ក្នុងកន្លែងជាច្រើននៃពិភពលោក មុនពេលដែលកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
បានចូលប្រឡូកនៅល�ើឆាកដំណឹង ដោយផ្ដល់នូវលំហ និងឧបករណ៍ចែករ ំលែក

ព័ត៌មានដល់មនុស្សគ្រប់រប
ូ 36។ ហេតុផលទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា និង
ស្មុគស្មា ញ។ ពិភពអ៊ីនធឺណិត២៤ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដា ហ៍ដែល
មានតម្រូវការដំណឹងមិនចេះស្កប់ក្នុងពេលដែលការ ិយាល័យដំណឹងបានផ្លាស់
ប្តូរវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដូចដែលពន្យល់លម្អិតនៅក្នុងមេរ�ៀនទី៣ ការវវត្ត
ិ នៃ

ំ ឹ ង៖ បច្ចេកវទ្យាឌ
ឧស្សាហកម្មដណ
ជ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការសាយភាយ
ិ
ី លប្រព័នផ
ី ថ
37
ព័ត៌មានខុសនិងព័ត៌មានមនព
ិ
ិ ត ។ បច្ចុប្បន្ននេះ សហគ្រាស និងដំណឹងបោក

ប្រាស់ដែលសាយភាយនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត បានបង្កើតជាវ ិបត្តិថ្មីមួយទ�ៀតសម្រាប់

វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន បង្កឱ្យមានផលវ ិបាកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
និងសង្គម38។
ដូច្នេះ ត�ើអ្នកដែលល�ើកក
 ម្ពស់សារព័ត៌មាន រួមទាំងអ
 ្នកអប់រ ំ អ្នកអ
 នុវត្ត និងអ
 ្នកធ្វើ

គោលនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ គួរឆ្លើយតបយ៉ា ងដូចម្ដេច? ការប្រយុទ្ធប្រឆា ំង
នឹងព័ត៌មានមនព
្ធ ្សព្វផ្សាយនិង
ិ
ិ តនិងព័ត៌មានខុស តាមរយៈអក្ខរកម្មប្រព័នផ
39
៌ ន គឺជាប្រធានបទនៃមេរ�ៀនទី៤។
ព័តមា

នៅទីបំផុត គឺវ ិន័យនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតនេះហ�ើយ ដែលញែកសារព័ត៌មាន

វ ិជ្ជាជីវៈដាច់ចេញពីសារព័ត៌មានប្រភេទដទៃទ�ៀត40 ហ�ើយប្រធានបទមួយនេះគឺ

ជាការផ្ដោតសំខាន់របស់មេរ�ៀនទី៥ ការផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត១០១41។
មេរ�ៀនទី៦ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គម៖ វាយតម្លៃប្រភព និងមាតកា
ិ


រូបភាព42 មានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ ដោយផ្ដោតទៅល�ើភាពប្រឈមនៃវ ិជ្ជាជីវៈ

សារព័ត៌មានដែលផ្អែកល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់ និងភ
 ័សតុតាង
្
ដែលបានបង្កើតឡ�ើង
ដោយបច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

នៅក្នុងដំណ�ើរនៃការផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា អាចចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃ
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ការផលិតដំណឹង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានធ្វើឱ្យបាត់បង់ឆ្មាំទ្វារអព្យាក្រឹត43។

វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកំពុងទទួលរងផលវ ិបាក ប៉ុន្តែដូចគ្នានឹងការផ្លាស់បតូរដែ
្ លជំរុញ
ដោយបច្ចេកវ ិទ្យានានាដែរ គេត្រូវការពេលវេលាដ�ើម្បីវាយតម្លៃវាស់វែង និងធ្វើ

ផែនការឆ្លើយតប។ ដំណ�ើរយឺតយ៉ា វនឹងក�ើតឡ�ើងដោយជ�ៀសមិនផុត នៅមុន
ពេលការស្រាវជ្រាវនិងគំរអ
ូ នុវត្តលៗ
្អ លេចរូបរាងឡ�ើង។

ព័ត៌មានមិនពិតជាបញ្
ហា សកលមួយ ដែលគ្របដណ្ដប់ល�ើសពីវ ិស័យន
 យោបាយ

និងរាលដាលទៅល�ើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃដំណឹងដោយរួមទាំងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការកម្សាន្ត។ល។ ប៉ុន្តែ គិតមកទល់បច្ចុប្បន្ន ករណីសិក្សាជាច្រើនដែលបានចងក្រង

ជាឯកសារ ការឆ្លើយតបបឋម និងកា
 រផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដំណាក់កាលដំបូងៗសម្រាប់
ការស្រាវជ្រាវ និងឧ
 បករណ៍នានា គឺមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរ ិក ដែលជា
សំបុករបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវ ិទ្យាធំៗជាងគេនៅល�ើពិភពលោក ហ�ើយកា
 រចោទ
ប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរ ិកលោក Donald Trump ដែលថា

ស្ថាប័នដំណឹង និងអ
 ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកគាំទ្រ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» បានបំផុស
ឱ្យរង្គោះរង្គើសកម្មភាព និងការផ្ដល់មូលនិធិ។

ទិដ្ឋភាពជាសកលកំពុងវ ិវត្តជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសក្នុងការឆ្លើយតបពីសំណាក់
រដ្ឋនីមួយៗ មានរដ្ឋជាច្រើនក
 ំពុងពិចារណាការធ្វើច្បាប់និងបទប្បញ្ញ តតិដ្ �ើម្បី

ដោះស្រាយបញ្
ហា នេះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវ ិទ្យាធំៗក៏បានបង្កើន
កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការព្យាយាមកម្ចាត់ព័ត៌មានខុសនិងព័ត៌មានមិនព
 ិតចេញពី
កម្មវ ិធីរបស់ពួកគេ។ 

ខណៈដែលស�ៀវភៅនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរ�ៀបរ�ៀងឡ�ើង គណៈកម្មការ

អឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយ44 ដោយផ្អែកល�ើការសេីុបអង្កេត45 ចំពេល
ដែលមានក្ដីបារម្ភថាព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុសបង្កើតផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមាន
ដល់សង្គមទាំងមូល46។ អ្នកន
 យោបាយនិងស្ថាប័នគោលនយោបាយសាធារណៈ
នៅក្នុងបណ្
ដាប្រទេសនីមួយៗ រាប់តាំងព
 ីអូស្ត្រា លី រហូតដល់ហវីល
្ ីពីន កាណាដា
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បារាំង ចក្រភពអង់គ្លេស ប្រេស៊ីល ឥណ្
ឌា និងឥណ្ឌូនេស៊ី បានពិចារណារកវ ិធី
ទប់ទល់នឹងប
 ញ្
ហា នេះ47។ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាត់វ ិធានការមុនគេបង្អស់ ដោយ
អនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលផាកពិន័យយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោ ងបន្ទា ប់
ពីជូនដំណឹង48 ចំពោះកម្មវ ិធីឌីជីថលណាដែលមិនព្រមលុបចោល «មាតិកាខុស

ច្បាប់» ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំង « ដំណឹងក្លែងក្លា យ» និងពាក្យសម្ដីញុះញង់ឱ្យមាន
ការស្អប់ខ្ពើម។ រដ្ឋសភារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក៏បានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងដំណឹង
ក្លែងក្លា យ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ដែរ ប៉ុន្តែត្រូវលុបចោលវ ិញនៅខែសីហាឆ្នាំ
ដដែល49។បញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋនានា ត្រូវបានចងក្រងដោយ
វ ិទ្យាស្ថាន Poynter50។

ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដ�ើម្បីសេរ ីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ ភ័យខ្លាចថាច្បាប់នេះនឹងប៉ះ

ពាល់ដល់ព័ត៌មាន និងការបញ្ចេញមតិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចេកវ ិទ្យា
ថ្មីៗបានផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យ។ នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនច្បាប់អាចត្រូវគេប្រើប្រាស់
ដ�ើម្បីបំបិទមាត់សារព័ត៌មានដែលរ ិះគន់51។

ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលជ�ឿជាក់ខ្លាំងទៅល�ើសេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ
និងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាតួអង្គគាំទ្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ52 ការ

ទប់ទល់នឹង«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»គឺជាដំណ�ើរការដ៏ស្មុគស្មា ញ។ រ�ឿងនេះក៏ជា
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កំណត់សម្គា ល់អំពីក្រមសីលធម៌ និងស្វ័យនិយ័តកម្ម
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វ ិជ្ជាជីវៈគឺ៖
ំ ឹ ងត្រូវមានភាពសុក្រឹត មានទន
ំ ឹ ង
ំ ួ លខុសត្រូវប្រសិនប�ដ
«ធានាថា ដណ
ើ ណ

ំ ី ប្រភពនៃរ�ឿង និងព័ត៌មាន ត្រូវប្រឈមចំពោះ
នោះមិនសុក្រឹត មានតម្លាភាពអព
៉ ិស
មុ ខរដ្ឋាភបាល ដាក់
សម្ពាធក្រុមនានា ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម បូ ល
ិ

ំ តបំ
ប្រសិនប�ព
ភ័យ គំរាមកហំ ែង ឬចាប់ពិរុទល�
្ធ ើរូបអ្នក។ ការពារ
ើ ួ កគេបភ
ិ

ប្រភពរបស់អក
្ន ពីការចាប់ខ្លួន និងការបញ្ចេ ញអត្តសញ្ញាណ។ ដង
ឹ ថានៅពេល

ណាដែលអក
្ន ទទួលបានការការពារដ៏ខ្លា ំងពីប្រយោជន៍សាធារណជនដ�ើម្បី
បំពានច្បាប់ និងហ៊ានត្រៀមខ្លួនចូលព
 ន្ធនាគារ ដ�ើម្កា
បី រពាររ�ឿងនិងប្រភព


ព័ត៌មានរបស់អក
ផ្សាយរ�ឿង
្ន ។ ដង
្
ឹ ខ្លួនថាពេលណាជាការខ្វះសីលធម៌កនុ ងការ

ំ ូលាយនៃផល
អ្វីមួ យ។ ត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគល
្គ និងសិទ្ធិទូលទ
ប្រយោជន៍សាធារណជន។»56

នៅចំពោះមុខនយោបាយទុច្ចរ ិតវ ិបត្តិនៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ការបង្ហាញអំពី
ការស្អប់ខ្ពើមនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត ការសាយភាយនៃ «មាតិកាឃោសនាទីផ្សារ» ការ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងយ
 ុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលបម្រើប្រយោជន៍
ផ្ទា ល់ខលួន
្ ស្ថាប័នដំណឹង និងអ
 ្នកសារព័ត៌មានគួរតែនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ដដែល នូវការ
ល�ើកកម្ពស់និងការពារសារព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌ ជាសសរកន្លោ ង
សម្រាប់គំរនូ ៃការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមាននិរន្តរភាព ប�ើទោះបីត្រូវ
ប្រឈមនឹងវ ិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ និងវ ិបត្តិទំនុកច
 ិត្តយ៉ា ងណាក៏ដោយ។ ប្រទេសដែល
កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចគ្នាដែរ គួរតែមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការការពារ

វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រភពរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីបុព្វហេតុ
ប្រយោជន៍សាធារណៈ។
ក្រមសីលធម៌57 ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីគាំទ្រការប្រមូលនិងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មាន
56

Bell, E. (2015). Hugh Cudlipp Lecture (Full text), The Guardian https://www.theguardian.com/media/2015/
jan/28/emily-bells-2015-hugh- cudlipp-lecture-full-text [accessed 01/04/2018].

57

Australian Media, Entertainment and Arts Alliance’s ‘Journalist Code of Ethics’. Available at: https://www.
meaa.org/meaa-media/code-of-ethics/ [accessed: 04/03/2018].
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ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ គឺជាចំណុចញែកសារព័ត៌មានជាពិសេសការ
រាយការណ៍ដំណឹង ឱ្យដាច់ចេញពីប្រភេទសារគមនាគមន៍ដទៃទ�ៀត។
ក្រមសីលធម៌នេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងថែមទ�ៀតនៅក្នុងយុគសម័យ

ឌីជីថល ពីព្រោះវាមិនត្រឹមជាយុគសម័យនៃសារគមនាគមន៍បែបប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាយុគសម័យនៃការរ ីករាលដាលព័ត៌មានមិនពិត
ព័ត៌មានខុស ការឃោសនាកុហកបោកប្រាស់ និងការរ ំលោភបំពានដែរ។ នៅក្នុង
បរ ិបទនេះ សារព័ត៌មានដែលប្រកាន់ក្រមសីលធម៌កាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង
ថែមទ�ៀត ក្នុងការផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការបង្កើតគ
 ំរវូ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគាំទ្រ
ទំនុកចិត្ត និងគ
 ណនេយ្យភាព ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការកសាងទំនាក់ទំនង
ដែលមានការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយក្រុមគោលដៅ។
ទំនុកចិត្តល�ើសេចក្ដីរាយការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ មានគណនេយ្យភាព និងឯករាជ្យ
គឺជាកត្តាសំខាន់ចាំបាច់ដ�ើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមគោលដៅ និងផ្ដល់លទ្ធភាព
ដល់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនដ�ើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយឈរល�ើការពិតដូចគ្នា ។ អ្នក
ប្រើប្រាស់ដែលទទួលបានដំណឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហ�ើយចូលរួម និងចែករ ំលែក
មាតិកាដែលអាចជ�ឿជាក់បាន គឺជាថ្នា ំបន្សាបដ៏សំខាន់សម្រាប់ព័ត៌មានមិនព
 ិត
និងព័ត៌មានខុស។
ដ�ើម្បីបញ្ជ្រា បនិងពង្រឹងការអនុវត្តគុណតម្លៃស្នូលទាំងនេះ នៅក្នុងបរ ិស្ថានប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងប្រែប្រួល ការ ិយាល័យដំណឹង និងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយទទួល

យកនិងកែសម្រួលក្រមសីលធម៌ព្រមទាំងប
 ង្កើតយ
 ន្តការសម្រាប់សាធារណជន
តាមដានការអនុវត្តរបស់ខលួន។
្
ក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាន ការ ីនិពន្ធរបស់មិតអ្ន
្ត កអាន
គោលការណ៍និពន្ធ និងអ
 ធិការកិច្ចផ្ទៃក្នុងគឺជាយន្តការខ្លះនៃរចនាសម្ព័ន្ធសវ័យ
្

និយ័តកម្ម។ រចនាសម្ព័ន្ធសវ័យ
្ និយ័តកម្មទាំងនេះ ជួយឱ្យគេអាចកំណត់ឃ�ើញ
កំហុសនៅក្នុងបរ ិបទផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រកបដោយវ ិជ្ជាជីវៈ អាចសម្របសម្រួលការទទួល
ស្គា ល់កំហុសជាសាធារណៈ និងទា
 មទារឱ្យមានការកែតម្រូវ ព្រមទាំងអាចជួយ
ពង្រឹងការអនុវត្តក្រឹត្យក្រមវ ិជ្ជាជីវៈ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទដ្ឋាននៃការផ្សព្វផ្សាយ
ដ�ើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ជារ�ឿយៗ ប�ើទោះបីអ្នករ ិះគន់ដែលចង់ឱ្យមាន
និយ័តកម្មពីខាងក្រៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ចំអកឱ្យថាជា«ខ្លាអត់ធ្មេញ»
ក៏រចនាសម្ព័ន្ធទា
 ំងនេះ បម្រើគោលបំណងសំខាន់មួយនៅក្នុងបរ ិបទវ ិបត្តិព័ត៌មាន
មិនព
 ិត ៖ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះជួយពង្រឹងគណនេយ្យភាពនិងតម្លា ភាពវ ិជ្ជាជីវៈ
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និងអាចពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍មកល�ើសារព័ត៌មាន។ រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ
ក៏ជួយបង្ហាញឱ្យឃ�ើញច្បាស់នូវលក្ខណៈខុសប្លែករបស់វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដែល
ប្រកាន់យកនូវវ ិន័យក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ដ�ើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពអាច

ជ�ឿជាក់បាន ដោយញែកសារព័ត៌មានដាច់ចេញឆ្ងាយពីការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
ការឃោសនា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។

ពី«អ្នកសារព័ត៌មាន» ទៅ «វិ ជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន»
នៅពេលដែលក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានត្រូវបានគេបង្ខំាងចំពោះអាជីវកម្ម ឬជំនួញ
(ទោះបីមិនមានការគោរពពេញលេញក៏ដោយ) នៃអាជីពមួយ ឬមុខរបរ/ វ ិជ្ជាជីវៈ
មួយ បានក្លា យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ហ�ើយចំណុចនេះមានការទទួលស្គា ល់យ៉ាង
ទូលំទូលាយក្នុងនោះរួមទាំងអ
 ង្គការសហប្រជាជាតិ ដូចជារបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៧
របស់អគ្គលេខាធិការស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន A/72/29058 ដែល
ថ្លែងថា៖
«ពាក្យ «អ្នកសារព័ត៌មាន» រាប់បញ្ចូ លទា ំងអក
្ន សារព័ត៌មានជាច្រើននិង

ទា ំងបុគល
្គ ិកប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយដទៃទ�ៀត។ និយមន័យពាក្យសារព័ត៌មានត្រូវ
បានកំណត់កនុ ង
្ ឯកសារ CCPR/C/GC/34 កថាខណ្ឌ៤៤ ដែលមានន័យថា

«មុ ខងារមួ យដែលចែករ ំលែកដោយតួអង្គច្រន
្ន រាយ
ើ ក្នុងនោះរាប់ទា ំងអក

ំ ឹ ង និងអក
ការណ៍ដណ
ជ្
្ន វភាគវ
្ន សរសេរប្លុក
ិ
ិ ជា ជីវៈដែលធ្វើការពេញម៉ោ ង និងអក
(bloggers) និងអក
្ន ដទៃទ�ៀតដែលចូលរួមនៅកនុ ង
្ ទម្រង់ផ្សេងៗនៃការបោះ

ពុ មផ្
ត
ក
ឬ

ន
ៅកន្លែ
ង
ផ

្សេង
្ព សាយដោយខ្លួនឯង ជាក្រដាសក្ដី នៅល�ើអ៊ីនធណ
្ដី 
ឺ ិ
ទ�ៀតក»្ដី 59។

នៅក្នុងស្មារតីដូចគ្នានេះដែរមហាសន្និបាតរបស់អង្គការយូណេសកូ្ បានសំដៅល�ើ
«អ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងផលិតករប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ដែលបង្កើតន
 ូវមាតិកាសារព័ត៌មានក្នុងបរ ិមាណច្រើនគ
 ួរសម ទាំងនៅល�ើបណ្
ដា ញ
អ៊ីនធឺណិត (online) និងនៅក្រៅបណ្
ដា ញអ៊ីនធឺណិត (offline)» (សេចក្ដីសម្រេច
លេខ៣៩ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)60។ ផែនការសកម្មភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ
58

Available at https://digitallibrary.un.org/record/1304392?ln=en [accessed on 16/06/2018].

59

See also UN documents A/HRC/20/17, paras. 3-5, A/HRC/20/22 and Corr.1, para. 26, A/HRC/24/23, para. 9, A/
HRC/27/35, para. 9, A/69/268, para. 4, and A/HRC/16/44 and Corr.1, para. 47.

60

Records of the General Conference. 39th session. Paris, 30 October–14 November 2017. http://unesdoc.
unesco.org/images/0026/002608/260889e.pdf[accessed 02/07/2018].
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ស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាន និងបញ្
ហា និទណ្ឌភាព ដែលអនុម័តដោយគណៈ
កម្មា ធិការនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីឆ្នាំ២០១២ បាន
កត់សម្គា ល់ថា៖ «ការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន មិនគួរកំណត់សម្រាប់តែមនុស្ស
ដែលគេទទួលស្គា ល់ជាផលូវការ
្
ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវ

រួមបញ្ចូ លអ្នកផ្សេងទ�ៀតដូចជាបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងសហគមន៍ ព្រមទាំង
អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកផ្សេងទ�ៀតដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មី ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រុម
គោលដៅរបស់ខលួន»
្ 61។
ក្នុងន័យនេះ សារព័ត៌មានអាចត្រូវគេម�ើលឃ�ើញថាជាសកម្មភាពមួយដែល
ណែនាំដោយបទដ្ឋានក្រមសីលធម៌នៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មាន និងចែករ ំលែក
ដ�ើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ អ្នកដែលអះអាងថាប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
អាចពង្រីកនិយមន័យល�ើសពីអ្នកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព នៅក្នុងន័យជា
មុខរបរ ខណៈដែលមនុស្សធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានដ�ើម្បីប្រាក់ខែ ឬអ្នកដែល
ត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មាន សំដៅល�ើអ្នកដែលអាចផលិតមាតិកា
សារព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ យុតតិធ
្ ម៌ មានវ ិជ្ជាជីវៈ និងឯ
 ករាជ្យដ�ើម្បីប្រយោជន៍
សាធារណៈផង។ អ្វីដែលសំខាន់ មិនមែនស្ថិតនៅល�ើឋានៈផ្លូវការ ឬឋានៈ

ដែលអះអាងនោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅល�ើចរ ិតលក្ខណៈរបស់ខលួនក
្ ្នុងការផលិត
មាតិកាសារព័ត៌មានឡ�ើង។

ក្នុងពេលដែលសារព័ត៌មានឈរល�ើការប្រើប្រាស់សេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ ដែលនោះ
ជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រប
ូ វាក៏ជាលំហាត់ឯកទេសដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋាន
ជាក់លាក់ដែលធ្វើឱ្យសារព័ត៌មានលេចធ្លោខុសពីទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិផ្សេង
ទ�ៀត (ឧ. កំណាព្យ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ព័ត៌មាន
មិនពិត ។ល។)។ បទដ្ឋានទាំងនេះមានចំណងយ៉ា ងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រម
សីលធម៌នៃការអនុវត្តសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ។

ត�ើតម្លា ភាពគឺជាសត្យានុម័តថ្មីមែនទេ?
សត្យានុម័ត (Objectivity) អាចមានន័យច្រើនយ៉ា ង។ នៅក្នុងន័យដែលផ្ទុយពី

អត្តនោម័ត ពាក្យ «សត្យានុម័ត» ជាប្រធានបទមួយដែលចម្រូងចម្រាសនៅក្នុង

សារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ។ គេអាចព្យាយាមប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីសត្យានុម័ត ប៉ុន្តែកម្រនឹង
61

UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. 1CI-12/CONF.202/6 https://
en.unesco.org/sites/default/files/un-plan- on-safety-journalists_en.pdf [accessed 03/11/2017].
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សម្រេចបានណាស់ ហ�ើយសត្យានុម័តក៏មិនមែនសុទ្ធតែគួរឱ្យចង់បានគ្រប់ពេល
នោះទេ នៅចំពោះមុខភាពឃោរឃៅ ឬអមនុស្សធម៌(ឧទាហរណ៍ ការរាយការណ៍
ដែលយុតតិធ
្ ម៌និងឯករាជ្យនឹងមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តល�ើការអះអាងរបស់ជនដែលត្រូវ
គេកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឱ្យស្មើគ្នានឹងការជ�ឿជាក់ល�ើការ
អះអាងរបស់ជនដែលរស់រានពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ា ងណា
ជនដែលរស់រានពីអំព�ើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ មិនគ
 ួររច
ួ ផុត
ពីការសេីុបអង្កេតទៅល�ើសច្ចភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែយុតតិធ
្ ម៌ 

ឯករាជ្យភាព ភាពត្រឹមត្រូវតាមបរ ិបទ តម្លា ភាព ការការពារប្រភពសម្ងា ត់ និងកា
 រ
ចេះថ្លឹងថ្លែង62នៅក្នុងការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ បង្កើតបានជាទំនុកចិត្តនិងភាព
ជ�ឿជាក់។

នៅឆ្នាំ២០០៩ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសកលវ ិទ្យាល័យ Harvard លោកបណ្ឌិត David

Weinberger បានប្រកាសថា «តម្លា ភាពគឺជាសត្យានុម័តថ្មី»63។នៅឆ្នាំដដែលនោះ
អតីតនាយកផ្នែកដំណឹងពិភពលោករបស់ BBC លោក Richard Sambrook បាន
ពន្យល់ថា គឺតម្លា ភាពទេដែលផ្ដល់នូវជំន�ឿទុកចិត្តនៅក្នុង «យុគសម័យប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយថ្មី» មិនមែនសត្យានុម័តឡ�ើយ៖

ំ ឹ ងសព្វថ្ងៃនេះនៅតែត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវ និងយុ
«...ដណ
 តធម៌
ដដែល ប៉ុន្តែ
្តិ

សំខាន់ដូ ចគ្នា ដែរ គឺត្រូវឱ្យក្រុមគោលដៅ និងអក
 ើលឃ�ើញរប�ៀប
្ន ទស្សនា ម�
ំ ឹ ង ត�ើព័ត៌មានបានមកពីណា និងត�ើវាមានដណ�
ំ
ផលិតដណ
ើ រការយ៉ា ង
ំ
ំ ឹ ងគសំ
ដូចម្ដេច។ ដណ�
្ដ ់ 
ើ រលេចជារូបរាងឡ�ើងនៃដណ
ឺ ខាន់ដូ ចគ្នា នឹងការផល
ំ ឹ ងដែរ។»64
ដណ

ចំណុចដែលខុសគ្នា
ធាតុផ្សំសំខាន់ៗន ៃការអនុវត្តសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ
មិនមែនមានន័យថា មានសារព័ត៌មានតែមួយទម្រង់ប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ វត្ថុបំណង
ទាំងនេះអាចសម្រេចបាននៅក្នុងបែបផែននិងរ�ឿងសារព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នា ដោយ
62

សូមម�ើលគោលការណ៍សំខាន់នៅមេរ�ៀនបន្ទា ប់

63

Weinberger, D. (2009). Transparency is the new objectivity. http://www.hyperorg.com/blogger/2009/07/19/
transparency-is-the-new- objectivity/ [accessed 28/03/2018].

64
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បែបផែននីមួយៗបង្កប់នូវរប�ៀបពណ៌នារ�ឿងខុសៗគ្នា ដែលផ្អែកល�ើគុណតម្លៃ
ខុសៗគ្នា និងទស្សនៈផ្សេងៗគ្នានៃយុតតិធ
្ ម៌ ភាពស្របនឹងបរ ិបទពិតដែលពាក់ព័ន្ធ
។ល។ ឧទាហរណ៍ អង្គភាពសារព័ត៌មានអាចនឹងមានការយល់ឃ�ើញខុសៗគ្នាទៅ
ល�ើដំណឹង ឬដំណឹងអ្វីមួយ (អង្គភាពខ្លះមិនទា
 ំងរវល់ជាមួយនឹងរ�ឿងនោះផង)
ដោយមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីគោលបំណង «ដំណឹងដ�ើម្បីពាណិជ្ជកម្ម» ទៅចូលក្នុងដែន
នៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនព
 ិត និងព
 ័ត៌មានខុស (សូមម�ើលជំពូកបន្ទា ប់ អំពីការ

ប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះជាកម្មវ ិធីសិក្សាគំរូ និងម�ើលមេរ�ៀនទី១ ទី២ និងទី៣)។
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាតិកាឃ្លាតចាកពីគោលការណ៍វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិង
ជាពិសេស នៅពេលដែលមាតិកានោះនៅតែបង្ហាញខលួនជាដំ
្
ណឹងដដែល គឺនៅ

ពេលនោះយ�ើងលែងដោះស្រាយរ�ឿងសារព័ត៌មានទ�ៀតហ�ើយ ប៉ុន្តែដោះស្រាយ
ទម្រង់មួយនៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទៅវ ិញ។
ជំពូកអំពីសេចក្ដីផ្ើមនេះ
ដ
បានល�ើកយកមកបង្ហាញនូវបញ្
ហា ជាច្រើនដែលមាននៅ
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពី «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» ដោយផ្ដល់នូវបរ ិបទសម្រាប់ការបំភលឺ្ ការ
វ ិភាគ និងការរ�ៀនសូត្រមេរ�ៀនក្រោយៗបន្តបន្ទា ប់ទ�ៀត។
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ប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះជាកម្មវិធីសក្
ិ សាគំរ ូ
Julie Posetti

វគ្គសិក្សានេះប្រើគំរគ
ូ រុកោសល្យបែបរ�ៀនសូត្រតាមរយៈការស្វែងយល់ដោយ
ខ្លួនឯង1 មានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះ ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យយក
បទពិសោធន៍របស់ខលួនមក
្
ចូលរួមនៅក្នុងដំណ�ើរការនៃការរ�ៀនឬបង្រៀន។

មេរ�ៀនទាំងអ
 ស់នេះមិនមែនជាបញ្ញ តតិនោះទេ
្
ប៉ុន្តែអាចនិងគ
 ួរតែយកទៅកែសម្រួល
ដ�ើម្បីឱ្យត្រូវទៅនឹងប
 រ ិបទជាតិ វប្បធម៌ ស្ថាប័ន និងបរ ិបទជាក់លាក់នៃការបង្រៀន
និងការសិក្សា។ ប�ើទោះជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមេរ�ៀនទាំងនេះមាន
ភាពទាក់ទាញជាសកលក៏នៅមានដែនកំណត់ជាច្រើននៅឡ�ើយ។ អ្នកន
 ិពន្ធល�ើក
ទឹកចិត្តដល់អ្នកអ
 ប់រ ំ អ្នកប
 ណ្ដុះបណ្
ដា ល និងអ
 ្នកចូលរួម ឱ្យដាក់បញ្ចូ លករណី

សិក្សាឧទាហរណ៍ និងប្រភពនានាដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ ជាមួយគ្នា
នឹងករណីសិក្សា និងឧ
 ទាហរណ៍ដែលឆលុះបញ្
្
ចា ំងន
 ូវបទពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់
របស់ខលួនផ្ទា
្
ល់ និងជាភាសារបស់ខលួនផ្ទា
្
ល់។

សូមចងចាំចំណុចខាងល�ើនេះ ហ�ើយវ ិធីដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅនេះ មានរ�ៀបរាប់
ដូចខាងក្រោម៖

➢

ជាវគ្គ/មុខវ ិជ្ជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលអនុវត្តសម្រាប់កម្រិតឧត្ដមសិក្សា/
ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន សារគមនាគមន៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ឬ
ការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ គេអាចប្រើស�ៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាមុខ
វ ិជ្ជាបន្ទា ប់បន្សំ នៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិក្សានយោបាយ និងសង្គមវ ិទ្យា ដែល
ទាក់ទងនឹងបញ្
ហា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍។

➢

ជាធនធានបន្ថែមទៅល�ើវគ្គសិក្សា/មុខវ ិជ្ជាដែលមានស្រាប់ (ឧ. ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្រមសីលធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ការរកប្រភពនិងការ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការរ ិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល
សារព័ត៌មានសង្គម)។ ករណីសិក្សាឯកសារបាឋកថា និងអំណានជាច្រើន
អាចដាក់បញ្ចូ លទៅក្នុងវគ្គសិក្សា/មុខវ ិជ្ជាដែលមានស្រាប់ ជាមធ្យោបាយ
នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមាតិកា ដ�ើម្បីដោះស្រាយវ ិបត្តិនៃព័ត៌មានមិនពិត
ដែលកំពុងរាលដាលយ៉ា ងល�ឿន។

1

Banda, F (Ed) 2015 Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi (UNESCO, Paris http://
unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf) [accessed: 28/03/2018].
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➢

ជាមុខវ ិជ្ជាដាច់តែឯង ឬជាវគ្គសិក្សាស៊ីជម្រៅសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកកា
 រពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទ�ៀត ដោយអង្គភាព
សារព័ត៌មាន ស្ថាប័នឬទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

➢

ជាស�ៀវភៅបណ្ដុះបណ្
ដា ល៖ អ្នកបណ្ដុះបណ្
ដា លសារព័ត៌មានអាចនឹងយក
មេរ�ៀនទាំងនេះទៅកែសម្រួលឱ្យត្រូវនឹងគោលបំណងរបស់ខលួន
្ ដោយ
ពឹងផ្អែកល�ើបញ្ជីនៃឯកសារ អ
 ំណាននិងករណីសិក្សានានាសម្រាប់ការ

ដាក់បញ្ចូ លបន្ថែម ឱ្យក្លា យជាកម្រងធនធានចំគោលដៅសម្រាប់ក្រុមអ្នក
សារព័ត៌មាន។

➢

ជាប្រធានបទសម្រាប់ការសរសេរអត្ថបទឯករាជ្យជាភាគបន្តបន្ទា ប់ទ�ៀត
ដែលរ�ៀបចំដោយស្ថាប័នដែលធ្វើការក្នុងវ ិស័យនេះ អង្គភាពសារព័ត៌មាន

ឬទីភ្នា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ជាផ្នែកនៃការអនុវត្តការចែករ ំលែក
ចំណេះដឹង។

➢

ជាធនធានអំណានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព ដ�ើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹង
បញ្ញាស្មារតី និងការអភិវឌ្ឍវ ិជ្ជាជីវៈ។ ជាក់ស្តែង បច្ចេកទេសជាច្រើន
ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ អាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ

រាយការណ៍ដំណឹង តាមរយៈ«ការសិក្សាដែលតម្រង់ទិសដោយខលួន
្ ឯង»។
ករណីសិក្សាខ្លះក៏អាចជាប្រធានបទសម្រាប់ការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍

កាន់តែទំន�ើបថែមទ�ៀត ដោយក្នុងនោះគំនិតរ�ឿងក្នុងស្រុកមួយចំនួន អាច

យកទៅធ្វើការវ ិភាគដោយមានការបង្ហាញភ័សតុតាង
្
បរ ិបទស្មុគស្មា ញបន្ថែម
ទ�ៀត (ឧ. រ�ឿងស្ដីពីការបោកប្រាស់មួយដែលបានធ្វើឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន

ក្នុងស្រុកភ័ន្តច្រឡំ អាចយកទៅធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍នៅក្នុងបរ ិបទប្រវត្តិ
នៃព័ត៌មានបោកប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការផ្ដោតសំខាន់
ល�ើការវ ិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដ៏រាលដាលនៃព័ត៌មានមិនព
 ិត និង
ព័ត៌មានខុស តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)។

➢

ជាគ្រឹះនៃឯកសារអំណាន ធនធាន និងឧបករណ៍ ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី
រ ីកចម្រើន ក្នុងពេលដែលការស្រាវជ្រាវនិងការអនុវត្តនៅក្នុងវ ិស័យនេះ
កាន់តែរ ីកធំ។
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គោលការណ៍ស្នូល
ដោយមានការគាំទ្រដោយតម្លា ភាពក្នុងដំណ�ើរការ និងការអនុវត្តបទដ្ឋានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ តួនាទីដែលលេចធ្លោនៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន គឺស្ថិតនៅ
ល�ើសមត្ថភាពរបស់ខលួន
្ ក្នុងការរួមចំណែកបង្កើតភា
 ពច្បាស់លាស់ និងក
 សាង

ទំនុកចិត្តនៅជុំវ ិញសាច់រ�ឿងដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទា ត់។ គោលការណ៍ទាំង៧ចំណុច
ខាងក្រោមនេះ ដែលផ្ដោតល�ើក្រមសីលធម៌ជាមូលដ្ឋាន គួរតែផ្តល់ទិសដៅដល់
ការអនុវត្តវគ្គសិក្សានេះ និងជាការណែនាំដល់ការធ្វើលំហាត់ ការពិភាក្សា និងកា
 រ
វាយតម្លៃ2 ៖

➢

ភាពត្រឹមត្រូវ៖ អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចធានា«ការពិត»បានជានិចនិ
្ច រន្តរ ៍

នោះទេ ប៉ុន្តែភាពត្រឹមត្រូវ និងការផ្ដល់ការពិតនៅតែជាគោលការណ៍
ដ៏សំខាន់នៃសារព័ត៌មាន។

➢

ភាពឯករាជ្យ៖ អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែជាសំឡេងឯករាជ្យ។ នេះមានន័យថា
ទោះផ្លូវការក្ដី ឬមិនផ្លូវការក្ដី គេមិនធ្វើសកម្មភាពជំនួសមុខឱ្យក្រុមផល
ប្រយោជន៍ពិសេសណាមួយឡ�ើយ និងមិនត្រូវប្រកាសឱ្យដឹងអំពីអវីម
្ ួយ
ដែលអាចជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទេ ដ�ើម្បីតម្លា ភាព។

➢

យុត្តិធម៌៖ ការរាយការណ៍ដោយយុតតិធ
្ ម៌អំពីព័ត៌មាន ព្រឹត្តិការណ៍ប្រភព និង
រ�ឿងរ៉ា វរបស់ប្រភពមានទាក់ទងនឹងការពិនិត្យដិតដល់ ការថ្លឹងថ្លែង និង

ការវាយតម្លៃព័ត៌មានដោយប�ើកចិត្តទូលាយ និងមានភាពវាងវៃ។ ការផ្ដល់
បរ ិបទ និងប
 ង្ហាញនូវទស្សនៈចម្រុះជួយកសាងនូវទំនុកចិត្ត និងកា
 រជ�ឿជាក់
មកល�ើសេចក្ដីរាយការណ៍។

➢

រក្សាការសម្ងាត់៖ គោលការណ៍គ្រឹះមួយនៃសារព័ត៌មានសេីុបអង្កេត

គឺការការពារប្រភពសម្ងា ត់ (មានករណីល�ើកលែងតិចតួចប
 ំផុត)។
គោលការណ៍នេះសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ការរក្សាទំនុកចិត្តរបស់
ប្រភពព័ត៌មាន (ក្នុងនោះរាប់ទាំងអ្នកល
 ួចប
 ង្ហើបការសម្ងា ត់ដែរ) ហ�ើយ
2	
សំគាល់៖ គោលការណ៍៥ ក្នុងចំនោមគោលការណ៍៧ ដែលបានល�ើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងបណ្
តា ញ
សារព័ត៌មានក្រមសីលធម៌ ‘Five Core Principles of Journalism’ http:// ethicaljournalismnetwork.org/
who-we-are/5-principles-of-journalism [accessed 22/4/2018]. ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យុតតិធ
្ ម៌
ត្រូវបានគេពេញចិត្តជាងភាពលំអ�ៀងដោយសារតែភាពលំអ�ៀងត្រូវលាយបញ្ចូ លជាមួយសត្យានុម័ត
ហ�ើយវាត្រូវបានយល់ច្រឡំថា ប្រភពទំាងអស់ និងការពិតត្រូវថ្លឹងថ្លែងស្មើៗគ្នា។ នេះជាគំនិតដែលមាន
បញ្
ហា សម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នាដែរថា សត្យានុម័តគឺជាគំនិតប្រកួតប្រជែងក្នុងសារព័ត៌មាន។
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ក្នុងករណីខ្លះ គោលការណ៍នេះធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះ3។
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គុណតម្លៃមនុស្សជាតិ៖ ដំណឹងដែលអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយ ឬផ្សព្វផ្សាយ

អាចបង្កការឈឺចាប់(ឧ. ភាពអាម៉ា ស់ដែលអ្នកនយោបាយពុករលួយម្នា ក់
ទទួលរង នៅពេលដែលត្រូវបានបកអាក្រាតដោយសារព័ត៌មានសេីុប
អង្កេត) ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទៅល�ើជីវ ិតរបស់អ្នកដទៃ
ត្រូវតែពិចារណា។ ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ គឺជាគោលការណ៍ជួយ
តម្រង់ទិសនៅក្នុងចំណុចនេះ4។ មនុស្សជាតិក៏មានន័យថា ជាការគិតគូរ

ពិចារណាអំពីបញ្
ហា ដែលប្រឈមដោយក្រុមជនខ្វះលទ្ធភាពដែរ ប្រសិនប�ើ
មិនគ
 ិតច្រើនរហូតទៅដល់ការអនុវត្តសារព័ត៌មានដែលផ្ដោតល�ើយុតតិធ
្ ម៌
សង្គមទេនោះ។

➢

គណនេយ្យភាព៖ គឺជាសញ្ញាដ៏ពិតប្រាកដនៃវ ិជ្ជាជីវៈ និងសា
 រព័ត៌មានដែល
មានក្រមសីលធម៌5 ដោយការកែកំហុសបន្ទា ន់ឱ្យច្បាស់លាស់ និង

ស្មោះត្រង់។ គោលការណ៍នេះ ក៏ជាការស្ដា ប់ក្ដីកង្វល់របស់ក្រុមគោលដៅ6
និងការឆ្លើយតបចំពោះក្ដីកង្វល់ទាំងនោះដែរ។ ការអនុវត្តបែបនេះ អាច
បង្ហាញឱ្យគេឃ�ើញនៅក្នុងកំណត់ហេតុណែនាំរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន

និងស្ថាប័នស្វ័យនិយ័តកម្ម ដែលបង្ខំឱ្យសារព័ត៌មានត្រូវមានគណនេយ្យភាព
ផ្អែកល�ើក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

➢

តម្លា ភាព៖ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ង
ដែ គឺគាំទ្រដល់គណនេយ្យភាពនិង
ជួយនៅក្នុងការបង្កើតឱ
 ្យមាន និងរក្សាបាននូវទំនុកចិត្តទៅល�ើវ ិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មាន7។

នៅក្នុងបរ ិបទនេះ រួមជាមួយភាពឯករាជ្យនៃវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន បញ្
ហា សេរ ីភាព
នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងពហុភាពក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរ។ ពហុភាពនៃស្ថាប័ន
3

Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age (UNESCO) http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002480/248054E.pdf [accessed28/03/2018].

4

For a new ethical model applying empathy in the Digital Era see: Shelton, A. G., Pearson, M. & Sugath, S.
(2017) Mindful Journalism and News Ethics in the Digital Era: A Buddhist Approach. Routledge, London.
https://www.crcpress.com/Mindful-Journalism-and-News-Ethics-in- the-Digital-Era-A-Buddhist-Approach/
Gunaratne-Pearson-Senarath/p/book/9781138306066 [accessed 01/04/2018].

5

Available at http://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/accountable-journalism [accessed 22/4/2018].

6

Locker, K. & Kang, A. (2018). Focused listening can help address journalism’s trust problem, at American
Press Institute. https://ww w.americanpressinstitute.org/publications/focused-listening-trust/ [accessed
28/03/2018].

7

Aronson-Rath, R. (2017). Transparency is the antidote to fake news on NiemanLab, December 2017 http://
www.niemanlab.org/2017/12/transparency-is-the-antidote-to-fake-news/ [accessed 15/06/2018].
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ក៏ដូចជាភាពទីទៃពីគ្នា នៃបុគ្គលិក ប្រភពនិងឯកសារស្រាវជ្រាវ មានភាពចាំបាច់
ណាស់ ប្រសិនប�ើវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទាំងមូលត្រូវរួមចំណែកក្នុងលទ្ធិប្រជា-

ធិបតេយ្យនិងនិរន្តរភាពនៃសង្គមប�ើកច
 ំហ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបចូលរួម ដូច
ជាវ ិទ្យុសហគមន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏សំខាន់ដែរក្នុងការធានាថា សំឡេង
របស់ក្រុមជនដែលគ្មា នតំណាង ឬក្រុមជនដែលខ្វះលទ្ធភាព មិនត្រូវបានគេ

ផាត់ចោលនៅក្នុងការផលិតដំណឹង។ ពហុភាពក៏មានន័យដែរថា ជាការទទួលស្គា ល់
សុពលភាពនៃប្រភេទពិណ៌នា ក្នុងការអនុវត្តសារព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌

ទន្ទឹមគ្នានឹងការ
 កំណត់មុខសញ្ញាព័ត៌មានមិនពិត ការឃោសនា និងប្រភេទមាតិកា
ផ្សេងទ�ៀតដែលស្ថិតនៅក្រៅបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈ។ (សូមម�ើលមេរ�ៀនទី១ ទី២ និងទី៣)។
សំណួរសម្រាប់ការពចា
ិ រណា
ការពិភាក្សាណាមួយអំពីការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌
នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលព័ត៌មានមិនព
 ិត ព័ត៌មានខុស និងការឃោសនាកំពុង
រ ីករាលដាល អាចចាប់ផ្ដើមដោយការពិចារណាសំណួរដូចខាងក្រោម៖

➢

ត�ើវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាអ្វីពិតប្រាកដ នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ?

(នេះជាសំណួរមួយដែលរុញច្រានកិច្ចសន្ទនាពីសំណួរ«ត�ើអ្នកសារព័ត៌មាន
ជាអ្នកណា?» ទៅដល់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទ�ៀតអំពីវ ិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មានសហសម័យ)។

➢

ត�ើអវីខ
្ ្លះដែលញែកសារព័ត៌មានដាច់ចេញពីការបង្កើតនិងកា
 របោះពុម្ពផ្សាយ
មាតិកាទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងទ�ៀត (ដូចជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការឃោសនា
ទីផ្សារ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស) ទាំងនៅ
ល�ើ និងនៅក្រៅបណ្
ដា ញអ៊ីនធឺណិត?

➢

ត�ើអ្នកអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគួរបម្រើផលប្រយោជន៍ឱ្យអ្នកណា?

➢

ត�ើអ្នកអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគួរតែមានគណនេយ្យភាពចំពោះមាតិកា
ដែលខលួនផលិ
្
ត/ផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ? ប្រសិនប�ើគួរ ត�ើហេតុអ្វី និងត�ើអ្នក
ណាជាអ្នកប
 ង្ខំឱ្យធ្វើ? ប្រសិនប�ើមិនគួរ ត�ើហេតុអ្វី?

➢

ត�ើកាតព្វកិច្ចសីលធម៌អវីខ្
្ លះដែលអ្នកអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវមាន
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ចំពោះប្រភព តួអង្គនៅក្នុងអត្ថបទដំណឹង និងក្រុមគោលដៅ?

➢

បច្ចុប្បន្ននេះត�ើបញ្
ហា ចម្រូងចម្រាសសីលធម៌អវីខ
្ ្លះដែលអ្នកអ
 នុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវពិចារណា នៅក្នុងបរ ិបទនៃ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»?

លក្ខណៈវិ និច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃ 	
គោលបំណងចម្បងបំផុតនៃស�ៀវភៅនេះ គឺពង្រឹងសមត្ថភាពត្រិះរ ិះពិចារណា
និងពង្រឹងការការពារ នៅក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតសារព័ត៌មាន អ្នកសារព័ត៌មាន
អាជីព និងអ្នកដទៃទ�ៀត ដែលប្រតិបត្តិ «សកម្មភាពសារព័ត៌មាន»។ បទដ្ឋាន

ភាពត្រឹមត្រូវនិងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត រួមទាំងកា
 រប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃក្រម
សីលធម៌ស្នូល ការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ និងកា
 រវ ិភាគដោយការត្រិះរ ិះពិចារណា
គួរតែជាលក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗសម្រាប់ការវាយតម្លៃ។

លក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃនៃលំហាត់ទ្រឹស្ដី៖ 	

➢

ភាពត្រឹមត្រូវ និងកា
 រផ្ទៀងផ្ទា ត់ (ឧ. ត�ើប្រភពដែលបានល�ើកឡ�ើងនៅក្នុង
រ�ឿងមានការពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ត�ើគេប្រើប្រាស់វ ិធីសាស្ត្រ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់សមស្របដែរឬទេ?)

➢

ចំណុចខ្លាំងនៃការស្រាវជ្រាវ (ឧ. ត�ើក្នុងកម្រិតណាដែលអ្នកចូលរួមខិតខំ
ស្វែងរកទិន្នន័យ/ប្រភពពាក់ព័ន្ធរឹងមាំ ដ�ើម្បីគាំទ្រការវែកញែកហេតុផល/
ការរកឃ�ើញរបស់គេ?)

➢

គុណភាពនៃការវែកញែកហេតុផល និងការវ ិភាគ (ត�ើការវែកញែក
ហេតុផល និងការវ ិភាគត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងគំនិតដ�ើម និងស្មុគស្មា ញ
កម្រិតណា?)

➢

សំនួនសេចក្ដី (អក្ខរាវ ិរុទ្ធ វេយ្យាករណ៍ វណ្ណ យុតតិ្ រចនាសម្ព័ន្ធ)

➢

ត�ើសំណេរ/សេចក្ដីរាយការណ៍មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាក្នុងការបង្ហាញ
លទ្ធផលនៃការសិក្សាមេរ�ៀននីមួយៗ?)។
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លក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃសម្រាប់កិច្ចការអនុវត្តជាក់ស្ង
ដែ /សារព័ត៌មាន៖

➢

ភាពត្រឹមត្រូវ និងកា
 រផ្ទៀងផ្ទា ត់ (ឧ. ត�ើប្រភពដែលបានល�ើកឡ�ើងនៅក្នុង
រ�ឿង បានទទួលការពណ៌នាបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ត�ើគេប្រើប្រាស់
វ ិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទា ត់សមស្របដែរឬទេ?)

➢

ចំណុចខ្លាំងនៃការស្រាវជ្រាវ (ឧ. ត�ើក្នុងកម្រិតណាដែលអ្នកចូលរួមខិតខំ
ស្វែងរកទិន្នន័យ/ប្រភពពាក់ព័ន្ធរឹងមាំ ដ�ើម្បីគាំទ្រការវែកញែកហេតុផល/
ការរកឃ�ើញរបស់គេ?)

➢

ការវ ិភាគដោយត្រិះរ ិះពិចារណា (ឧ. ត�ើអ្នកចូលរួមសេីុបសួរហ្មត់ចត់
កម្រិតណា ទៅល�ើបញ្
ហា សំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកអា
 ន?)

➢

គំនិតដ�ើម

➢

ភាពខ្លាំងនៃការពិពណ៌នា (ឧ. ត�ើអវីជាផ
្
លប៉ះពាល់នៃរ�ឿង/ការផលិត
ទៅល�ើក្រុមគោលដៅ?)

➢

គុណតម្លៃនៃការផលិត (ឧ. ភាពខ្លាំងន ៃការកាត់តសំឡេង/រូបភាព និង
ធាតុផ្សេងៗនៃសារគមនាគមន៍ចម្រុះ)

➢

សំនួនសេចក្ដី (អក្ខរាវ ិរុទ្ធ វេយ្យាករណ៍ វណ្ណ យុតតិ្ រចនាសម្ព័ន្ធ)

➢

ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណតម្លៃក្រមសីលធម៌ស្នូល ដែលបានចែងនៅក្នុង
ក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈ។

វី ធីសាស្ត្របង្រៀន 	
មេរ�ៀនទាំងនេះរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់ទាំងកា
 របង្រៀនក្នុងថ្នា ក់រ�ៀនដោយផ្ទា ល់ឬ

ការបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត។ នៅក្នុងការបង្រៀនអ្នកចូលរួមនឹងទទួលប្រយោជន៍
ពីបរ ិយាកាសសិក្សាបែបសហការទាំងនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត (ជាក់ស្តែងតាមរយៈ
កម្មវ ិធីរ�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត ដូចជា Moodle ឬការប្រើប្រាស់កម្មវ ិធី Facebook

Group) ឬទាំងកា
 របង្រៀនដោយផ្ទា ល់។

មេរ�ៀនភាគច្រើនយកតាមលំនាំដូចគ្នា គឺចែកចេញជាពីរផ្នែក ដែលផ្នែកទីមួយ
បង្ហាញពីការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្ដី (ឧ. ដោយប្រើប្រាស់សិក្ខា សាលា ការអាន ឬ
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បទបង្ហាញផ្អែកល�ើបាឋកថា) ដែលបំពេញបន្ថែមដោយលំហាត់អនុវត្តន៍ (ឧ. ក្រុម
ការងារដែលចាត់ឱ្យធ្វើលំហាត់ផ្ទៀងផ្ទា ត់)។ ជាធម្មតា មេរ�ៀននីមួយៗមានផ្នែក
ទ្រឹស្ដីពី៦០ទៅ៩០នាទី និងសិក្ខា សាលា ឬការបង្រៀនពីគ្រូដែលមានថិរវេលា

ពី៩០នាទីទៅ២ម៉ោ ង។ វគ្គទាំងនេះអាចពង្រីក បង្រួញ ឬចែកជាផ្នែកៗ និង/ឬ

ច្រើនថ្ងៃផ្សេងៗគ្នា ដោយអាស្រ័យល�ើក្របខ័ណ្ឌនៃការបង្រៀន/ការរ�ៀនរបស់
ស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ។ មេរ�ៀននីមួយៗត្រូវដាក់ឱ្យមានលំហាត់មួយ។

នៅកន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបាន គ្រូឧទ្ទេសនាម និងគ្រូប
 ណ្ដុះបណ្
ដា លគួរ

អញ្ជើញអ្នកជំនាញ និងអ្នកដែលមានវ ិជ្ជាជីវៈ ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាឋកថាក្នុង
ថ្នា ក់ ឬក្នុងវេទិកាដែលមានប�ើកឱ
 ្យមានការសួរនិងឆ្លើយ និងធា
 នាថា ករណី
សិក្សា បញ្
ហា និងកា
 រពិភាក្សានានា ត្រូវបញ្ចូ លទៅក្នុងកម្មវ ិធីសិក្សា។

ជាងនេះទៅទ�ៀត ក្រុមអ្នកតាក់តែងវគ្គសិក្សានេះ ល�ើកទឹកចិត្តដល់គ្រូឧទ្ទេសនាម/
គ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា លឱ្យដាក់បញ្ចូ លឯកសារនិងឧទាហរណ៍ដែលមានសារៈសំខាន់
ផ្នែកភាសា និងវប្បធម៌ពាក់ព័នន
្ធ ឹងបរ ិបទក្នុងស្រុក/តំបន់ ទៅក្នុងមេរ�ៀនផង។
សម្ភារៈ និងធនធាន
គ្រូ និងស
 ិស្សនឹងត្រូវប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ហ�ើយនឹងទទួលប្រយោជន៍ពីការចូល
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យសិក្សា(academic databases) និង/ឬកម្មវ ិធី Google

Scholar។

គេហទំព័រដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធនធានសិក្សាបន្ថែមទ�ៀត ដែលទាក់ទងនឹង
ការអនុវត្តជាក់ស្ង
ដែ នៃលទ្ធផលសិក្សាទូទៅ គឺ First Draft News8។

សូមកត់សម្គា ល់៖ មាតិកា និងធនធានដែលផ្ដល់ជូន នៅក្នុងស�ៀវភៅមេរ�ៀននេះ
គួរតែជាគុណសម្បត្តិរបស់ក្រុមអ្នកនិពន្ធកម្មវ ិធីសិក្សា និងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទ�ៀត
ដែលបានចូលរួមចំណែក។
វិ ធីសាស្រ្តគរុកោសល្យ
វគ្គសិក្សាគំរឯ
ូ កទេសនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងបន្តបន្ទា ប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយកម្មវ ិធី
សិក្សាគំរជាច្រ
ូ
ើនសម្រាប់ការអប់រសា
ំ រព័ត៌មាន9 ដោយអង្គការយូណេសកូ្ ដែល
8	https://firstdraftnews.com/ [accessed 28/03/2018].
9

UNESCO’s Model Curricula for Journalism Education (2007). http://unesdoc.unesco.org/images/0015/
001512/151209E.pdf [accessed 28/03/2018]. See also: UNESCO’sModel Curricula For Journalism Education:
a compendium of new syllabi (2013). [accessed 28/03/2018: http://unesdoc.unesco.org/images/
0022/002211/221199E.pdf; និងT eachingJournalism for Sustainable Development: new syllabi (2015).
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ចាប់ផ្ដើមតំាងពីឆ្នាំ២០០៧មក។ វ ិធីសាស្រ្តគរុកោសល្យក៏ផ្អែកល�ើស�ៀវភៅ Media

and Information Literacy Curriculum for Teacher10 និងស�ៀវភៅ Model Course
on Safety of Journalists11 របស់អង្គការយូណេសកូ្ ហ�ើយតាមរយៈវ ិធីសាស្រ្ត

គរុកោសល្យនេះគ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា លគួរអនុវត្តនូវចំណុចដូចខាងក្រោមនេះ ៖

➢

វ ិធីសាស្ត្រសេីុបអង្កេតបញ្
ហា

➢

ការសិក្សាដោយរ�ៀនដោះស្រាយបញ្
ហា

➢

ការសេីុបអង្កេតបែបវ ិទ្យាសាស្ត្រ

➢

ករណីសិក្សា

➢

ការសិក្សាជាលក្ខណៈសហប្រតិបត្តិការ

➢

ការវ ិភាគទៅល�ើអត្ថបទ

➢

ការវ ិភាគទៅល�ើបរ ិបទ

➢

ការបកប្រែ

➢

ការចម្លងតាម

➢

ការផលិត

បន្ថែមពីល�ើនេះ គ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា លដែលប្រើកម្មវ ិធីសិក្សានេះ ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្ត
ឱ្យសិក្សានិងវ ិភាគទៅល�ើគោលគំនិតន ៃ « ការសិក្សាផ្អែកល�ើគម្រោង»12 ជាអភិក្រម
មួយដែលអភិវឌ្ឍលទ្ធផលសិក្សាតាមរយៈការអនុវត្តនិងការសាកល្បងជំនាញនៅ
ក្នុងពេលផលិតមាតិកាព័ត៌មានដោយផ្ទា ល់។ អ្នកសិក្សាក៏គួរដឹងដែរអំពីសក្ដា នុពល
ក្នុងការផលិតមាតិកាល�ឿនរហ័ស ឆ្លាតវៃ និងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំង ដ�ើម្បីឆ្លើយ
តបទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងគួរទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ង
ដែ 
ល�ើវ ិធីសាស្ត្រនេះ13។
10

Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. and Cheung, C. (2011). Media and Information
Literacy Curriculum for Teachers. [ebook] Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001929/192971e.pdf [accessed 28/03/2018].

11

UNESCO (2017) Model Course on Safety of Journalists: A guide for journalism teachers in the Arab States.:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248297e.pdf [accessed 28/03/2018].

12

Posetti, J & McHugh, S (2017) Transforming legacy print journalism into a successful podcast format: An
ethnographic study of The Age’s Phoebe’s Fall. Peer reviewed conference paper presented at the International
Association of Media and Communications Researchers conference in Cartagena, Colombia 18/07/2017

13

An interesting example is this clip from hashtag our stories: https://www.facebook.com/hashtagoursa/
videos/679504652440492/ [accessed 15/06/2018].
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ហេតុអបា
្វី នជាការពត
ិ ទំនុកចត
ិ ្ត
នង
ិ វិ ជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់?
Cherilyn Ireton

មេរ�ៀនទី១

នៅបណ្
ដាប្រទេសជាច្រើនន ៃពិភពលោក ទំនុកចិត្តល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង
វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានភាពផុយស្រួយនិងចុះខ្សោយតាំងពីមុនពេលមានប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម1ទៅទ�ៀត។ និន្នា ការនេះមិនខុសគ្នា ពីការធ្លា ក់ចុះទំនុកចិត្តទៅ
ល�ើស្ថាប័ននា
 នា ដែលក្លា យជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងសង្គមជាច្រើន។ ប៉ុន្តែទោះជា
យ៉ា ងណា ទំហំនិងវ ិសាលភាពនៃព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុសដែលបន្លំ

ខ្លួនជាដំណឹងហ�ើយចែកចាយនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្កការឆ្លង
ិ៍
រាលដាលដែលគំរាមកំហែងបង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ

ថែមទ�ៀត។ បញ្
ហា នេះបង្កផលវ ិបាកដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយដំណឹង
ពលរដ្ឋ និងសង្គមប�ើកចំហ2។
នៅល�ើកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលចែករ ំលែកព័ត៌មានល�ឿននិង
ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រប
ូ និងនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត អ្នកណាក៏អាច
ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានដែរ។ ជាលទ្ធផល ពលរដ្ឋពិបាកកត់សម្គា ល់ភាពខុសគ្នា
រវាងអ្វីដែលពិត និងអ
 វីដែ
្ លក្លែងក្លា យ។ រ�ឿងគ្មា នហេតុផល និងកា
 រមិនទុកចិត្តគ្នា
ក៏រ ីករាលដាល។ ទស្សនៈជ្រុលនិយម ទ្រឹស្ដីឃុបឃិត និងប្រជាភិថុតនិយម
រ ីកសាយភាយ ហ�ើយកា
 រពិតនិងស្ថាប័នដែលកាលពីមុនមក ធ្លា ប់ទទួលបានការ
ទុកចិត្តបែរជាត្រូវគេសង្ស័យ។ នៅក្នុងពិភពបែបនេះ ការ ិយាល័យដំណឹងត្រូវ
ប្រយុទ្ធដ�ើម្បីទាមទារមកវ ិញនិងបំពេញតួនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខលួនជា
្
ឆ្មាំទ្វារ

(gatekeepers)3ផលិតន
 ូវដំណឹងដែលអាចជួយបង្កើតកា
 រពិត។ ស្របពេល

ជាមួយគ្នានេះការផុសឡ�ើងនៃទីផ្សារសម្រាប់ «សារគមនាគមន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រ»
និង «ប្រតិបត្តិការព័ត៌មាន» ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំងព
 ័ត៌មានមិនព
 ិត និងព័ត៌មាន

បង្កព្យសនកម្មផង បានក្លា យជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព័ត៌មាន4។
1

Edelman. (2017). Edelman Trust Barometer - Global Results. [online]. Available at: https://www.edelman.
com/global-results/ [accessed 03/04/2018].

2

Viner,K.(2017). A mission for journalism in a time of crisis. [online] the Guardian. Available at: https://www.
theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis [accessed 03/04/2018].

3

Singer, J. (2013). User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space.
New Media & Society, [online] 16(1), pp. 55-73. Available at: https://pdfs.semanticscholar.
org/0d59/6a002c26a74cd45e15fbc20e64173cf2f912.pdf [accessed 0/3/04/2018].

4

See for example the cases described in Gu, L; Kropotov, V and Yarochkin, F. (nd).The Fake News
Machine How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public. https://documents.trendmicro.com/
assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-theinternet.pdf[accessed16/06/2018].AnotherstudyispublishedbytheData&Society, ResearchInstitute,
NewYork(2017)MediaManipulationandDisinformationOnline,https://datasociety.net/output/mediamanipulation-and-disinfo-online/[accessed15/06/2018].
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មេរ�ៀនទី១៖ហេតុអវីបា
្ នជាការពិត ទំនុកចិត្ត និងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់?

សង្ខេបមេរ�ៀន

លេចរូបរាងឡ�ើងនៅក្នុងសង្គម សូ ម្តែ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គម
បី អ្នកបង្កើតប្រព័នផ

ក៏មានការបារម្ភដែរ។ អ្នកគ្រប់គ្រង«ផ្នែកផលិតផល និងការចូ លរួមរបស់

ពលរដ្ឋ» នៅក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Samidh Chakrabartiបាននិយាយ
ថា ៖ «ប្រសិនប�ើមានការពិតជាមូ លដ្ឋានមួ យអំពីផលប៉ះពាល់ របស់
ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅល�ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការពិតនោះគឺថា

ំ ងរបស់មនុ ស្សទា ំងល ្អ ទា ំងអាក្រក់។
ប្រព័នផ
 ឡេ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គម ជួយបន្ទរស

ំ តគឺ វាអនុ ញ្ញាតឱ្យយ�ង
ចំណុចល្អបផុ
ើ សម្ដែងមតិ និងធ្វស
ើ កម្មភាព។ ចំណុច

ំ តគឺវាអនុ ញ្ញាតឱ្យមនុ ស្សផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងធ្វើឱ្យខូច
អាក្រក់បផុ
ខាតដល់ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ»5។

ច្បាស់ណាស់ថា ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា នេះ គេចាំបាច់ត្រូវតែមានកិច្ចអន្តរាគមន៍
ទាំងទ្រង់ទ្រាយធំ និងទ្រង់ទ្រាយតូច។ ទំនោរមួយគឺការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្
ហា 
តាមរយៈនិយ័តក
 ម្ម ហ�ើយប
 ណ្
ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងជ្រើសរ� ើសយកផ្លូវមួយនេះ6

ប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិដ�ើម្បីសេរ ីភាពបញ្ចេញមតិព្រមានថា វ ិធីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ភាព
ប�ើកច
 ំហ និងការចូលរួម ដែលបច្ចេកវ ិទ្យាថ្មីៗបានផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យមាន7។
ជាពិសេស ប្រសិនប�ើមេដឹកនាំមានចិត្តគំនិតផ្ដា ច់ការឡ�ើងកា
 ន់អំណាច ពួកគេនឹង
ស្វែងរកអាវុធដែលមានឥទ្ធិពលនិងស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់ ដ�ើម្បីកំណត់ថា
អ្វី«ក្លែងក្លា យ» និងអវីដែ
្ លមិនក្លែងក្លា យ ទាក់ទងនឹងការផ្សាយដំណឹងណាមួយ
ដែលរ ិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេ។
ជម្រើសមួយផ្សេងទ�ៀត គឺជាការស្នើឡ�ើងដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សង្គមស៊ីវ ិល
និងក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដោតសំខាន់ល�ើការធ្វើឱ្យក្រុមគោលដៅមានការយល់ដឹងច្រើន
ជាងមុន និងផ្ដល់ឧបករណ៍ដ�ើម្បីបកប្រែនិងវាយតម្លៃព័ត៌មានដែលបានទទួល។

5

Chakrabarti, S. (2018). Hard Questions: What Effect Does Social Media Have on Democracy? Facebook
Newsroom. [online] Newsroom. fb.com. Available at: https://newsroom.fb.com/news/2018/01/effectsocial-media-democracy/ [accessed 03/04/2018].

6

Funke, D. (2018) A guide to anti-misinformation actions around the world Poynter https://www.poynter.org/
news/guide-anti-misinformation-actions-around-world [accessed 22/05/2018].

7

Nossel, S. (2017).Faking News: Fraudulent News and the Fight for Truth. [ebook] PEN America. Available
at: https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf [accessed
03/04/2018].
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ខណៈដែលវសាលភាព
និងផលវបាក
នៃ «ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ » បានចាប់ផ្ដើម
ិ
ិ

សន្ធឹកសន្ធា ប់។ អង្គការត្រួតពិនិត្យការពិតក
 ំពុងកក�ើតឡ�ើងសាយភាយ (ដូចដែល
មានពន្យល់នៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ)។

នៅក្នុងបរ ិបទនេះ អ្នកសារព័ត៌មាននិងសិស្ស និស្សិតសារព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវដឹង
អំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះ និងអ
 ំពីតួនាទីបំពេញបន្ថែមដែលពួកគេអាចអនុវត្តបាន
ដូច្នេះហ�ើយទ�ើបមានស�ៀវភៅនេះ។

ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលចាត់ទុកខលួន
្ ឯងជាតួអង្គគាំទ្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គម
ប�ើកចំហនិងប្រជាធិបតេយ្យអស់ពេលយូរមកហ�ើយនោះ ព័ត៌មានមិនពិត និង
ិ៍
ព័ត៌មានខុសបង្កជាបញ្
ហា ប្រឈមល�ើសពីកេរ្តឈ្
មោះរបស់ពួកគេទៅទ�ៀត។

«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» បង្កភាពមន្ទិលសង្ស័យល�ើគោលបំណងនិងប្រសិទ្ធភាព
របស់អ្នកសារព័ត៌មាន។ វាក៏បង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋាននៃ
ភាពចាំបាច់សម្រាប់ឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មាន និងបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

ការល�ើកឡ�ើងបែបនេះមិនមែនសន្មតថា
 សារព័ត៌មានប្រាស់ចាកបានទាំងស្រុង
ពីការគ្របដណ្ដប់នៃមនោគមន៍វ ិជ្ជា ឬភាពលម្អៀងដែលក�ើតចេញពីយេនឌ័រ

ជាតិព័ន្ធ ក្រុមភាសា វណ្ណៈ ។ល។ ឬសាវតានៃអ្នកដែលផលិតដំណឹងនោះទេ។
ហ�ើយយ�ើងក៏មិនព្រង�ើយចំពោះបញ្
ហា ជាប្រព័នន្ធ ៃឥទ្ធិពលពីបរ ិបទស្ថាប័នន ៃ
ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ គំរអា
ូ ជីវកម្ម ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអាន «បណ្
តា ញ»ដំណឹង

របស់ប្រភពការ ិយាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ។ល។ នោះទេ។ ប៉ុន្តែ

ការល�ើកឡ�ើងបែបនេះ គឺដ�ើម្ប￼ីគាំទ្រសារៈសំខាន់នៃក្រមសីលធម៌និពន្ធ ដែលជា
ចន្លុះបំភលឺផ
្ លូវសម្រាប់
្
ការរាយការណ៍និងការពិចារណាដោយខលួន
្ ឯងសម្រាប់អ្នក
សារព័ត៌មាន អំពីទស្សនៈយល់ឃ�ើញរបស់ខលួនចំ
្
ពោះពិភពលោក និងបរ
 ិបទ។
ចំណុចនេះក៏ចង់បង្ហាញដែរថា វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមិនមែនជា «ទស្សនៈដែល

គ្មា នប្រភព» នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការអនុវត្តមួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់នូវតម្លា ភាព
ប្រសិនប�ើចង់ឱ្យសាធារណជនជ�ឿទុកចិត្តថា សារព័ត៌មានពិតជាប្រកាន់ខ្ជាប់

នូវបទដ្ឋាននៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត និងដ�ើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈមែន ទោះបី
8

#KnowNews គឺជាកម្មវ ិធីបន្ថែមសម្រាប់រុករក(a web browser extension) ដែលបង្កើតដោយអង្គការ
South Africa’s Media Monitoring Africa ដែលជួយក្រុមគោលដៅអាចកំណត់ថា ត�ើគេហទំព័រដែល
ពួកគេកំពុងតែអានឬស្វែងរកព័ត៌មាននោះផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលអាចជ�ឿជាក់បាន។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមម�ើល៖ https:// chrome.google.com/webstore/search/KnowNews [accessed
15/06/2018].

9

See the website https://verificado.mx/ representing a coalition of 60 media, civil society and university
institutions focusing on verification of contested content during the 2018 Mexican election. [accessed
15/06/2018]; https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19906-media- collaboration-and-citizen-input-fueledverificado-2018-fact-checking-mexican-ele [accessed 04/07.2018].
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ចាប់ពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង8 រហូតដល់ប្រទេសមិចស៊ិក9 ឧទាហរណ៍មានច្រើន

នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ គ្រូគួរតែល�ើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យត្រិះរ ិះពិចារណាល្អិតល្អន់អំពី
វ ិធីដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាចបម្រើដល់សង្គម និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រប�ៀប
ដែល«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»ក
 ំពុងជះឥទ្ធិពលអវ ិជ្ជមាន ក៏ដូចជាហានិភ័យដែល
បង្កផលប៉ះពាល់បន្ថែមទ�ៀត ទៅល�ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមសេរ ី រប�ៀប
ដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអាចធ្វើបានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និងកសាងទំនុកចិត្ត
ឡ�ើងវ ិញថាវ ិធីសាស្ត្រនិងបទដ្ឋានរបស់សារព័ត៌មានពិតជាលេចធ្លោ ទាក់ទង
នឹងការផលិតនិងផ្សាយព័ត៌មានដែលមានការផ្ទៀងផ្ទា ត់ដ�ើម្បីប្រយោជន៍
សាធារណៈ។ នេះមិនមែនសំដៅទៅល�ើទំនុកចិត្តទាំងង
 ងឹតងងុល ទៅល�ើអ្នក
អនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេ ប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅល�ើការស្គា ល់ចរ ិតនិងភាព
ខុសប្លែករបស់វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងបំណងដែលចង់ឱ្យស្របទៅតាមដំណ�ើរការ
និងបទដ្ឋាននៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានដ�ើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ និងការវាយតម្លៃ
ដំណ�ើរការនិងបទដ្ឋានទាំងនេះ។ការល�ើកឡ�ើងទាំងអស់នេះ មានន័យថាជាការ
ទទួលស្គា ល់គុណតម្លៃនៃភាពមន្ទិលសង្ស័យ ដែលផ្ទុយពីការខ្វះហេតុផល និង
លទ្ធភាពរបស់សមាជិកមហាជនក្នុងការវែកញែកឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងជនដែលក្លែង

បន្លំជាអ្នកអ
 នុវត្តអាជីពសា
 រព័ត៌មាន និងជនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ា ងពិតប្រាកដ
ដ�ើម្បីធ្វើការងារសារព័ត៌មាន (និងជនដែលបង្ហាញនូវតម្លា ភាពគណនេយ្យភាព

ិ៍
ស្វ័យនិយ័តក
 ម្ម និងកេរ្តឈ្
មោះប្រកបដោយគុណភាពដែលនៅជាប់ជាមួយការងារ
សារព័ត៌មាននេះ)។ ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងនិស្សិតសារព័ត៌មានបញ្
ហា ទាំងអស់
នេះ មានន័យថា ជាការយល់អំពីបរ ិស្ថានព័ត៌មានដែលកំពុងប្រែប្រួល និងវ ិធីឆ្លើយ
តបទៅនឹងបញ្
ហា ប្រឈមនានា។

គ្រោងនៃមេរ�ៀន
ដ�ើម្បីយល់អំពីផលវ ិបាកនៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ច
 ំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិង
សង្គមដែលពួកគេបម្រើកិច្ចការសំខាន់គឺសិស្សត្រូវពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ
ស៊ីជម្រៅសម្រាប់សារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណី នៅកម្រិត
រចនាសម្ព័ន្ធ វប្បធម៌ និងប
 ទដ្ឋាន ដែលបានដ�ើរតាមក្រោយដំណ�ើរជ�ឿនល�ឿន
ដ៏ឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថល និងឧ
 បករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្ទា ល់ខលួនដែលមាន
្
10

See Rosen, J. (2010). The View from Nowhere: Questions and Answers. PressThink. http://pressthink.
org/2010/11/the-view-from-nowhere- questions-and-answers/ [accessed15/06/2018].
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ប្រធានបទន
 ិងទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទាំងនោះជាអ្វីក៏ដោយ10។

សារព័ត៌មាន និងការចូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម11។
ការទម្លា ក់កំហុសទាំងអស់ទៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនមែនជារ�ឿង
ត្រឹមត្រូវទេ។ ទំនុកចិត្តមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទា ល់ទៅនឹងសមត្ថភាពសារព័ត៌មាន
ហ�ើយទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានទំនាក់ទំនងទៅវ ិញទៅមកដែរ ជាមួយនឹងការធ្លា ក់
ទំនុកចិត្តល�ើរដ្ឋាភិបាល ធុរកិច្ច និងស្ថាប័ននា
 នា នៅក្នុងបណ្
ដាប្រទេសជាច្រើន
នៅជុំវ ិញពិភពលោក12។

ការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធជុំវ ិញវ ិធីសាស្ត្រនៃការប្រមូលនិងចែកចាយដំណឹង និង
ការដួលរលំនៃគំរអា
ូ ជីវកម្មចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនដំណឹងបានធ្វើឱ្យបាត់បង់
សមត្ថភាពផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងការ ិយាល័យដំណឹងរបស់វ ិស័យ
សារព័ត៌មានហ�ើយនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស៊ីជម្រៅ ភាពទូលំទូលាយ និង

គុណភាពនៃការរាយការណ៍ដំណឹង13។ ការធ្លា ក់ចុះនៃមូលនិធិសម្រាប់ការ ិយាល័យ
ដំណឹងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ និងការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅ
ល�ើភាគច្រើនន ៃវ ិស័យនេះ ក៏បានធ្វើឱ្យការផ្ដល់ដំណឹងចុះខ្សោយដែរ។

ខណៈដែលការវ ិវត្តផ្នែកឌីជីថលបាននាំមកនូវវ ិធីសាស្ត្រថ្មីៗនៃការផ្សព្វផ្សាយ និង
មានការចូលចិត្តពីសំណាក់ក្រុមគោលដៅវាក៏នាំមកនូវការលំបាកកាន់តែច្រើន
ឡ�ើងសម្រាប់អ្នកផលិតដំណឹងបែបប្រពៃណីដែលកំពុងចុះខ្សោយស្រាប់។
ជាទូទៅ ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឌីជីថល នៅមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍកម្លា ំងស្នូលផ្នែក
សារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការធ្លា ក់ចុះនៃសារព័ត៌មាននៅឡ�ើយទេ14។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបប្រជាធិបតេយ្យ និងសម្បូរបែប ការទប់ស្កា ត់ផលប៉ះ
ពាល់អវ ិជ្ជមាននៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស គឺជារ�ឿងលំបាក មិនមែនតែ
សម្រាប់តែអ្នកប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែចំពោះសង្គមទាំង
មូលដែរ15។
11
12
13

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៣

Edelman. (2017) op cit
សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៣

14

Greenspon, E. (2017). The Shattered Mirror: News, Democracy and Trust in the Digital Age. [ebook]
Ottowa: Public Policy Forum, Canada. Available at: https://shatteredmirror.ca/download-report/
[accessed03/04/2018].

15

Ansip, A. (2017). Hate speech, populism and fake news on social media–towards an EU response.https://
ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-presidentansip-european-parliament-strasbourg-plenary-debate-hate- speech-populism [accessed03/04/2018]
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ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុត គឺទំនាក់ទំនងរវាងបញ្
ហា ទំនុកចិត្តមកល�ើ

គោរពបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងការពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងនៅថ្នា ក់កណ្
ដា លជាច្រើន
ស្រទាប់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងភាពត្រឹមត្រូវ គុណភាព និងភា
 ពយុតតិធ
្ ម៌របស់ដំណឹង។
អ្នកនៅក្នុងការ ិយាល័យដំណឹង ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នករាយការណ៍ដំណឹងនៅ

កន្លែងក�ើតហេតុ ដោយការជួយផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកានៅមុនពេលចេញផ្សាយ។ គំរូ
«ឆ្មាំទ្វារ»នេះបានបណ្ដុះស្មារតីវ ិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន16។
តាមរយៈការរាយការណ៍អំពីកិច្ចការសាធារណៈ និងបញ្
ហា សហគមន៍ ការសេីុប
អង្កេត ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ព្រមទាំងកា
 រវ ិភាគ អ្នកសារព័ត៌មានមានឥទ្ធិពលធ្វើ
ឱ្យអ្នកនយោបាយ និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំព�ើរបស់ខលួន។
្

ពួកគេជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្ត អំពីរប�ៀបគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែង

ការងាររបស់ស្រុកទេស។ ប�ើនិយាយឱ្យអស់ទៅ ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយដំណឹងខ្លះ
មិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមភាពឥតខ្ចោះ និងបទដ្ឋាននៃសារព័ត៌មាននេះទេ។
ប៉ុន្តែជាទូទៅ កិច្ចការរបស់ពួកគេគឺផ្អែកល�ើដំណឹងពិត ដែលជ្រើសរ� ើសនិង
បង្ហាញជាការពិពណ៌នាគួរឱ្យចាប់ចិត្ត ប៉ុន្តែមិនមែនជាការពិតដែលប្រឌិតឡ�ើង
ដ�ើម្បីគោលបំណងនយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម ឬកម្សាន្តនោះទេ។
ការផ្ដល់អំណាចដល់តួអង្គដទៃទ�ៀតដ�ើម្បីឱ្យធ្វើជាសាក្សី កត់ត្រា ធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
និងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ខំឱ្យមានការផ្លាស់
ប្ដូរមិនត្រឹមតែទៅល�ើគំរម
ូ ជ្ឈការប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់បតូរ្ ក្នុង

កិច្ចពិភាក្សាសាធារណៈទ�ៀតផង17។ បច្ចុប្បន្នវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនិយាយស្ដីជាសាធារណៈ និងការ
និយាយស្ដីអំពីនយោបាយ។ អ្នកខ្លះបានល�ើកឡ�ើងថា ប្រការនេះបានធ្វើឱ្យ
ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមសេរ ីធ្លា ក់ទៅក្នុង«ឱនភាព
ប្រជាធិបតេយ្យ»18។

តាមរយៈការទទូចថា
 ពួកគេមិនមែនជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវ ិទ្យា
និងកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានគេចវេះពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នានាដែល
16

Kovach, B. and Rosenstiel, T. (2010). Blur: How To Know What’s True In The Age of Information Overload. 1st
ed.New York: Bloomsbury, pp.171-184.

17	Nossel, S. (2017). Faking News: Fraudulent News and the Fight for Truth.[ebook] PEN America. Available
at: https://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-Report_10-17.pdf [accessed
03/04/2018].
18

Howard, P. (2017) Ibid
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ការអនុវត្តនិងវ ិធីសាស្ត្រសារព័ត៌មាន នៅមុនសម័យឌីជីថល រួមមានទាំងការ

តួអង្គទាំងនេះមិនជ
 ួលអ្នកសារព័ត៌មានដ�ើម្បីផលិតដំណឹងក្ដី ក៏ការរ�ៀបចំនិង
រក្សាទុកដំណឹង និងសមត្ថភាពកែសម្រួលរបស់ពួកគេ កំពុងធ្វើឱ្យខលួន
្ ពួកគេ

កាន់តែឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីតួនាទី «ត្រឹមតែជាភ្នា ក់ងារចម្លង» ឬអន្តរការធ
ី ម្មតា។
វេទិកាប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងកម្មវ ិធីក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រ (algorithms)
ជាកត្តាជួយរុញច្រានព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស ឬ «របស់មិនបានការ» ដូច
ដែលវ ិទ្យាស្ថានវ ិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Oxford ដាក់ឈ្មោះឱ្យ។ តាមរយៈបណ្
ដា ញ
គ្រួសារនិងមិតភក្ដិរ
្ត
បស់អ្នកប្រើប្រាស់ កម្មវ ិធីនិងប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រទាំងនេះផ្ដល់
នូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពស្របច្បាប់ដល់ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស20។
ដូច្នេះហ�ើយ មាតិកាព័ត៌មានបំភ័ន្តដោយចេតនា ដែលចែកចាយនៅល�ើកម្មវ ិធី
ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាំងនេះ កំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងអំពីការពិត21
របស់ពលរដ្ឋ និងធ្វើឱ្យខូចដល់ទំនុកចិត្តការពិភាក្សាដែលផ្អែកល�ើដំណឹងគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយ ស្មារតីរម
ួ នៃតថភាព ការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវ ិញទៅមក និងកា
 រ
ចូលរួម22។ រប�ៀបផ្សេងទ�ៀតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធ្វើឱ្យខូចខាត
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រួមមាន៖

➢

ការបង្កើតកន្លែងរ ំពងសំឡេង ការបែកខ្ញែកគ្នា និងការប្រកាន់បក្សពួកជ្រុល

➢
➢

ការបំលែងប្រជាប្រិយភាពទៅជាភាពស្របច្បាប់
ការបណ្តោ យឱ្យមេដឹកនាំប្រជាភិថុតិនិយម រដ្ឋាភិបាល និងក្រុមជ្រុលនិយម
ប្រើប្រាស់

19
20

➢

ការល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រមូលយកទិន្នន័យផ្ទា ល់ខលួន
្ និងកំណត់ការ
ផ្ញើសារខ្នាតតូច/ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលគេចផុតពីការស្ទា ក់ចាប់23

➢

ការរ ំខានបរ ិយាកាសសាធារណៈ24។

Howard, P. (2017) Ibid. ម�ើលមេរ�ៀនទី៣

Pariser, E. (2011). The filter bubble: what the Internet is hiding from you. London, Viking/Penguin Press.

21

European Commission (2017). Next steps against fake news: Commission sets up High-Level Expert Group
and launches public consultation. [online] Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_
en.htm [accessed 13/06/2018].

22

Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T. (2017). Is Social Media A Threat To Democracy? [ebook] Omidyar Group.
Available at: https://www.omidyargroup.com/wp-content/uploads/2017/10/Social-Media-and-DemocracyOctober-5-2017.pdf [accessed on 03/04/2018].

23

Cadwalladr, C. and Graham-Harrison, E. (2018). How Cambridge Analytica turned Facebook ‘likes’ into a
lucrative political tool. The Guardian. [online] Available at: https://www.theguardian.com/technology/2018/
mar/2017/facebook-cambridge-analytica-kogan-data- algorithm [accessed03/04/2018].

24

Deb, A., Donohue, S. & Glaisyer, T. (2017) Ibid
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ចាប់បង្ខំឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយត្រូវមានគណនេយ្យភាព19។ ទោះបី

កម្មវ ិធីដ៏សំខាន់មួយដ�ើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យសង្គមចូលរួមជាមួយសារព័ត៌មាន និង
ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការពិភាក្សា គុណតម្លៃនៃភាពជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមបែប
ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរ ិយាកាសមួយដែលពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្ស ភាពចម្រុះនៃ

វប្បធម៌ វ ិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹង និងកា
 រសម្រេចចិត្តប្រកបដោយវ ិចារណញ្ញាណ។
ដ�ើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ សារព័ត៌មាន ទោះនៅល�ើវេទិកាណាមួយក៏ដោយ
ក៏គួរតែធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីបញ្
ហា ស្មុគស្មា ញជូនសាធារណជនទូទៅ ដោយ
ធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ
 ្យបាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវបែបវ ិទ្យាសាស្ត្រ និងដោយមិនសម្រួល
បរ ិបទឱ្យសាមញ្ញ ពេករហូតនាំឱ្យសាធារណជនភ័ន្តច្រឡំ។ ជាពិសេស នៅក្នុង

វ ិស័យព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រទំន�ើប (ឧ. ការបង្កើតជីវ ិតសត្វ ឬរុក្ខជាតិថ្មីមួយដោយ
ប្រើប្រាស់កោសិការបស់សត្វ ឬរុក្ខជាតិមួយទ�ៀត - cloning) និងភា
 ពជ�ឿនល�ឿន
ផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗ (ឧ. បញ្ញាសិប្បនិម្មិត -AI) ភាពប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
គឺផ្ទៀងផ្ទា ត់ភាពត្រឹមត្រូវ ជ�ៀសវាងការបញ្ចូ លភាពលន្លង់លន្លោ ច ប្រយ័ត្នប្រយែង
ក្នុងការរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគត និងអា
 ចគិតបានល្អិតល្អន់
និងថលឹង
្ ថ្លែងរវាងទស្សនៈ ឬការរកឃ�ើញផ្សេងៗគ្នា ពីសំណាក់អ្នកជ
 ំនាញ ដែលអាច
ជ�ឿជាក់បាន។
បន្ទា ប់មកទ�ៀត មានវ ិធីជាច្រើនដែលសារព័ត៌មានអាចឆ្លើយតបដោយផ្ទា ល់
ចំពោះព័ត៌មានមិនព
 ិត និងព័ត៌មានខុស។ វ ិធីទាំងនេះរួមមាន វាយបកទៅនឹង
ការបន្លំនិងឈានទៅរកការសេីុបអង្កេត និងបកអាក្រាតដោយត្រង់

ៗទៅល�ើ
យុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។ ប៉ុន្តែវ ិធីទាំងនេះត្រូវតែអមដោយកិច្ចប្រឹង
ប្រែងចម្បងៗ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យសារព័ត៌មានលប្រ
្អ ស�ើរឡ�ើងជាទូទៅ (សូមម�ើលនៅ
ខាងក្រោម)។
ការឆ្លើយតបរបស់សង្គមចំពោះ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» និងភា
 ពប្រឈមនានា
ដែលបង្កឡ�ើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម មានភាពខុសៗគ្នា និងក�ើតឡ�ើង
ច្រើនកម្រិត។ ដំណោះស្រាយក៏កំពុងតែវ ិវត្តដែរ ហ�ើយដំណោះស្រាយខ្លះវ ិវត្ត
យ៉ា ងល�ឿនថែមទ�ៀតផង។ ដំណោះស្រាយជាច្រើនមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋ
អាមេរ ិក ជាទីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងក្រុមហ៊ុន Google
បោះទីតាំងកា
 រ ិយាល័យកណ្
ដា លរបស់ពួកគេ។ ការផ្ដួចផ្ដើមទាក់ទង
នឹងបច្ចេកវ ិទ្យាដែលកំពុងវ ិវត្តមួយចំនួន ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា ព័ត៌មានមិនពិត
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ការពិតមិនចាំបាច់ត្រូវតែដូច្នេះទាំងអស់ទេ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចជា

➢

ការប្ដេជ្ញាចិតចម្រាញ់
្ត
លទ្ធផលស្វែងរក និងកម្មវ ិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំណឹង

ដ�ើម្បីរកនូវអវីដែ
្ លក្រុមហ៊ុន (មានភាពចម្រូងចម្រាស) ចាត់ទុកថាជាដំណឹង
ក្លែងក្លា យ 2526 27។

➢

កាត់ផ្ដា ច់ប្រភពចំណូលពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយព័ត៌មានមិនពិត ពីការ
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈតាមរយៈការបញ្
ឆោ តឱ្យចុចអាន28។

➢

ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលជំរុញដោយបច្ចេកវ ិទ្យាសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់
មាតិកា និងរូបភាពឌីជីថល29។

➢

ផ្ដល់មូលនិធិដល់ការផ្ដួចផ្ដើមគាំទ្រវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដែលផ្ដោតល�ើការ
ធ្វើការរួមគ្នារវាងសារព័ត៌មានបច្ចេកវ ិទ្យា និងកា
 រស្រាជ្រាវសិក្សា30។

➢

បង្កើត និងប្រើប្រាស់បទដ្ឋានបច្ចេកទេស ឬសញ្ញាទំនុកចិត្ត ដ�ើម្បីជួយ
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ (និងប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រ) ក្នុងការសម្គា ល់ដំណឹងដែល
មានប្រភពចេញមកពីអ្នកផ្ដល់ដែលគេអាចជ�ឿជាក់បាន31។

ខណៈដែលស�ៀវភៅនេះចាប់ផ្តើមបដិសន្ធិនៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៨ ការផ្ដួចផ្ដើម
ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមការផ្ដួចផ្ដើមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់
ស្ថាប័នសា
 រព័ត៌មាន គឺគម្រោង The Trust Project ជាគម្រោងរួមគ្នាមួយ

ដែលសហការគ្នា ជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមហ៊ុនក្បាលម៉ា ស៊ីនស្វែងរកព័ត៌មានធំៗ
វេទិកាប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង ៧០ មកពី
25

Ling, J. (2017). Eric Schmidt Says Google News Will ‘Engineer’ Russian Propaganda Out of the Feed.
Motherboard Vice.com. [online] Available at: https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa39vv/
eric-schmidt-says-google-news-will-delist-rt-sputnik-russia-fake-news?utm_ campaign=buffer&utm_
content=buffer41cba&utm_medium=social&utm_source=facebook.com+Motherboard [accessed on
03/04/2018]; https://www.rt.com/news/411081-google-russia-answer-rt/

26

Mosseri, A. (2018). Helping ensure news on Facebook is from trusted sources. Facebook.
https://newsroom.fb.com/news/2018/01/trusted- sources/ [accessed on03/04/2018].

27

Stamos, A. (2018) Authenticity matters: Why IRA has no place on Facebook. Facebook.
https://newsroom.fb.com/news/2018/04/authenticity- matters/ [accessed on 03/04/2018].

28

Love, J. & Cooke, C. (2017). Google, Facebook move to restrict ads on fake news sites. Reuters. [online]
Available at: https://www.reuters. com/article/us-alphabet-advertising/google-facebook-move-to-restrictads-on-fake-news-sites-idUSKBN1392MM[accessed 15/06/2018].

29

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៦ឧទាហរណ៍នៅទីនេះ http://www.truly.media/ [accessed15/06/2018].

30

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៥

31	The Trust Project (2017). The Trust Project–News with Integrity. [online] Available at:
https://thetrustproject.org/?nr=0[accessedon 03/04/2018].

58

មេរ�ៀនទី១៖ហេតុអវីបា
្ នជាការពិត ទំនុកចិត្ត និងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់?

រួមមាន៖

សាធារណជនក្នុងការសម្គា ល់ភិនភាគដំណឹងដែល «ត្រឹមត្រូវ មានទំនួលខុសត្រូវ

និងមានក្រមសីលធម៌» ដោយសម្គា ល់ទៅល�ើសញ្ញាទំនុកចិត្ត។ គម្រោងនេះបាន
បង្កើតបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបឋមចំនួន៨32 ដែលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងគួរតែបំពេញតាម
និងធ្វើឱ្យងាយស្រួលកំណត់សម្គា ល់នៅក្នុងបរ ិស្ថានរចនាល�ើអ៊ីនធឺណិត ដ�ើម្បីឱ្យ
អ្នកប្រើប្រាស់ទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ដំណឹងនោះ។ សូចនាករទំនុកចិត្តរបស់
គម្រោង The Trust Project33រួមមាន ៖

➢

គំរូអនុវត្តន៍៖
> ត�ើមានបទដ្ឋានអ្វីខ្លះ?
> ត�ើអ្នកណាផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អង្គភាព ឬស្ថាប័នដំណឹងនោះ?
> ត�ើអវីជាបេស
្
កកម្មរបស់ស្ថាប័នដំណឹង?
> ការប្ដេជ្ញាចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ សំឡេងចម្រុះ ភាពត្រឹមត្រូវ
ការកែតម្រូវ និងប
 ទដ្ឋានដទៃទ�ៀត។

➢

ជំនាញឯកទេសរបស់អ
 ្នកនិពន្ធ/អ្នករាយការណ៍ដំណឹង៖ ត�ើនរណាជាអ្នក

ផលិតរ�ឿងនេះ? ដំណឹងលម្អិតអំពីអ្នកសារព័ត៌មាននោះ ដោយគិតទាំង
ឯកទេសរបស់គេ និងរ�ឿងផ្សេងទ�ៀតដែលរូបគេធ្លា ប់បានផលិតន
 ិង
ចេញផ្សាយ។

➢

ប្រភេទនៃស្នាដៃ៖ ត�ើស្នាដៃនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដំណឹងអ្វី? ដាក់

ឈ្មោះសម្គា ល់ជាយោបល់ បទវ ិភាគ និងមាតិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(ឬ
អត្ថបទដែលគេជួលផ្សព្វផ្សាយ) ឱ្យដាច់ដោយឡែកពីអត្ថបទដំណឹង។

➢

ការដកស្រង់ និងឯកសារយោង៖ សម្រាប់រ�ឿងរ៉ា វសេីុបអង្កេតឬស៊ីជម្រៅ គេត្រូវ
ប្រើប្រាស់ប្រភពដែលនៅពីក្រោយការពិត និងកា
 រអះអាង។

➢

វិ ធីសាស្ត្រ៖ សម្រាប់រ�ឿងរ៉ា វស៊ីជម្រៅ ក៏ត្រូវមានកន្លែងបញ្
ជា ក់អំពីមូលហេតុ
ដែលអ្នករាយការណ៍ដំណឹងសម្រេចចិតសេី
្ត ុបអង្កេតរ�ឿងនេះ និងអ
 ំពី

រប�ៀបដែលគេធ្វើរ�ឿងនេះដែរ (ការធ្វើបែបនេះគឺជួយឱ្យមានតម្លា ភាព)។
32

The Trust Project (2017). Ibid

33

The Trust Project (2017). Ibid
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ជុំវ ិញពិភពលោក។ បេសកកម្មរបស់គម្រោងនេះគឺបង្កភាពងាយស្រួលដល់

ប្រភពក្នុងស្រុក? អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងនៅពេលណាអត្ថបទរ�ឿងមានប្រភព
ដ�ើមឬឯកទេសនៅក្នុងស្រុក។ ត�ើការរាយការណ៍នោះធ្វើឡ�ើងនៅនឹង
កន្លែងក�ើតហេតុ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពនៅក្នុង
មូលដ្ឋាន ឬសហគមន៍ដែរឬទេ?

➢

សំឡេងចម្រុះ៖ កិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ការ ិយាល័យដំណឹង ក្នុងការ
ប្រមូលទស្សនាទានចម្រុះ។ (ក្រុមគោលដៅអាចដឹងនៅពេលដែលខ្វះខាត

សំឡេងរបស់ក្រុមណាមួយ ជាតិព័ន្ធណាមួយ ឬជំន�ឿនយោបាយណាមួយ)។

➢

មតិត្រឡប់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបាន៖ កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ការ ិយាល័យនិពន្ធ

ដ�ើម្បីឱ្យសាធារណជនចូលរួមជួយកំណត់អាទិភាព ការរាយការណ៍ដំណឹង
ដោយចូលរួមចំណែកដល់ដំណ�ើរការនៃការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ដំណឹង
និងធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ និងផ្នែកផ្សេងៗទ�ៀត។ ក្រុមគោលដៅចង់ចូលរួម
និងផ្ដល់មតិត្រឡប់ដែលអាចនឹងធ្វើឱ្យសាច់រ�ឿងប្រែប្រួល ឬរ ីកធំ។
ទំនុកចិត្តល�ើការងារសារព័ត៌មានក៏ជួយបង្កើនច
 ំនួន ភាពចម្រុះ និងគ
 ុណភាពនៃ
ប្រភពដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចរកបានដែរ ហ�ើយវាក៏មានឥទ្ធិពលវ ិជ្ជមានល�ើ
ក្រុមគោលដៅផង។
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវ ិល និងអ
 ្នកអប់រ ំ មានដូចជាការផ្ដោត
សំខាន់កាន់តែច្រើនឡ�ើងទៅល�ើអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព
 ័ត៌មាន ន
 ឹងល�ើក
យកមកពិភាក្សាលម្អិតថែមទ�ៀតនៅក្នុងមេរ�ៀនក្រោយ34។
ចំណុចទាំងនេះក៏មានការល�ើកយ
 កមកពិភាក្សាផងដែរនៅឆ្នាំ២០១៧ ដោយ
វេទិកាការ ីនិពន្ធព
 ិភពលោក ដែលលោក Marcelo Rech ជាប្រធានបានស្នើឡ�ើងថា
ការ ីនិពន្ធនៅជុំវ ិញពិភពលោក គួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍៥ដូចខាងក្រោម35 ៖

➢

នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានព័ត៌មានច្រើនល�ើសលប់ ភាពអាចជ�ឿជាក់
បាន ភាពឯករាជ្យ ភាពត្រឹមត្រូវ ក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈ តម្លា ភាព និង
ពហុភាព គឺជាគុណតម្លៃដែលនឹងបញ្
ជា ក់អំពីទំនាក់ទំនងនៃទំនុកចត
្ត
ួយ
ិ ជាម
សាធារណជន។

34
35

ម�ើលមេរ�ៀនទី៤

Ireton, C. (2016). World Editors Forum asks editors to embrace 5 principles to build trust https://blog.wanifra.org/2016/06/14/world-editors- forum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trust [accessed
15/06/2018].
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➢

សារព័ត៌មានកម្រិតបន្ទា ប់មានភាពខុសប្លែកពីមាតិកាផ្សេងទ�ៀតនៅត្រង់

ការសួរដេញដោល នង
ិ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយយកចិត្តទុកដាក់
ទៅល�ើរ�ឿងរ៉ា វដែលចែកចាយនៅល�ើប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

ចំណុចនេះទទួលស្គា ល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថា ជាប្រភពដំណឹង
សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការពិតបន្ថែម និងជាវេទិកាសម្រាប់ល�ើកកម្ពស់
មាតិកាវ ិជ្ជាជីវៈ។

➢

បេសកកម្មរបស់វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្រិតបន្ទា ប់នេះ គឺដ�ើម្បីបម្រើ

សង្គម តាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលផ្ទៀងផ្ទា ត់និងមានគុណភាពខ្ពស់

និងដ�ើម្បីបង្កើតយ
 ីហោដំណឹង ឱ្យទៅជាវ ិញ្ញាប័នប័ត្របញ្
ជា ក់ទំនុកចិត្ត
ទៅល�ើខលឹម
្ សារដ�ើម។

➢

លក្ខខណ្ឌតម្រូវន ៃសារព័ត៌មានកម្រិតបន្ទា ប់ គឺដំណឹងនោះត្រូវធ្វើឱ្យល�ើសពី

ការពិតជាមូលដ្ឋាន ហ�ើយត្រូវផ្ដល់លទ្ធភាព និងល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវ ិភាគ

ការរាយការណ៍ពន្យល់បរ ិបទ និងស េីុបអង្កេត និងការសម្ដែងមតិដែលមាន
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយងាកចេញពីការត្រឹមតែផ្ដល់ដំណឹងទៅរកចំណេះ
ដឹងដែលផ្ដល់អំណាច។

➢

សារព័ត៌មានកម្រិតបន្ទា ប់គួរតែជំរុញដោយទំនុកចិត្ត និងគោលការណ៍ដឹកនាំ
នៃទំនាក់ទំនងសង្គម ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ នង
ិ ការពត
ិ ។

ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងការ ិយាល័យដំណឹង ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទ�ៀត
គួរផ្ដោតទៅល�ើការល�ើកក
 ម្ពស់គុណភាព តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវ ៖

➢

ការអនុវត្តសារព័ត៌មានដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងប្រកបដោយក្រម
36
សីលធម៌ និងកា
 រធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ដែលផ្អែកល�ើភ័សតុតាង
្
។

➢

ការត្រួតពិនិត្យការពិត និងប
 កអាក្រាតព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស37។

➢

ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ទិន្នន័យនិងប្រភពរូបភាពឌីជីថល38។

36

Wales, J. (2017). What do we mean by evidence-based journalism? Wikitribune. https://medium.com/
wikitribune/what-do-we-mean-by- evidence-based-journalism-3fd7113102d3 [accessed on 03/04/2018].

37

ម�ើលមេរ�ៀនទី៥

38	Bell, F. (2018). In an age of data-journalism, verification is all the more complex. For instance, in cases of
massive data troves it is likely that not just inaccurate information exists, but also that it is entirely possible
that deliberately planned disinformation maybe included within the records. See Module Six of this course

61

មេរ�ៀនទី១៖ហេតុអវីបា
្ នជាការពិត ទំនុកចិត្ត និងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់?

➢

ការទាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍ ដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការជាមួយ និង
ការធានាថា រប�ៀបវារៈដំណឹងស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់សង្គម39។ 

នៅត្រង់ចំណុចចុងក្រោយខាងល�ើនេះ ភ័សតុតាង
្
នៃការដាច់ទ
 ំនាក់ទំនងគ្នារវាង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជន និងសាធារណជនមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងអំឡុង

ពេលនៃការបោះឆ្នោ តនៅចក្រភពអង់គ្លេស ពេលដែលអង់គ្លេសចង់បំបែកខ្លួនពី
សហភាពអឺរ៉ុប (Brexit) និងក្នុងការបោះឆ្នោ តឆ្នាំ២០១៦ នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក។

ចំណុចខ្លាំងន ៃសារគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម គឺការចូលរួមដោយផ្ទា ល់។
គ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា លគួរពិនិត្យរកម�ើលរប�ៀបផ្សេងៗ ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចបម្រើ
អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង និងកសាងទំនុកចិត្តដោយពង្រឹងទំនាក់ទំនង
រវាងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមួយនឹងសហគមន៍កាន់តែទូលំទូលាយ។
ក្នុងស�ៀវភៅ Six or Seven Things News Can Do for Democracy40 របស់
លោក Schudson ផ្ដល់នូវក្របខ័ណ្ឌលម
្អ ួយសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា ៖
១. ព័ត៌មាន៖ ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានយុតតិធ
្ ម៌និងពេញលេញដ�ើម្បីឱ្យពលរដ្ឋ
អាចសម្រេចចិត្តរ�ឿងនយោបាយបានត្រឹមត្រូវ។
២.ការសេីុបអង្កេត៖ សេីុបអង្កេតប្រភពប្រមូលផ្ដុំនៃអំណាច ជាពិសេស
អំណាចរដ្ឋាភិបាល។
៣.ការវ ិភាគ៖ ផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌនៃការបកស្រាយដែលមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា
ដ�ើម្បីជួយឱ្យពលរដ្ឋយល់អំពីពិភពលោកដ៏ស្មុគស្មា ញ។
៤.ការយល់ពីសង្គម៖ ប្រាប់មនុស្សអំពីអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមនិងពិភពលោក

របស់ពួកគេ ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេយល់អំពីទស្សនៈនិងជីវ ិតរបស់អ្នកដទៃ ជាពិសេស
អ្នកដែលក្រីក្រឬលំបាកជាងខលួន។
្

៥. វេទិកាសាធារណៈ៖ ផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ

តាមរយៈអភិក្រមពហុភាគី និងអន្តរវ ិស័យជុំវ ិញបញ្
ហា នានា និងដ�ើរតួនាទីជា
អ្នកពាំនាំទស្សនាទានរបស់ក្រុមផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម។

39

Batsell, J. (2015). Engaged journalism: connecting with digitally empowered news audiences. New York.
Columbia University Press.

40

Schudson, M. (2008). Why Democracies Need an Unlovable Press. Polity. Chapter Two: Six or
Seven Things News Can Do For Democracy. Available at: https://books.google.co.uk/books?id
=hmYGMe9ecKUC&printsec=frontcover&dq=schduson+michael+6+or+seven+ways&hl=en&sa=
X&ved=0ahUKEwju_ ZGI6ozZAhWELsAKHc0vBlUQ6AEIKTAA - v=onepage&q&f=false [accessed on
03/04/2018].
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កម្មវ ិធី និងទស្សនាទាននយោបាយ ព្រមទាំងប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនឱ្យធ្វើ
សកម្មភាពគាំទ្រដល់កម្មវ ិធីទាំងនេះ ដោយមិនប
 ៉ះពាល់ដល់បទដ្ឋាន
ផ្ទៀងផ្ទា ត់និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

➢

ល�ើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យគិតត្រិះរ ិះពិចារណាអំពីសារព័ត៌មាន និង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

➢

ល�ើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យវាយតម្លៃស្ថានភាពរបស់ខលួន
្ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ
«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។

➢

ជួយដល់សិស្សក្នុងការគិតត្រិះរ ិះពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃ
«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ទៅល�ើសង្គម។

លទ្ធផលសក្
ិ សា
នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ សិស្សគួរតែ ៖
១.បានសម្រួចកា
 រយល់ដឹងស៊ីជម្រៅរបស់ខលួន
្ អំពីរប�ៀបដែលវ ិជ្ជាជីវៈ

សារព័ត៌មានអាចបម្រើដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមសេរកា
ី ន់តែ
ប្រស�ើរជាងមុន នៅក្នុងបរ ិស្ថានដំណឹងដែលរ ីកកាន់តែធំ និងអំពីហានិភ័យ
នៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

២.បានយល់អំពីកត្តា នានាដែលបង្កើតឱ
 ្យមានទំនុកចិត្តល�ើសារព័ត៌មាន និង
រប�ៀបថែរក្សាឬស្តារឡ�ើងវ ិញនូវទំនុកចិត្តបែបនេះ។
៣. អាចពន្យល់ដល់អ្នកដទៃអំពីមូលហេតុនៃសារៈសំខាន់របស់វ ិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មាន។

ទម្រង់នៃមេរ�ៀន
ដំណឹងនៅក្នុងគ្រោងនៃមេរ�ៀននេះអាចបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្ដល់

បាឋកថារយៈពេល ៣០នាទី បូករួមជាមួយនឹងការបង្រៀន ឬកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
៣០នាទីទ�ៀត ស្ដីពីមូលហេតុដែលវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ និង
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៦. ការប្រមូលផ្ដុំ៖ ដ�ើរតួនាទី(ពេលដែលមានតម្រូវការ) ជាអ្នកត
 ស៊ូមតិដ�ើម្បី

ក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចសន្ទនាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ អាចរកម�ើលថាត�ើគេអាច
ធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដ�ើម្បីបញ្ច ុះបញ្ចូ លអ្នកដែលមិនមានទំនុកចិត្តល�ើសារព័ត៌មាន ឱ្យ
យល់ថាមិនមែនគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់សុទ្ធតែទុកចិត្តមិនបាននោះទេ និងរកម�ើល
ថាត�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអាចធ្វើអវីបា
្ នខ្លះ ដ�ើម្បីបង្កើតភាពជ�ឿជាក់ក្នុង

បរ ិស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយ ដែលព័ត៌មានទាំងអស់ម�ើលទៅដូចគ្នា ។
ការផ្សារភ្ជាប់ផែនការទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សា
ក. ទ្រឹស្ដី
ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសិក្សា

៣០នាទី

១, ២

៣០ នាទី

១, ២, ៣

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសក្
ិ សា

លំហាត់អនុវត្តន៍

៩០ នាទី

៣

បាឋកថា និងកិចពិ
្ច ភាក្សាដោយ
មានសំណួរចម្លើយ អំពីការពិត និង
ទំនុកចិត្ត
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលអំពីមូលហេតុនៃ 
សារៈសំខាន់របស់សារព័ត៌មាន
និងរប�ៀបដែលសារព័ត៌មានបម្រើ
សាធារណជន
ខ. អនុវត្តន៍
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រប�ៀបដែលសារព័ត៌មានបម្រើជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ លំហាត់អនុវត្តន៍៩០នាទី

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមមានបីផ្នែក និងទាមទារឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមតូចៗឬជាគូ ៖

➢

ប្រាប់សិស្ស (ធ្វើការជាក្រុមតូចៗឬជាគូ) ឱ្យសម្ភាសអ្នកប្រើប្រាស់ដំណឹង
និងសួរឱ្យគេកំណត់ប្រភពដែលគេទុកចិត្តបំផុត សម្រាប់ដំណឹងក្នុង

ស្រុក ឬដំណឹងជាតិ និងព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ។ តាមរយៈការប្រើគំរូ «Six

or Seven Things News Can Do for Democracy» របស់លោក Schudson
សិស្សគួរសិក្សាដំណឹងដែលចេញផ្សាយ ឬអត្ថបទតាមប្រធានបទនៅក្នុង
សារព័ត៌មានណាមួយ ដ�ើម្បីកំណត់និងវ ិភាគថាត�ើសារព័ត៌មានទាំងនេះ

មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការបម្រើដល់សហគមន៍តាមរយៈវ ិជ្ជាជីវៈ

សារព័ត៌មាន។ បច្ចេកទេសវ ិភាគមាតិកាជាវ ិធីសាស្ត្រមួយដ៏មានប្រយោជន៍
សម្រាប់កិច្ចការនេះ។ ផ្នែកទីពីរគឺត្រូវកំណត់រកម�ើលថាត�ើគេអាចរកឃ�ើញ
សូចនាករទំនុកចិត្តបានចំនួនប៉ុន្មា ន ក្នុងចំណោមសូចនាករទំនុកចិត្តទាំង៨
របស់គម្រោង The Trust Project។ ផ្នែកទីបី ការរកឃ�ើញអាចបង្កើតជា
មូលដ្ឋានសម្រាប់របាយការណ៍ដំណឹងមួយ ឬបទវ ិចារណកថាមួយ
ជាសំណេរ ឬជាខ្សែវ ីដេអូខលី្ ឬជាសំឡេងខលី្ ដែលបង្ហាញហេតុផលថា
វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់។

អំណានបន្ថែម
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ការគត
ិ អំពី «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»៖

ទម្រង់នៃព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត
នង
ិ ព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

Claire Wardle និង Hossein Derakhshan

មេរ�ៀនទី២

ំ ឹ ងក្ង
មានការប្រើប្រាស់ពាក្យ«ដណ
លែ ក្លាយ» ជាញឹកញាប់ និងសូម្ បីតែពាក្យ
៌ នាសេចករា
«ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយក្លែងក្លាយ» ដ�ើម្ពណ
្ដី យការណ៍ដែល
បី

អ្នកអះអាងមនយល់
ស្របជាមួ យ។ កម្មវធ
ិ ផែនទ
ិ
ី
ី Google Trends បានបង្ហាញ

ំ កនៅអឡុ
ំ ងឆមាស
ថា សាធារណជនបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពាក្យនេះ យ៉ា ងគហុ

ំ ០១៦1។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ សិស្សនឹងសិក្សាអព
ំ ី មូលហេតុ ដែល
ទីពីរនៃឆ្នា ២
ពាក្យនេះ ក) មន
ភាពនៃការបំពុលព
 ័ត៌មាន 
ិ
ិ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពន្យល់ វសាល

និងខ) មូ លហេតុពាក្យនេះក្លាយជាបញ្
វា។
ហា ដែលយ�ង
ើ គួរតែជ�ៀសវាងប្រប្រាស់
ើ

ជាអកុសល ពាក្យនេះងាយឱ្យគេបង្វែរទៅជានយោបាយ និងប្រើប្រាស់ជាអាវុធ
ប្រឆាំងនឹងវ ិស័យដំណឹង ជាមធ្យោបាយបង្ខូចសេចក្ដីរាយការណ៍ណាដែលអ្នក
កាន់អំណាចមិនចូលចិត្ត។ គេគួរប្រើពាក្យព័ត៌មានខុស និងព
 ័ត៌មានមិនពិត

ជំនួសវ ិញ។ មេរ�ៀននេះនឹងពិនិត្យម�ើលប្រភេទផ្សេងៗគ្នា នៃព័ត៌មានមិនពិត
និងព័ត៌មានខុស និងក
 ន្លែងណាខ្លះ ដែលប្រភេទព័ត៌មានទាំងនេះឈរនៅល�ើ
ក្របខ័ណ្ឌនៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។
មេរ�ៀននេះក៏មានទាំងព័ត៌មានចម្អកនិងព័ត៌មានបំភ្លើស ចំណងជ�ើងប
 ញ្
ឆោ តឱ្យ
ចុចអាន និងការប្រើប្រាស់ពាក្យបរ ិយាយរូបភាព ឬស្ថិតិដែលបំភ័ន្ត ព្រមទាំង
មាតិកាព
 ិតដែលចែកចាយខុសពីបរ ិបទ មាតិកាក្លែងបន្លំ (នៅពេលដែលឈ្មោះ
អ្នកសារព័ត៌មាន ឬនិមិត្តសញ្ញារបស់អង្គភាពដំណឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ
មនុស្សដែលគ្មា នទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ) និងមាតិកាក្លែងបន្លំ និងប្រឌិត។
ហេតុផលទាំងអស់នេះហ�ើយ ដែលនាំឱ្យវ ិបត្តិដំណឹងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មា ញ
ល�ើសពីពាក្យ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ»ទៅទ�ៀត។
ប�ើយ�ើងចង់គិតអ
 ំពីដំណោះស្រាយចំពោះព័ត៌មានប្រភេទទំាងអស់នេះ ដែល
បំពុលចរន្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យ�ើង និងបញ្ឈប់កុំឱ្យហូរចូលទៅ
ក្នុងផលិតផលរបស់សារព័ត៌មានប្រពៃណី យ�ើងចា
 ំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតអំពីបញ្
ហា 
នេះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនថែមទ�ៀត។ យ�ើងក
 ៏ចាំបាច់ត្រូវគិតអំពី
មនុស្សដែលបង្កើតមាតិកាប្រភេទនេះដែរ និងគិតដល់កត្តាដែលជំរុញឱ្យគេធ្វើ
1

Google Trend Map of the term Fake News https://trends.google.com/trends/explore?date=today%20
5-y&q=fake%20news [accessed 06/04/2018].
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សង្ខេបមេរ�ៀន

យកមាតិកាទាំងនោះដោយរប�ៀបណាខ្លះ? ហ�ើយនៅពេលដែលក្រុមគោល
ដៅដដែលនោះសម្រេចចិត្តចែកចាយមាតិកាទាំងនោះបន្ត ត�ើមានកត្តា អ្វីដែល
ជំរុញចិត្តពួកគេឱ្យធ្វើដូច្នេះ? បញ្
ហា នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើន ហ�ើយ
ការពិភាក្សាភាគច្រើន ពុំគ្របដណ្ដប់សព្វគ្រប់ល�ើភាពស្មុគស្មា ញនេះឡ�ើយ។
នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ អ្នកសិក្សាគួរតែមានអារម្មណ៍ថា អាចប្រើប្រាស់
វាក្យសព្ទនិងនិយមន័យដែលសមស្របសម្រាប់ពិភាក្សាល�ើបញ្
ហា នានា ដែល
ទាក់ទិនន
 ឹង «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។

គ្រោងនៃមេរ�ៀន
ជាទូទៅ ស�ៀវភៅនេះប្រើពាក្យ«ព័ត៌មានមិនពិត» និង «ព័ត៌មានខុស» ដ�ើម្បីឆលុះ
្
បញ្
ចា ំងន័យផ្ទុយគ្នាទៅនឹងដំណឹង ដែលផ្ទៀងផ្ទា ត់ត្រឹមត្រូវនិងជាប្រយោជន៍

សាធារណៈ ដែលជាផលិតផលនៃសារព័ត៌មានពិតប្រាកដ។ នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ
ការផ្ដោតស្ថិតនៅល�ើភាពលេចធ្លោ នៃព័ត៌មានមិនពិត។

ភាគច្រើនន ៃការពិភាក្សាអំពី«ដំណឹងក្លែងក្លា យ» ជាការរួមបញ្ចូ លគំនិតពីរ៖
ព័ត៌មានខុស និងព័ត៌មានមិនពិត។ ប៉ុន្តែដ�ើម្បីងាយស្រួលយល់ ព័ត៌មានខុស
គឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិត ប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនោះ ជ�ឿថាជាព័ត៌មាន
ពិត។ ចំណែកព័ត៌មានមិនពិតវ ិញ គឺជាព័ត៌មានមិនពិតហ�ើយអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយ
ដំណឹងនោះដឹងថាជាព័ត៌មានមិនពិត។ វាជាការកុហកដោយចេតនា និងត
 ម្រង់
ទិសទៅរកមនុស្ស ដែលកំពុងទទួលព័ត៌មានមិនពិតនេះពីតួអង្គទុច្ចរ ិត2។
ប្រភេទទីបីអាចប្រើពាក្យព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្មគឺជាព័ត៌មានដែលឈរល�ើភាពពិត
ជាក់ស្ង
ដែ ប៉ុន្តែត្រូវគេប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កផលអាក្រក់ទៅល�ើមនុស្សអង្គការ ឬ
ប្រទេសមួយ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា របាយការណ៍មួយដែលបញ្ចេញឱ្យដឹងអំពីទំនោរ
ផ្លូវភេទរបស់មនុស្សម្នា ក់ដោយគ្មា នហេតុផលថាជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។
ការបែងចែកសារដែលពិត និងសារមិ

នពិតជារ�ឿងសំខាន់ ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវស្គា ល់
សារដែលពិត (និងសារដែលពិតដោយផ្នែក) ប៉ុន្តែជាសារដែលបង្កើត ផលិត
ឬចែកចាយដោយ «ភ្នា ក់ងារ» ដែលមានចេតនាបង្កផលអាក្រក់ជាជាងបម្រើ
ប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្មបែបនេះ ដូចជាព័ត៌មានពិត
2

Further insight into definitions can be observed in the study by Karlova and Fisher (2012).

69

មេរ�ៀនទី២៖ការគិតអំពី «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»៖ ទម្រង់នៃព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

បែបនេះ។ ត�ើមាតិកាប្រភេទអ្វីខ្លះដែលគេកំពុងផលិត និងត�ើក្រុមគោលដៅទទួល

សាធារណៈដែលជារ�ឿងផ្ទុយនឹងបទដ្ឋាន ន
 ិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាន។
ទោះបីមានភាពខុសគ្នាដូចបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើក្ដី ក៏ផលវ ិបាកទៅល�ើបរ ិស្ថាន
ព័ត៌មាន និងសង្គមអាចមានភាពស្រដ�ៀងគ្នា (ឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ខូច

សុចរ ិតភាពនៃដំណ�ើរការប្រជាធិបតេយ្យឬការកាត់បន្ថយអ
 ត្រាចាក់ថ្នា ំបង្ការ)។
ជាងនេះទៅទ�ៀត ករណីជាក់លាក់មួយចំនួនអាចមានរួមបញ្ចូ លគ្នានូវប្រភេទ
ព័ត៌មានទាំងប
 ីតែម្ដង ហ�ើយមានភ័សតុតាង
្
បង្ហាញថា ឧទាហរណ៍ដោយឡែកៗ
នៃប្រភេទព័ត៌មានមួយ ជារ�ឿយៗអមដោយប្រភេទព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតដែរ

(ពោលគឺនៅល�ើកម្មវ ិធីខុសៗគ្នា ឬតាមលំដាប់លំដោយ) ជាផ្នែកន ៃយុទ្ធសាស្ត្រ
ព័ត៌មានទូលំទូលាយរបស់តួអង្គណាមួយ។ ទោះយ៉ា ងណា គេត្រូវចងចាំទុកនូវ
ភាពខុសគ្នាទាំងនេះ ពីព្រោះបុព្វហេតុ បច្ចេកទេស និងដំណោះស្រាយក៏អាច
ខុសគ្នាដែរ។

ខុស

ព័ត៌មានខុស
ទំនាក់ទំនងខុស
មាតិកាបំភ័ន្ត

ចេតនាបង្កផលអាក្រក់

ព័ត៌មានមិនពិត

ព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

បរ ិបទខុសការពិត
មាតិកាក្លែងបន្លំ

មាតិកាបោកបញ្
ឆោ ត
មាតិកាប្រឌិត

ការបែកធ្លា យ (ខ្លះ)

ការប�ៀតប�ៀន (ខ្លះ)

ពាក្យញុះញង់ឱ្យស្អប់ (ខ្លះ)

firstdraftnews.org

រូបទី១ ៖ «ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ »

ការបោះឆ្នោ តជ្រើសរ� ើសប្រធានាធិបតីបារាំងឆ្
 នា ំ២០១៧ បានផ្ដល់ឧទាហរណ៍
ដែលពន្យល់អំពីប្រភេទទាំងបីនៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។
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ដែលរ ំលោភឯកជនភាពរបស់មនុស្សម្នា ក់ដោយគ្មា នហេតុផលដ�ើម្បីប្រយោជន៍

ល្បិចកលបោកប្រាស់មួយដែលគេប៉ុនប៉ងធ្វើទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការឃោសនា
បោះឆ្នោ តនៅប្រទេសបារាំង គឺការបង្កើតកា
 សែតមួយដែលចម្លងតាមកាសែត
ភាសាបារាំងរបស់ប៊ែលហ្ស៊ិក Le Soir3 ដែលមានការចុះផ្សាយអត្ថបទក្លែងក្លា យ
មួយដែលអះអាងថា បេក្ខជនប្រធានាធិបតីEmmanuel Macron ទទួលបានការ
គាំទ្រមូលនិធិពីប្រទេសអារ៉ា ប៊ី សាអូឌីត។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទ�ៀតគឺការ

ចែកចាយឯកសារនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត ដែលអះអាងដោយគ្មា នការពិតថា
 បេក្ខជន
ប្រធានាធិបតីដដែលនោះ បានប�ើកគ
 ណនីធនាគារនៅប្រទេសបាហាម៉ា (Bahamas)4
និងចុងក្រោយ ព័ត៌មានមិនពិតដែលចែកចាយតាមរយៈបណ្
តា ញ Twitter ជាមួយ
ការចូលរួមរបស់មនុស្សដទៃទ�ៀត ដោយប្រើប្រាស់សញ្ញា#និងសារដូចៗគ្នា ក្នុង
ពេលតែមួយផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ា មអំពីជីវ ិតឯកជនរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី
ដដែលនោះ។
២.ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានខុស
ការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅល�ើវ ិមាន Champs Elysees នៅទីក្រុងប៉ា រ ីស នៅថ្ងៃ
ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ បានជំរុញឱ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានខុស5 ហ�ើយដំណឹង
ស្ទើរតែទាំងអស់នោះជាដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍។ អ
 ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គមនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ា មមួយចំនួន ដោយមិនដឹងខ្លួន ក្នុងនោះ

រាប់ទាំងព័ត៌មានមួយដែលថា បូលិសទីពីរបានស្លា ប់។ មនុស្សម្នាដែលចែករ ំលែក
មាតិកាប្រភេទនេះ មិនមែនធ្វើដូច្នេះដ�ើម្បីបង្កផលអាក្រក់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវ ិញ
ពួកគេមិនបានគិតវែងឆ្ងាយ ដោយគ្រាន់តែចង់ធ្វើខលួន
្ ឱ្យមានប្រយោជន៍តាមរយៈ
ការចែករ ំលែកព័ត៌មាន ប៉ុន្តែមិនបានពិនិត្យពិច័យ និងផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មាន
ដែលខ្លួនបានចែករ ំលែក។
3	CrossCheck, 2017. Was Macron’s campaign for French Presidency financed by Saudi Arabia?: Available at
https://crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/macrons-campaign-french-presidency-financed-saudiarabia/ [accessed 03/04/2018].
4

CrossCheck, 2017. Did Emmanuel Macron Open an Offshore Account? CrossCheck, Available at https://
crosscheck.firstdraftnews.org/checked-french/emmanuel-macron-open-offshore-account/ [accessed
03/04/2018].

5

One example was the rumour that Muslims in the UK celebrated the attack. This was debunked by the
CrossCheck project: Cross Check, (April 22,2017) Did London Muslims ‘celebrate’ a terrorist attack on the
Champs-Elysees?CrossCheck, Available at https://crosscheck.firstdraftnews.com/checked-french/londonmuslims-celebrate-terrorist-attack-champs-elysees / [accessed 03/04/2018].
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១. ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានមិនពិត

ឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៃព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម បានក�ើតឡ�ើងនៅពេល
ដែលអ៊ីម៉េលរបស់លោក Emmanuel Macron បានបែកធ្លា យមុនការបោះឆ្នោ ត
នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា។ អ៊ីម៉េលនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ៊ីម៉េលពិតប្រាកដ។
ប៉ុន្តែតាមរយៈការបញ្ចេញព័ត៌មានឯកជនទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ
តែប៉ុន្មា ននាទីនៅមុនការហាមប្រាមដោយច្បាប់បោះឆ្នោ តទៅល�ើការផ្សាយ

ណាមួយនៅមុនការបោះឆ្នោ ត ការបែកធ្លា យនេះធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីបង្កផលអាក្រក់
អតិបរមា ទៅល�ើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោ តរបស់លោក Macron។
ពាក្យ«ការឃោសនា» មិនមែនមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ
ទោះជាយ៉ា ងណា ព័ត៌មានមិនព
 ិតអាចបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នៃការឃោសនា។
ប៉ុន្តែជាធម្មតា ការឃោសនាមានចរ ិតកេងចំណេញជាចំហជាងព័ត៌មានមិនពិត
ដោយសារតែព័ត៌មានប្រភេទនេះ រ ីកសាយភាយក្នុងរប�ៀបទាក់ទាញអារម្មណ៍ជា
ជាងការផ្ដល់សារជាព័ត៌មាន6។

នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ យ�ើងផ្ដោតទៅល�ើព័ត៌មានខុស និងជាពិសេសព័ត៌មានមិនពិត
និងចែករ ំលែកឧទាហរណ៍មួយចំនួនអ
 ំពីប្រភេទផ្សេងៗទ�ៀត។
ប្រភេទនៃព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានខុស និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម ដែលបាន
ពន្យល់ខាងល�ើនេះ មិនគ
 ួរច្រឡំជាមួយនឹងការពិពណ៌នាដំណឹងពិតនោះឡ�ើយ។
ឧទាហរណ៍ អ្នកសារព័ត៌មានម្នា ក់អាចសរសេរថា «ខណៈដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងលោក Bernie Madoff ការចោទប្រកាន់ឆបោកនៅក្នុងករណីថ្មីនេះបាន

ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកវ ិនិយោគតូចៗ»។ អ្នកនិពន្ធម្នា ក់ទ�ៀតអាចសរសេរ
ដោយស្របច្បាប់បែបនេះថា ៖ «ការចោទប្រកាន់ឆបោកនៅក្នុងករណីថ្មីនេះ បាន
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅល�ើអ្នកវ ិនិយោគតូចៗ ប៉ុន្តែករណីនេះមិនជាប់ពាក់ព័នន
្ធ ឹង

Bernie Madoff ទេ»។ ឃ្លាទីពីរនេះមានអត្ថន័យកាត់បន្ថយខ្លឹមសារប្រៀបធ�ៀប
របស់ករណីថ្មី។ បញ្
ហា នៃការផ្ដោតសំខាន់ខុសគ្នានៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងនេះ

មិនមែនជាការផ្សាយបន្តនូវព័ត៌មានខុស ឬព័ត៌មានមិនព
 ិតនោះទេ នៅក្នុងន័យ

ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះអាចជាវ ិធីស្របច្បាប់
ពីរយ៉ាងនៃការបកស្រាយស្ថានការណ៍តែមួយ។
6

Neale, S. (1977). Propaganda. Screen 18-3, pp 9-40
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៣. ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

មិនពិត ព័ត៌មានខុស និងព
 ័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម។ ដូច្នេះ ការពណ៌នាត្រូវគេបង្កប់
នៅក្នុងការពិត ដែលត្រូវបានជ្រើសរ� ើសជាមុំលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងដំណឹង (ឬ
ការពិតខ
 ្លះត្រូវគេបង្កើតឡ�ើង ឬកាត់ចេញពីបរ ិបទនៅក្នុងសារគមនាគមន៍ដែល

បំពុល)។ របាយការណ៍ដំណឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនមែនជាព័ត៌មានមិនពិត ឬ
ព័ត៌មានខុស ឬព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម ដែលអ្នកផ្សាយយល់ថា ចាំបាច់ត្រូវប្រាប់
អំពីជាតិសាសន៍ ឬសញ្
ជា តិរបស់ជនល្មើស និងជ
 នរងគ្រោះ ដោយស្មា នៗ។

ប�ើទោះជាថា វាអាចជាការពិតដែលថា ជនជាប់ចោទគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ និង
ជាបុរស រ ីឯជនរងគ្រោះគឺជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុក និងជាស្ត្រី ហ�ើយមិនថាអ្វីដែល

ល�ើកឡ�ើងគឺមុំសំខាន់ ឬមិនសំខាន់នៃរ�ឿងក៏ដោយ នេះជាឥទ្ធិពលនៃការសេីុប
អង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ហ�ើយជាពិសេស វាជាផ្នែកមួយនៃមនោគមន៍វ ិជ្ជា
ទស្សនាទាន ការពណ៌នាអំពីហេតុ និងផល និងអំពីអវីដែ
្ លសំខាន់ ដែលអ្នក

សារព័ត៌មានយកមកផ្សាយ ដោយដឹងខលួន
្ ឬដោយមិនដឹងខលួន។
្
នេះជាហេតុផល
មួយដែល «ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត» និង «ការវ ិភាគទម្រង់នៃការពិតដ�ើម្បីរកឱ្យ

ឃ�ើញការពិត និងមិនពិត ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់

ណាមួយ» (narrative unpacking)។ ការពណ៌នានៅក្នុងសារព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ
អាចមានភាពខុសគ្នា និងមិនបាត់បង់អត្ថិភាពរបស់វានៅពេលធ�ៀបជាមួយនឹង
ការពណ៌នាក្នុងទម្រង់ចំនួន ៧ ដទៃទ�ៀតដូចការពណ៌នាខាងក្រោមនេះ ៖
១. ដ�ៀលត្មិះ ឬ ចំអកឡកឡឺយ
ការពិពណ៌នាបែបចំអកឡកឡឺយ ទៅក្នុងប្រភេទព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស

ប្រហែលជារ�ឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ព័ត៌មានបែបចំអកនិងបែបបំភ្លើស អាចចាត់ទុក

បានថាជាទម្រង់មួយនៃសិល្បៈ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមនុស្សម្នាទទួល
ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានការភ័ន្តច្រឡំ
នៅពេលដែលគេមិនយ
 ល់ថាគេហទំព័រនោះជាការនិពន្ធបែបចំអករ ិះគន់។

ឧទាហរណ៍សារព័ត៌មាន The Khabaristan Times ដែលជាផ្នែកអត្ថបទចំអកនៃ
គេហទំព័រដំណឹង Pakistan Today7។ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ គេហទំព័រនេះ

ត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសប៉ា គីស្ថាន ហ�ើយក្រោយមកបានបញ្ឈប់ការចេញផ្សាយ8។
7

Pakistan Today (2018). Anthropologists make contact with remote cut-off tribe still thanking Raheel Sharif.
[online] p.Khabaristan Today. Available at: https://www.pakistantoday.com.pk/2017/01/11/anthropologistsmake-contact-with-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheel- sharif/ [accessed 06/04/2018].

8

ក្នុងចំនោមធនធានសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ គឺមានមួយដែលត្រូវបានសរសេរដោយសហអ្នកនិពន្ធ
Julie Posetti ជាមួយនឹង Alice Mathews សូមម�ើល៖ (TBA)
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ចំណុចសំខាន់ គឺថាការពណ៌នាមានទាំងនៅក្នុងដំណឹង ព្រមទាំងនៅក្នុងព័ត៌មាន

នៅពេលដែលចំណងជ�ើង រូបភាពឬសេចក្តីពណ៌នារូបភាព មិនស៊ីនឹងមាតិកា
នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនពិត។ ឧទាហរណ៍សាមញ្ញ បំផុត
នៃមាតិកាប្រភេទនេះ គឺចំណងជ�ើងដែលបញ្
ឆោ តឱ្យគេចុចអាន (clickbait)។
នៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡ�ើងដ�ើម្បីដណ្ដើ មការចាប់អារម្មណ៍
របស់ក្រុមគោលដៅ ការ ីនិពន្ធកាន់តែច្រើនឡ�ើងត្រូវសរសេរចំណងជ�ើងដ�ើម្បី
ទាក់ទាញការចុចអាន ប�ើទោះជានៅពេលគេអានអត្ថបទទៅ អ្នកអានមាន
អារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានបោកបញ្
ឆោ ត។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ង
ដែ មាននៅល�ើ

គេហទំព័រ The Political Insider9។ ករណីបែបនេះក៏អាចក�ើតឡ�ើងដែរ នៅពេល
ដែលរូបភាព ឬចំណងជ�ើងរូបភាពត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ជាពិសេសនៅល�ើទំព័រ

Facebook ដ�ើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ដែលតាមពិតមិនមានអវីទា
្ ក់ទងនឹង
អត្ថបទទាល់តែសោះ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលអ្នកអានម�ើលតែចំណងជ�ើងនៅល�ើ
គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខលួន
្ ដោយមិនច
 ុចអានអត្ថបទទេនោះ

(ជារ�ឿយៗមនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះឯង) រូបភាពនិងចំណងជ�ើងដែលបំភ័ន្ត
អាចនឹងនាំឱ្យមានការយល់ខុសបាន។
៣.មាតកា
ិ បំភ័ន្ត
មាតិកាប្រភេទនេះគឺនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភ័ន្តដ�ើម្បីឱ្យគេ
ម�ើលឃ�ើញបញ្
ហា ឬបុគ្គលនៅក្នុងផ្លូវជាក់លាក់ណាមួយ ដោយមធ្យោបាយកាត់ត
រូបភាព ឬជ្រើសរ� ើសយកសម្រង់សម្ដីឬស្ថិតិតែផ្នែកណាមួយដែលគេចង់បាន។

សកម្មភាពនេះហៅថា ទ្រឹស្ដីនៃការមួលបង្កាច់ (framing theory)10។ ឧទាហរណ៍
មួយចំនួនមាននៅល�ើគេហទំព័រ Rappler.com11។ រូបភាព និងវ ីដេអូ មានឥទ្ធិពល
ជាពិសេសសម្រាប់ការចែកចាយព័ត៌មានបំភ័ន្ត ពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យ�ើងមិនសូវ
ត្រិះរ ិះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងទេជាមួយរូបភាព12។ អត្ថបទជួលឱ្យផ្សាយ ឬការផ្សាយ
9

The Political Insider (2015). First time voter waited 92 years to meet Trump...what happened next is
AMAZING! [online] Available at: https://thepoliticalinsider.com/first-time-voter-waited-92-years-to-meettrump-what-happened-next-is-amazing/ [accessed 06/04/2018].

10

Entman, R., Matthes, J. and Pellicano, L. (2009). Nature, sources, and effects of news framing. In: K. WahlJorgensen and T. Hanitzsch (Contributor), ed., Handbook of Journalism studies. [online] New York: Routledge,
pp.196-211. Available at: https://centreforjournalism.co.uk/sites/default/files/richardpendry/Handbook%20
of%20Journalism%20Studies.pdf[accessed 03/04/ 2018].

11

Punongbayan, J. (2017). Has change really come? Misleading graphs and how to spot them. Rappler.com.
[online] Available at :https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-duterte-change-fake-newsgraphs-spot [accessed 06/04/2018].

12

សូមពិនិត្យម�ើលអត្ថបទដោយHannah Guyនៅក្នុងផ្នែកអត្ថបទតម្រូវឱ្យអាចក្នុងមេរ�ៀននេះ
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២. ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនពិត

នៅពេលដែលគ្មា នការដាក់សម្គា ល់ច្បាស់លាស់ថា ជាអត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម13។
៤.បរបិ ទខុស

មូលហេតុមួយដែលពាក្យ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» មិនសូវគ្របដណ្តប់បានទូលំទូលាយ
គឺដោយសារថា គេឃ�ើញមាតិកាពិតត្រូវគេយកមកចែកចាយឡ�ើងវ ិញជារ�ឿយៗ
ដោយខុសពីបរ ិបទដ�ើម។ ឧទាហរណ៍ រូបភាពមួយពីប្រទេសវ�ៀតណាមដែលថត
នៅឆ្នាំ២០០៧ ហ�ើយត្រូវគេចែកចាយជាថ្មីឡ�ើងវ ិញ នៅក្នុងពេល៧ឆ្នាំក្រោយមក

គឺត្រូវគេយកទៅចែកចាយដោយក្លែងបន្លំថាជារូបភាពពីប្រទេសនេប៉ាល់ ដែលថត
នៅក្រោយគ្រោះរញ្ជួ យដីនាឆ្នាំ២០១៥14។
៥. មាតកា
ិ បន្លំអត្តសញ្ញាណ
ការប្រើឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នុងអត្ថបទដែលគេមិនបានសរសេរ ឬ

ការប្រើរប
ូ សញ្ញារបស់ស្ថាប័នក្នុងវ ីដេអូ ឬរូបភាពដែលស្ថាប័ននោះមិនបានបង្កើត

ឡ�ើងជាបញ្
ហា ពិតប្រាកដ។ ឧទាហរណ៍ នៅមុនការបោះឆ្នោ តនៅប្រទេសកេនយ៉ា
នៅឆ្នាំ២០១៧ ទូរទស្សន៍ BBC Africa បានរកឃ�ើញថា មានគេបង្កើតវ ីដេអូមួយ
ដោយកាត់តរូបសញ្ញារបស់អង្គភាព BBC ហ�ើយវ ីដេអូនោះត្រូវគេចែកចាយ
តាមកម្មវ ិធី WhatsApp15។ ដូច្នេះ គេត្រូវផលិតវ ីដេអូមួយ ចែករ ំលែកនៅល�ើ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដោយព្រមានសាធារណជន កុំឱ្យចាញ់បោកវ ីដេអូប្រឌិត
នោះ។
៦.មាតិកាបោកបញ្ឆោ ត
មាតិកាបោកបញ្
ឆោ ត គឺនៅពេលដែលមាតិកាពិតមួយត្រូវគេយកទៅក្លែងបន្លំ
ដ�ើម្បីបោកប្រាស់។ ឧទាហរណ៍មួយពីអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបង្ហាញនូវរូបភាពក្លែងបន្លំ
ជារូបការ ីនិពន្ធគោចរFerial Haffajee របស់បណ្
តា ញផ្សព្វផ្សាយ HuffPost អង្គុយ
ល�ើភ្លៅរបស់អ្នកជំនួញម្នា ក់ ឈ្មោះ Johan Rupert ដោយចង់ឱ្យមនុស្សទូទៅយល់

13

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៣

14

Pham,N. (2018). Haunting ‘Nepal quake victims photo’ from Vietnam. BBC. [online] Available at :http://
www.bbc.co.uk/news/world- asia-32579598 https://www.rappler.com/thought-leaders/20177731-dutertechange-fake-news-graphs-spot [accessed 06/04/2018].

15

BBC(2017).Kenya election: Fake CNN and BBC news reports circulate. [Online] Available at: http://www.bbc.
co.uk/news/world- africa-40762796 [accessed 06/04/2018].

75

មេរ�ៀនទី២៖ការគិតអំពី «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»៖ ទម្រង់នៃព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

ពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើត្រាប់តាមមាតិកាវ ិចារណកថា ក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនេះដែរ

៧. មាតិកាប្រឌិត
មាតិកាប្រភេទនេះអាចមានទម្រង់ជាអត្ថបទ ដូចជា«គេហទំព័រដំណឹង»ប្រឌិត
ទាំងស្រុង ដូចជា WTOE5 News ជាគេហទំព័រដែលអះអាងដោយខ្លួនឯងថា

ផលិតដំណឹងបែបស្រម�ើស្រមៃ បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលអះអាងថា សម្ដេច
សង្ឃកាតូលិក Pope បានគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីDonald Trump។ មាតិកា
ប្រឌិតក៏អាចជារូបភាព ឬវ ីដេអូដែរ ដូចជាករណីខ្លះដែលគេបង្កើតគំនូសបង្ហាញ
ដែលប្រាប់មនុស្សទាំងមិនត្រឹមត្រូវថា គេអាចបោះឆ្នោ តឱ្យលោកស្រី Hillary

Clinton បានតាមរយៈការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃ17។ រូបគំនូរទាំងនេះត្រូវគេ
ប្រើប្រាស់សំដៅល�ើសហគមន៍ភាគតិច ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅមុន
ពេលការបោះឆ្នោ តប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរ ិក។
សាធារណជនទូទៅ ជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មាន ចាំបាច់ចែកឱ្យដាច់ដោយ
ឡែកពីគ្នា នូវ «ធាតុផ្សំ» នៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ៖ ភ្នា ក់ងារសារ និងអ្នក
បកស្រាយ។ នៅក្នុងបរ ិបទនេះ មានសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវសួរដេញដោល

ធាតុផ្សំនីមួយៗ។ ភ្នា ក់ងារដែលបង្កើតសា
 រប្រឌិតមួយ អាចនឹងផ្សេងគ្នាពីភ្នា ក់ងារ
ដែលផលិតសា
 រនោះ ហ�ើយក
 ៏អាចផ្សេងគ្នាពី«ភ្នា ក់ងារ» ដែលចែកចាយសារ
នោះដែរ។ ដូចគ្នានេះដែរ គេចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ឱ្យបានហត
្ម ់ចត់ថា
ភ្នា ក់ងារទាំងនេះជាអ្នកណា និងមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឱ្យពួកគេធ្វើដូច្នោះ។
គេក៏ចាំបាច់ត្រូវយល់ប្រភេទខុសៗគ្នា នៃសារ ដែលភ្នា ក់ងារនោះចែកចាយដែរ
ដ�ើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមប៉ាន់ស្មា នទៅល�ើវ ិសាលភាពនៃសារនីមួយៗ និងចា
 ប់ផ្ដើម
ដោះស្រាយបញ្
ហា ។ (គិតមកទល់បច្ចុប្បន្ន ការពិភាក្សាផ្តោតល�ើសលប់ទៅល�ើ

គេហទំព័រដំណឹងប្រឌិតក្នុងទម្រង់ជាអត្ថបទ ប៉ុន្តែ មាតិកាជារូបភាព ឬវ ីដេអូក៏មាន

ភាពរាលដាលដូចគ្នា និងពិបាកកំណត់មុខសញ្ញា និងបកអាក្រាតថែមទ�ៀតផង)។
ជាចុងក្រោយ គេចាំបាច់ត្រូវពិចារណាទៅល�ើ«ដំណាក់កាលបី» ន ៃ «ព័ត៌មាន
ច្របូកច្របល់» ៖ ការបង្កើត ការផលិត និងការចែកចាយ (រូបទី២)។ ជាការសំខាន់
16

Haffajee, F . (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. HuffPost South Africa. [online]
Available at: https://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-andme_a_22126282/[accessed 06/04/2018].

17

Haltiwanger, J. (2016). Trump Trolls Tell Hillary Clinton Supporters They Can Vote Via Text. Elite Daily.
Available at https://www.elitedaily. com/news/politics/trump-trolls-hillary-clinton-voting-textmessage/1680338 [accessed on 23/03/2018].
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ថា ការ ីនិពន្ធរប
ូ នេះមានទំនាក់ទំនងផ្ទា ល់ខលួនជាមួ
្
យនឹងអ្នកជំនួញរូបនេះ16។

ច្របូកច្របល់» ព្រមគ្នាជាមួយនឹងធាតុផ្សំរបស់វា ពីព្រោះភ្នា ក់ងារដែលជាមេខ្លោ ង
នៃមាតិកា ជារ�ឿយៗគឺផ្សេងគ្នាពីអ្នកផលិត និងអ
 ្នកផ្សព្វផ្សាយ។

ភ្នា ក់ងារ

សារ

អ្នកបកស្រាយ

ប្រភេទតួអង្គ៖
កម្រិតនៃការចាត់តាំង៖
កត្តា ជំរុញ៖
កម្រិតស្វ័យប្រវត្តិកម្ម៖
ក្រុមគោលដៅ៖
ចេតនាបង្កផលអាក្រក់៖
ចេតនាបំភ័ន្ត៖

ផ្លូវការ / មិនផ្លូវការ
គ្មា ន / ធូររលុង / តឹងរឹុង/ បណ្
តា ញ
ហិរញ្ញវត្ថុ/នយោបាយ/សង្គម/ចិត្តសាស្រ្ត
មនុស្ស / Cyborg / Bot
សមាជិក / ក្រុមសង្គម / សង្គមទាំងមូល
មាន / គ្មា ន
មាន / គ្មា ន

ថេរវេលា៖

រយ:ពេលវែង/រយ:ពេលខ្លី/ផ្អែកលេីព្រឹត្តិកាណ៏

ភាពត្រឹមត្រូវ៖
ភាពស្របច្បាប់៖
ប្រភេទបន្លំអត្តសញ្ញាណ៖
គោលដៅនៃសារ៖

បំភ័ន្ត / បន្លំ / ប្រឌិត
ស្របច្បាប់ / ខុសច្បាប់
គ្មា ន / ម៉ា កយីហោ / បុគ្គល
បុគ្គល/ស្ថាប័ន/ក្រុមសង្គម/សង្គមទាំងមូល

មាតិកានៃសារ៖
វ ិធានការដែលបានធ្វេី៖

អនុត្តរភាព / ប្រឆាំង / បានចរចារ
មិនអេីពេី/ចែករ ំលែកគាំទ្រ/ចែករ ំលែកប្រឆាំង

រូបភាពទី២៖ធាតុផ្សំទំាងបីនៃ «ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ »

ជាឧទាហរណ៍ កត្តា ជំរុញចិត្តរបស់មេខ្លោ ងដែល «បង្កើត» យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
ព័ត៌មានមិនពិតដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋ គឺខុសគ្នាឆ្ងាយពីពួកក្រុម «បញ្ចើចបញ្ចើ» 
ដែលទទួលប្រាក់កម្រៃតិចតួច សម្រាប់ការប្រែក្លា យប្រធានបទនៃយុទ្ធនាការ
ទៅជាអត្ថបទ ច
 ុះផ្សាយជាក់លាក់។ ហ�ើយនៅពេលដែលសារមួយត្រូវបាន
ចែកចាយ វាអាចត្រូវគេផលិតឡ�ើងវ ិញ និងចែកចាយបន្តឥតឈប់ឈរដោយ
តួអង្គជាច្រើនជាមួយនឹងកត្តាជំរុញចិត្តផ្សេងៗគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ សារនៅល�ើ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយ អាចត្រូវបានសហគមន៍ជាច្រើនចែកចាយ បន្ទា ប់មក 
ប្រព័នសា
្ធ រព័ត៌មានបានយកវាទៅធ្វើជាដំណឹង (ដោយមិនបានពិនិត្យ

77

មេរ�ៀនទី២៖ការគិតអំពី «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»៖ ទម្រង់នៃព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម

ដែរដែលគេត្រូវពិចារណាទៅល�ើដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃឧទាហរណ៍ « ព័ត៌មាន

មានតែវ ិភាគហត
្ម ់ចត់ទៅល�ើ « ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» តា
 មវ ិធីនេះប៉ុណ្ណោះ ទ�ើប
យ�ើងអា
 ចចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់អំពីភាពស្រពេចស្រពិលទាំងនេះ18។
ឧទាហរណ៍អំពីគេហទំព័រមួយដែលចុះផ្សាយអត្ថបទអះអាងថា សម្ដេចសង្ឃ
Pope បានប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ�ើយមានការ
ចែករ ំលែកយ៉ា ងច្រើន គឺជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្បីល្បាញបំផុត19។ នេះជាករណី
សិក្សាដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពិចារណាអំពីដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃ 
«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» (រូបទី៣)។

18

កំណត់ចំណាំពីអ្នកកែសម្រួល៖តារាងក្រាហ្វិកបន្ថែមដែលអាចត្រូវបានពិចារណាត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងវ ិញ
ដូចខាងក្រោម៖

តួអង្គ៖ រដ្ឋាភបា
ិ ល PSYOP

គណបក្សនយោបាយ សហគ្រិន

បង្កលក្ខណៈដោយកម្មវិធកុ
ី ំព្យូទ័រ

ក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
បុគ្គល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើតមាតិកា -

ជារ�ឿយៗ លាក់អត្តសញ្ញាណ

អត្ថាធិប្បាយ “likes” វ ីដេអូ

ក្លា យ

ឧ. អត្ថបទរ�ឿង
រូបត្លុក

ឬប្រើអត្តសញ្ញាលួចគេ ឬក្លែង

ចែកចាយមាតិកា ដូចជា

ប្រើប្រាស់កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ

និងការភ្ជាប់តំណ

ជាជំនួយ

តាមរយៈការចែករ ំលែក

ដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិ (bots)

“កែសម្រួល”មាតិកា ៖ លុប ការលួចចូល និងល្បែង
/ កែ / សម្របសម្រួល /
រក្សាទុក

មានលក្ខណៈអន្តរកម្ម

កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដំណ�ើរការ
ស្វ័យប្រវត្តិ

កម្មវ ិធីក្បួនដោះស្រាយតាម
កុំព្យូទ័រ (Algorithms)

តារាង ៖ ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការបំពុល - រប�ៀបដែលគេអាចធ្វើឱ្យខូចដល់សុចរ ិតភាពនៃព័ត៌មាន
ប្រភព: Berger, G. 2017. https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf [accessed 22/04/2018]

19

WTOE 5News (2016). Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for President, releases statement.
[online] Available at: https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/us-election/
pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for- president-releases-statement/ [accessed
06/04/2018].
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ពិច័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ) និងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងទ�ៀត។

ការផលិត

ការចែកចាយ

អត្ថបទប្រឌិត
ឡេីងដោយ
មនុស្សមិនស្គា ល់
អត្តសញ្ញាណ

អត្ថបទចុះផ្សាយនៅលេីគេហទំព័រ
WTOE5 News ជាផ្នែកមួយនៃ
គេហទំព័រព័ត៌មានប្រឌិតចំនួន ៤៣
ដែលបានចុះផ្សាយជាង៧៥០អត្ថបទ

អត្ថបទចែករ ំលែកលេី
Facebookដោយមនុស្ស
ម្នា ក់ដែលធ្វេីការឱ្យ
បណ្
តា ញនៃគេហទំព័រ
ព័ត៌មានប្រឌិតនេះ។

ការផលិតឡ�ើងវិ ញ
អត្ថបទត្រូវបានចែករ ំលែកដោយមនុស្ស ដែលមានទំនាក់ទំនង
នឹងបណ្
តា ញនៃគេហទំព័រព័ត៌មានប្រឌិតនេះក្នុងការបន្ទរ
ផលប៉ះពាល់នេះបន្ថែម ដេីម្បីធ្វេីអោយកាន់តែចំណេញច្រេីន។
អត្ថបទចែករ ំលែកនៅលេីFacebookដោយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រំា។
អត្ថបទចែករ ំលែកដោយកម្លា ំងដែលមានផលប្រយោជន៍ពីជ័យ
ជំនះរបស់លោកត្រាំ ( ឧ. វាបានក្លា យជាមាតិកាដែលបន្ទរបន្ថែម
ដោយក្រុមត្រូល ឬកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិ) ។
អត្ថបទត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីHillary Clinton
ជាភ័សតុតាងបង្
្
ហា ញថាអ្នកគាំទ្ររបស់លោក ត្រាំ ត្រូវគេបោកប្រាស់បាន។

ំ
រូបភាពទី៣៖ ដ
 ណា
ក់កាលនៃ«ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ »

គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

➢

ដ�ើម្បីក្លា យជាអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានល�ើអ៊ីនធឺណិត ដែលកាន់តែយល់ដឹង
ដោយគិតអំពីវ ិសាលគមទូលំទូលាយនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស។

➢

គិតត្រិះរ ិះពិចារណាហ្មត់ចត់អំពីជន (ជារ�ឿយៗជនអនាមិក ឬជនបន្លំ
អត្តសញ្ញាណ) ដែលបង្កើតព
 ័ត៌មានប្រភេទទាំងនេះ ត�ើព័ត៌មានទាំងនេះ
មានទម្រង់បែបណាខ្លះ ត�ើគេអាចយកទៅបកស្រាយដូចម្ដេចខ្លះ ហ�ើយត�ើ
ព័ត៌មាននោះរាលដាលយ៉ា ងដូចម្ដេច។ 

➢

ស្វែងយល់អំពីភាពស្មុគស្មា ញនៃ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ជាពិសេស
ភាពចាំបាច់ក្នុងការសម្គា ល់ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលបង្កើតព
 ័ត៌មាន
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ការបង្កេីត

ចែករ ំលែកសារទាំងនេះ។

➢

ដ�ើម្បីអាចពិចារណាអំពីការលំបាកដែលយ�ើងមានចំពោះការដោះស្រាយ
បញ្
ហា ទាក់ទិននឹងព
 ័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស។

➢

ដ�ើម្បីបង្ហាញឱ្យឃ�ើញបញ្
ហា ដែល « ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ប
 ៉ះពាល់ល�ើលទ្ធិ
ប្រជាធិបតេយ្យ និងសង្គមសេរ ី ដែលជាកម្មវត្ថុនៃមេរ�ៀនមុននេះ។

លទ្ធផលសិក្សា
នៅចុងបញ្ច ប់នៃវគ្គនេះ សិស្សនឹងអាច ៖
១. យល់ច្បាស់អំពីរប�ៀបដែលអ្នកនយោបាយ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និង
គ្រឹះស្ថានសិក្សាពិភាក្សានិងប្រើប្រាស់។
២. យល់អំពីផលប៉ះពាល់របស់ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» និងការយល់ខុស។
៣. យល់អំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស ព្រមទាំងអ
 នុវត្តវា
ទៅល�ើឧទាហរណ៍ខុសៗគ្នា ។
៤. ត្រិះរ ិះពិចារណាអំពីឧទាហរណ៍មួយនៃព័ត៌មានមិនពិត ដែលវែកញែក
ធាតុផ្សំផ្សេងៗ ពោលគឺអ្នកណាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើម និង/ឬបង្កើតព័ត៌មាននោះ
ត�ើវាមានលក្ខណៈយ៉ា ងដូចម្ដេច និងត�ើអ្នកអានអាចបកស្រាយ
យ៉ា ងដូចម្ដេចជាដ�ើម។
៥. ពន្យល់អ្នកផ្សេងទ�ៀតអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការដែលយ�ើងត្រូវគិតពិចារណា
អំពីបញ្
ហា នេះឱ្យបានហត
្ម ់ចត់។
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ប្រភេទទាំងនេះ ទម្រង់ដែលពួកគេប្រើ និងវ ិធីដែលក្រុមគោលដៅអាចនឹង

ការបង្រៀនជាទ្រឹស្តី នង
ែលមានការអនុវត្ត
ិ សក្ខាសាលាដ
ិ
បទបង្ហាញសម្រាប់មេរ�ៀននេះ20 ត្រូវបានតាក់តែងឡ�ើង ដ�ើម្បីគាំទ្រសិក្ខា សាលា
ដែលមានរយៈពេលវែង។ ក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់គោលបំណងនៃកម្មវ ិធីសិក្សានេះ
អត្ថបទខាងល�ើគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បាឋកថាទ្រឹស្ដី។
លំហាត់អនុវត្តន៍ដែលមាននៅក្នុងបទបង្ហាញទាំងនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញ

សម្រាប់មេរ�ៀនរយៈពេល៩០នាទី។ គ្រូប
 ង្រៀនគួរតែធ្វើការជាមួយបទបង្ហាញ
ទាំងនេះ ដោយប្រើប្រាស់សំណួរពិភាក្សា និងល
 ំហាត់។
លំហាត់ទី១ ៖ ចូរម�ើលរូបភាពទី៤ខាងក្រោម ដែលពន្យល់អំពី«ប្រភេទទាំង៧នៃ
ព័ត៌មានមិនព
 ិត និងព
 ័ត៌មានខុស»។ តាមរយៈការចាប់ដៃគូ ឬជាក្រុមតូចៗ គ្រូ
បង្រៀនអាចនឹងសុំឱ្យសិស្សផ្ដល់ឧទាហរណ៍ដែលត្រូវនឹងប្រភេទមេរ�ៀនទាំងនេះ។

ដ�ៀលត្មិះ ឬចំអកឡកឡឺយ
គ្មា នចេតនាបង្កផល
អាក្រក់ ប៉ុន្តែមាន
សក្តា នុពលបំភ័ន្ត

មាតិកាបំភ័ន្ត

មាតិកាបន្លំអត្តសញ្ញាណ

ការប្រេីព័ត៌មានដោយ
បំភ័ន្ត ដេីម្បីទម្លា ក់
កំហុសទៅលេីបញ្
ហា ឬ
បុគ្គលណាមួយ

ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនពិត
នៅពេលដែលចំណង
ជ�ើង រូបភាពឬចំណង
ជ�ើងរូបភាពមិនគាំទ្រ
មាតិកា

នៅពេលដែលប្រភព
ពិតត្រូវបានក្លែងបន្លំ
អត្តសញ្ញាណ

បរបិ ទខុស
នៅពេលដែលមាតិកា
ពិតត្រូវគេចែករ ំលែក
ដោយភ្ជាប់នឹងបរ ិបទ
ខុស

មាតិកាប្រឌិត
មាតិកាថ្មីមិនពិត១០០%
បង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបោក
បញ្
ឆោ ត និងបង្កផល
អាក្រក់

មាតិកាបោកបញ្ឆោ ត
នៅពេលដែលព័ត៌មាន
ឬរូបភាពពិតត្រូវបានគេ
កែប្រែ ឬរ�ៀបចំឡ�ើង
ដ�ើម្បីបោកបញ្
ឆោ តឬ
បោកប្រាស់

រូបភាពទី៤ ៖ប្រភេទទា ំង៧នៃ «ព័ត៌មានច្របូ កច្របល់ » - firstdraftnews.org

20

បទបង្ហាញអាចទាញយកតាមនេះ៖ at: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_
model_course_1_-_slide_deck.pdf
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ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

អំពីភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានខុស ព័ត៌មានមិនពិត និងព
 ័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម។
ត�ើអ្នកយល់ស្របដែរឬទេ? ត�ើមានធាតុណាមួយដែលត្រូវបន្ថែម? ត�ើមានអ្វីដែល
អ្នកចង់ជំទាស់ដែរឬទេ?
ផ្សារភ្ជាប់ផែនការទៅនង
ឹ លទ្ធផលសក្
ិ សា                                                                                       
ក. ទ្រឹស្ដី
បាឋកថា

ចំនួនម៉ោង

ការធ្វើបទបង្ហាញ និងពិភាក្សាក្នុងថ្នា ក់រ�ៀន៖

៩០ នាទី

លទ្ធផលសក្
ិ សា
១

ការចែករ ំលែកចំណេះដឹងពីមុនអំពីករណីនៃ
ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស

ខ. អនុវត្តន៍
បាឋកថា

ចំនួនម៉ោង

លំហាត់ទី១៖ ចូរម�ើលគំនូសពន្យល់ទី៤

៤៥ នាទី

លទ្ធផលសក្
ិ សា
២

ដែលពន្យល់អំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានមិនពិត និង
ព័ត៌មានខុស និងធ្វើការជាគូ ឬជាក្រុមតូចៗ រួច
ស្វែងរកឧទាហរណ៍ដែលត្រូវនឹងប្រភេទទាំងនេះ។
លំហាត់ទី២៖ ចូរពិនិត្យម�ើលគំនូសពន្យល់ទី១
ដែលពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានខុស
ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម។
ត�ើអ្នកយល់ស្របដែរ ឬទេ? ត�ើមានអ្វីខ្លះបាត់?
ត�ើមានអ្វីដែលអ្នកចង់ជំទាស់ដែរឬទេ?
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៤៥ នាទី

៣
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លំហាត់ទី២ ៖ ចូរពិនិត្យគំនូសពន្យល់រង្វង់ត្រួតគ្នា (គំនូសពន្យល់ទី១) ដែលពន្យល់

បង្កើតគ្រោងអត្ថបទរ�ឿងមួយ21សម្រាប់ផលិតវ ីដេអូពន្យល់មួយ ដែលក្រុមហ៊ុន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចយកទៅផ្សាយនៅពីល�ើNewsfeed ដ�ើម្បីអប់រ ំ
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October 28th 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannonfarage-bound-together-in-unholy-alliance [accessed 29/03/2018].
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ពីការលក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័នឌី
្ធ ជីថល)7។

ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីៗដែលមានឥទ្ធិពលតិចតួច និងរកប្រាក់
ចំណូលមិនច្រើន គ្រាន់តែជាការបំពេញចន្លោះប្រហោង ដែលជាការ
បរាជ័យរបស់កាសែតតែប៉ុណ្ណោះ។
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ភាពសឹករេចរឹលនៃទំនុកចិត្តចំពោះវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងអង្គភាព
សារព័ត៌មាន កាន់តែធ្វើឱ្យក្រុមគោលដៅ រសាយចិត្តដែលការណ៍នេះធ្វើ
ឱ្យប្រាក់ចំណេញកាន់តែតិចទៅៗ និងជ
 ំរុញឱ្យការរាលដាលនៃ«ព័ត៌មាន
ច្របូកច្របល់» កា
 ន់តែខ្លាំងឡ�ើង។ 

ជាលទ្ធផល ខ្សែបន្ទា ត់រវាងការពិត ការកម្សាន្ត ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការប្រឌិត
និងរ�ឿងប្រលោមលោកកាន់តែមានភាពស្រពេចស្រពិល។ នៅពេលដែលព័ត៌មាន
មិនពិតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងសង្គមដែលពឹងផ្អែក
ល�ើការចែករ ំលែកក្នុងចំណោមមិត្តភក្ដិ ធ្វើឱ្យមាតិកានោះកាន់តែរាលដាលខ្លាំង

ដែលគេមិនអាចទាញត្រលប់មកវ ិញ ទោះបីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់
ការពិតដទៃទ�ៀត បកអាក្រាតព័ត៌មានមិនព
 ិតនោះដោយជោគជ័យក្ដី។
មេរ�ៀននេះ នឹងនាំសិស្សឱ្យយល់អំពីបរាជ័យនៃអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ដំណឹងជាច្រើននៅក្នុងសម័យឌីជីថល បូករួមនឹងដំណ�ើរផ្លាស់បតូរ្ នៃបច្ចេកវ ិទ្យា
ឌីជីថល និងវ ត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់និងសាយ

ភាយនៃព័ត៌មានមិនពិត12។ វាក៏នឹងជួយសិស្សក្នុងការវ ិភាគដោយត្រិះរ ិះទៅល�ើ
ការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹងចំពោះ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។

ជាងនេះទ�ៀត វាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សិស្សអំពីការអនុវត្តល្អៗនៅក្នុងវ ិស័យនេះ
ដែលកំពុងផុសឡ�ើង សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបញ្
ហា នេះ។

12	Posetti, J. & Silverman, C. (2014). Op cit
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ការដោះស្រាយបញ្ហា
រចនាសម្ព័ន្ធនៃបុព្វហេតុដែល «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មដំណឹង
១. ការដួលរលំអាជី
 វកម្មបែបប្រពៃណី
ការធ្លា ក់ចុះយ៉ា ងឆាប់រហ័សនៃចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបប្រពៃណី
ដែលជាគំរម
ូ ូលនិធិដែលបានទ្រទ្រង់អាជីវកម្មសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជិត
ពីរសតវត្សរក
៍ ន្លងមកនេះ និងបរាជ័យនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថល
ក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណេញគ្រប់គ្រាន់បានរុញច្រានទៅដល់សម័យមួយនៃ
ការធ្វើពិសោធជាបន្ទា ន់និងកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗ ដ�ើម្បីរកវ ិធីធ្វើឱ្យអាជីវកម្ម
សារព័ត៌មានមាននិរន្តរភាព។ ប៉ុន្តែ ការដួលរលំនៃឧស្សាហកម្មដំណឹងកាន់តែ
បន្ថែមល្បឿន រួមនឹងការធ្លា ក់ចុះយ៉ា ងគំហុកនៃចំនួនកាសែត ការកែទម្រង់យ៉ាង
គំហុក និងកា
 របញ្ច ប់ការងារបុគ្គលិកក្នុងចំនួនច្រើន ដែលឥឡូវនេះក្លា យទៅជា

បទពិសោធធម្មតាទៅហ�ើយ ក្នុងការ ិយាល័យដំណឹងសម័យឌីជីថល។ ឥរ ិយាបថ
អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងប្រែប្រួល និងការសាយភាយនៃ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមនឹងវត្តមាននៃទូរស័ព្ទទំន�ើបដែលធូរថ្លៃ និងអា
 ចប្រើ
កម្មវ ិធីបានច្រើន ក៏ជាហេតុបណ្
ដា លឱ្យធ្លា ក់ចុះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល
ដំណឹងបែបប្រពៃណីដោយងាកទៅរករប�ៀបចែករ ំលែកព័ត៌មានពីមិតភក្ដិ
្ត
ដែលនាំឱ្យប្រាក់ចំណូលកាន់តែធ្លា ក់ចុះថែមទ�ៀត។
ផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» រួមមាន៖
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ការកាត់បន្ថយធនធាននៅក្នុងការ ិយាល័យដំណឹង (បុគ្គលិក និងថវ ិកា)

ដែលបណ្
ដា លឱ្យធ្លា ក់ចុះការពិនិត្យពិច័យទៅល�ើប្រភពនិងព័ត៌មាន និង
ការថយចុះនៃការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍«ដល់ទីកន្លែង»
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កំណ�ើនសម្ពា ធកាលកំណត់សម្រាប់ការផលិតដំណឹង រួមទាំងដំណ�ើរការ
ត្រួតពិនិត្យគុណភាពដែលថយចុះ និងការបាត់បង់ការងារ ខណៈដែល
តម្រូវការផលិតមាតិកា នៅតែបន្តមានដ�ើម្បីផ្សាយនៅល�ើគេហទំព័រ និង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
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គ្រោងនៃមេរ�ៀន

ពេលវេលានិងធនធានកាន់តែតិចសម្រាប់«ការត្រួតពិនិត្យ និងត
 ុល្យភាព»
(ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំងកា
 រផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត និងកា
 រកែសម្រួលអត្ថបទ)
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ការពឹងផ្អែកជ្រុលល�ើ “អត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ�ើម (Native advertising)”13
ដែលផ្ទៀងផ្ទា ត់មិនសូវល្អ ប៉ុន្តែទទួលបានកម្រៃច្រើន និងចំណងជ�ើងបញ្
ឆោ ត
ដែលនាំទៅរកការបាត់បង់ទំនុកចិត្ត កាន់តែច្រើនថែមទ�ៀតពីក្រុមគោលដៅ

២. វិ វត្តន៍ផ្នែកបច្ចេកវិ ទ្យាឌីជីថលនៃការយា
ិ ល័យដំណឹង និងការសរសេររ�ឿង
ទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ ២០០០ បានធ្វើឱ្យរញ្ជួ យដល់ពិភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយភាគធំ14
ដែលនាំឱ្យរ ំខានដល់គំរូ និងដំណ�ើរការនៃការបង្កើតការចែកចាយ និងការ
ប្រើប្រាស់ដំណឹង ពេលដែលសម័យឌីជីថលចូលមកដល់។ វាបានផ្ដល់ឱកាស
និងភាពប្រឈមដែលមិនធ្លា ប់មានក្នុងពេលតែមួយ។ ឥឡូវនេះ ការវ ិវត្តផ្នែក

បច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថលរបស់ឧស្សាហកម្មដំណឹង និងអា
 ជីពសា
 រព័ត៌មានត្រូវគេយល់
ថាជាដំណ�ើរការជានិរន្តរ ៍មួយ ដែលជំរុញព្រមពេលជាមួយគ្នាដោយការប្រែប្រួល
ឥរ ិយាបថក្រុមគោលដៅ (ឧ. ការចែកចាយមាតិកាពីមិត្តម្នា ក់ទៅមិត្តម្នា ក់ទ�ៀតទៅ
តាមតម្រូវការ) និងប
 ច្ចេកវ ិទ្យា (ដូចជាការមកដល់នៃកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គមបរ ិស្ថាននិម្មិត បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងក
 ំណ�ើនលទ្ធភាពនៃការប្រើទូរស័ព្ទ
ទំន�ើប)15។ ដូច្នេះទ�ើបមានតម្រូវការចាំបាច់ជាបន្តបន្ទា ប់ សម្រាប់ការកសាង
សមត្ថភាពផ្នែកឌីជីថល។
ផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹង «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» រួមមាន ៖
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ការរួមបញ្ចូ លគ្នា នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនទម្រង់ (Media convergence)៖
បច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យផលិតមាតិកា
សម្រាប់កម្មវ ិធីជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា (ពីកម្មវ ិធីទូរស័ព្ទដៃរហូតដល់
ការបោះពុម្ពជាកាសែត) ដែលនាំឱ្យពួកគេមានពេលវេលាកាន់តែតិច

13

14

15

‘Native Advertising’ គឺជាពាក្យក្នុងឧស្សាហកម្មសារព័ត៌មានដ�ើម្បីសំដៅទៅល�ើមាតិកាដែលត្រូវបានគេផ្តល់
ប្រាក់ដ�ើម្បីឱ្យធ្វើត្រាប់តាមការរាយការណ៍។ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តប្រកបដោយក្រមសីលធម៌
ដែលមានមាតិកា“បង់ប្រាក់ (paid)” ប៉ុន្តែដោយសារខ្លាចខ្វះអ្នកអានបានធ្វើឱ្យមិនមានតម្លា ភាពក្នុងករណីខ្លះ។
Nielsen, R. K. (2012). The Ten Years That Shook the Media World: Big Questions and Big Trends in
International Media Developments (Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford). https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20 Ten%20Years%20that%20
Shook%20the%20Media_0.pdf [accessed 29/03/2018].

For detailed global analysis of digital media trends, see the Reuters Institute for the Study of Journalism’s
(RISJ) Digital News Report. The 2018 edition is available at: http://www.digitalnewsreport.org/
survey/2018/overview-key-findings-2018/
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ដំណឹងបែបប្រតិកម្ម ដូចជាការសរសេរឡ�ើងវ ិញល�ើមាតិកាទំនាក់ទំនង
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អ្នករាយការណ៍ដំណឹងតម្រូវឱ្យពិនិត្យកែសម្រួល និងចេញផ្សាយមាតិកា
របស់ខលួន
្ ឯងដោយផ្ទា ល់ ដោយគ្មា នការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវ ិញត្រឹមត្រូវ16។
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កាលកំណត់សម្រាប់ការផលិតមាតិកា ដែលផ្សាយបែបបច្ចេកវ ិទ្យាគឺ
«ពេលនេះ» ដែលនាំឱ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅល�ើកំហុស។
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ការចុះផ្សាយនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមុនគេ គឺជារ�ឿងធម្មតា ដោយ
អ្នករាយការណ៍ដំណឹងបង្ហោះអត្ថបទរ�ឿងរបស់ខលួន
្ ទៅក្នុងគណនីប្រព័ន្ធ

សង្គមឯកជនរបស់ខលួន
្ និង/ឬគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការ
ក្រុមគោលដៅ ដែលចង់បានដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍។ការអនុវត្តនានា

រួមមាន «ការផ្សាយផ្ទា ល់ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមTwitter» វ ីដេអូ « ផ្សាយ
ផ្ទា ល់ល�ើបណ្
ដា ញFacebook» និងសកម្មភាពសារព័ត៌មានដទៃទ�ៀត ដែល
មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកនិពន្ធ (ដែលស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងការ
ផ្សាយផ្ទា ល់ដែរ) នាំឱ្យគេគិតថា «ផ្សាយមុន ពិនិត្យក្រោយ»។
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ការពឹងផ្អែកល�ើការវ ិភាគទិន្នន័យដែលផ្ដោតសំខាន់តែទៅល�ើចំនួនអ្នក
ម�ើលជាជាង «ពេលវេលាផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់» និង « ពេលវេលាដែល
ចំណាយ»(ជារង្វាស់ដែលមានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់សារព័ត៌មានដែល
សរសេរជាអត្ថបទវែងៗ និងមានគុណភាព) ត្រូវគេប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីកំណត់
ការទារតម្លៃថ្លៃសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបឌីជីថលដែលកាន់តែកម្រ
និងមានតម្លៃទាប។

➢

ការអនុវត្តមធ្យោបាយបញ្
ឆោ តដោយប្រើចំណងជ�ើងបំភ័ន្ត (Clickbait) ដ�ើម្បី
ទាក់ទាញក្រុមគោលដៅ ឱ្យចុចល�ើតំណភ្ជាប់នៃអត្ថបទ ដែលមានការ
ពិពណ៌នាមិនពិត ត្រូវគេធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីជំរុញកំណ�ើនអ្នកចូលអាន ឬអ្នកម�ើល
ប៉ុន្តែវាជាប់ពាកព័នន
្ធ ឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តល�ើសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ។

➢
16

ការចង់បានឱ្យគេអានច្រើននិងចែករ ំលែកយ៉ា ងផុសផុល ដោយមិនគ
 ិត

See Australian Community Media (ACM) case study: Robin, M. (2014). Who needs subs? Fairfax turns to
reporter-only model Crikey. https:// www.crikey.com.au/2014/10/16/who-needs-subs-fairfax-turns-toreporter-only-model/ [accessed 29/03/2018]. (Note: this method is now entrenched across Fairfax Media’s
regional, rural and community publications)
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សម្រាប់ការធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍បែបសកម្ម ដែលខុសគ្នាដាច់ពីការធ្វើ

អាក្រក់ថែមទ�ៀតក�ើតឡ�ើងដោយសារ«ការរ�ៀនរបស់ម៉ាស៊ីន»។
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ការក�ើនឡ�ើងនៃក្រុមផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតនៅក្នុងការ ិយាល័យដំណឹង និងជា
ធាតុចេញនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

៣. ការរាលដាល ឬការសាយភាយ(Virality) ៖ រប�ៀបដែលព័ត៌មានមិនពិតរាលដាលយ៉ា ងឆាប់រហ័ស
នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡស៊ីដ
ូ ំ ណឹងថ្មី

ក) ការក�ើនឡ�ើងនៃចំនួនក្រុមគោលដៅ
សម័យបច្ចេកវ ិទ្យាបានលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានា ដែលរាំងស្ទះដល់ការផ្សព្វផ្សាយ17
និងបង្ហាញសញ្ញានៃ «ការផ្ទេរឧបករណ៍ផលិតទៅឱ្យអ្នកដែលពីមុនគេស្គា ល់ថា ជា
ក្រុមគោលដៅ18» ដែលបានក្លា យជាសហផលិតករនៃខ្លឹមសារ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ ល
ទាំងដំណឹងដែលជាមុខងារ និងការអនុវត្តមួយឈ្មោះថា «ការបង្កើតខ
 លឹម
្ សារដោយ

អ្នកប្រើប្រាស់»19។ដំបូងឡ�ើយ គេបង្កើតក្រុមគោលដៅតាមរយៈអ៊ីម៉េល និងកន្លែង
ជជែកលេង (chat room) នៅមុនពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជួយបង្កើន
លទ្ធភាពយ៉ា ងខ្លាំងក្លាដល់អ្នកអាន។

ខ) ការចាប់បដិសន្ធិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន គិតត្រឹមចុងទសវត្សរ ៍ ២០០០ Twitter និងFacebook 
បានចូលរួមជាមួយYouTube ក្លា យជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ដោយជះឥទ្ធិពលល�ើការអនុវត្តនិងអត្តសញ្ញាណវ ិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
(ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ ការចូលរួមរបស់ក្រុមគោលដៅ និងការប៉ះ
ទង្គិចគ្នារវាងដែនបុគ្គល និងដែនសាធារណៈដែលក�ើតឡ�ើងនៅល�ើវេទិកាប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម20) និងកា
 រចែកចាយមាតិកា។ ខណៈដែលបុគ្គលនានាបានបង្កើត
បណ្
ដា ញដែលឈរល�ើទំនុកចិត្ត ការចែកចាយមាតិកាពីមិត្តម្នា ក់ទៅមិត្តម្នា ក់
(ជាពិសេសនៅល�ើFacebook) បានចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងជាមួយវ ិធីផ្សព្វផ្សាយ
17

Gillmor, D. (2004). We, the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People (O’Reilly). http://
www.authorama.com/we-the- media-8.html [accessed 29/03/2018].

18

Rosen, J. (2006). The People Formerly Known as the Audience, PressThink blog (June 27th, 2006). http://
archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html [accessed 29/03/2018].

19

Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage. Peter Lang, New
York. See also: Bruns A (2006) Collaborative Online News Production. Peter Lang, New York.

20

Posetti, J. (2009). Transforming Journalism...140 Characters at a Time Rhodes Journalism Review 29,
September 2009. http://www.rjr.ru.ac.za/rjrpdf/rjr_no29/Transforming_Journ.pdf [accessedat 29/03/2018].
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អំពីគុណភាព និងភា
 ពត្រឹមត្រូវ។ នេះជាបញ្
ហា មួយដែលនឹងធ្វើឱ្យកាន់តែ

អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរ� ើសលំហូរមាតិកាដោយខលួន
្ ឯង ក្នុងនោះរាប់ទាំងមាតិកាពី

អង្គភាពផ្ដល់សេវាដំណឹង អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចជ�ឿជាក់
បានដទៃទ�ៀត ដោយគ្មា នការសម្របសម្រួល។ ជាលទ្ធផលនៃការចែកចាយតាម
«បណ្
តា ញទំនុកចិត្ត» (អ្នកប្រើប្រាស់ និងមិតភក
្ត ្ដិ) មាតិកាមិនត្រឹមត្រូវ មិនពិត
ទុច្ចរ ិត និងមាតិកាឃោសនាដែលក្លែងខ្លួនជាដំណឹង កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ

ខ្លាំងឡ�ើងៗ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃ�ើញថា ទាំងមាតិកាដែលធ្វើឱ្យរ ំជួលចិត្ត និង
មាតិកាដែលចែករ ំលែកដោយមិត្តភក្ដិ ឬដោយសមាជិកគ្រួសារទំនងជាត្រូវបានគេ
ចែកចាយបន្តកាន់តែច្រើន នៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម21។
ខណៈដែលអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នដំណឹងបានបង្កប់ខលួន
្ ក្នុងកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធ

សង្គមទាំងនេះ សម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានការចូលរួមរបស់ក្រុម
គោលដៅ និងកា
 រចែកចាយមាតិកា (ពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែស្ថិតនៅទីណាដែល
ក្រុមគោលដៅរបស់ខលួនមានសកម្មភាពខ្
្
លា ំង) «ទំនោរនៃការច្រោះព័ត៌មានដែល
ចង់បាន22 ឬ «ទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់23» មានការរ ីកដុះដាលខ្លាំង (ទោះបីវាមិន
មែនបិទជិត ឬមិនមានប្រព័នកា
្ធ រពារក៏ដោយ)។ កត្តាទាំងនេះបានកាត់បន្ថយ
លទ្ធភាពម�ើលឃ�ើញទស្សនៈផ្សេងទ�ៀត និងព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទា ត់ត្រឹមត្រូវ
របស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។ ការវ ិវត្តបែបនេះបានពង្រីកហានិភ័យទាក់ទងនឹង 
«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»។
ផលប្រយោជន៍នៃសារព័ត៌មាន ដែលកសាងបណ្
ដា ញជាមួយក្រុមគោលដៅ
រួមមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពចម្រុះ អនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទា ត់ដោយ
សហការគ្នា

24

(ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការកែតម្រូវព័ត៌មានខុស បកអាក្រាត

ព័ត៌មានមិនពិត និងប្រកូកប្រកាសឱ្យគេដឹងតួអង្គទុច្ចរ ិត) និងប
 ង្កើតក្រុមគោលដៅ
ស្មោះត្រង់ (ដែលគាំទ្រដោយការចូលរួមផ្ទា ល់រវាងតួអង្គសារព័ត៌មាននិងអ្នក
21

Bakir, V. & McStay, A. (2017) Fake News and the Economy of Emotions Digital Journalism (Taylor and Francis)
July, 2017. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645 [accessed 29/03/2018].

22

Note: Filter bubbles are the inflated space populated by like-minded people as a result of algorithms serving
up individualised content to users c.f. Pariser, E. (2012). The Filter Bubble. Penguin and Random House, New York

23

ទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ (Echo chambers) សំដៅទៅល�ើផលប៉ះពាល់នៃការអះអាងដែលលម្អៀងទៅមនុស្ស
ដែលមានចិត្តដូចគ្នានៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ហ�ើយមេរ�ៀនទី៥ន
 ឹងពន្យល់បន្ថែមចំពោះការអះអាង
ដែលលម្អៀងនេះ។

24

Garciade Torres, E. (2017). The Social Reporter in Action: An Analysis of the Practice and Discourse of Andy
Carvin in Journalism Practice, 11(2-3). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2017512786.2016.12
45110 [accessed 29/03/2018].
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មាតិកាជាប្រពៃណី។

ក្នុងការ«ផ្ដល់មតិយោបល់» ដ�ើម្បីកែតម្រូវនៅកន្លែងណាដែលអ្នកសា
 រព័ត៌មាន
មានកំហុស ឬដ�ើម្បីរម
ួ ចំណែកសហការក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ មជ្ឈដ្ឋានសាធារណជន
ដែលចងជាបណ្
ដា ញក៏ជួយអ្នកសារព័ត៌មាន និងក្រុមគោលដៅឱ្យគេចផុតពីការរឹត
ត្បិត និងការចាប់ពិរុទ្ធតាមអំព�ើចិត្តដែរ ឧ. ស្រទាប់នៃ«ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ (spin

doctor)»ដែលអាចជាការរឹតត្បិតល�ើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន និងសង្គមសេរ ី។
ការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាមួយក្រុមគោលដៅ និងប្រភពព័ត៌មាន
តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏អាចចាត់ទុកជាទិដ្ឋភាពថ្មីមួយដែលគួរឱ្យ
កត់សម្គា ល់នៃការទទួលខុសត្រូវ ដែលជួយដល់សវ័យ
្ និយ័តកម្មដោយខ្លួនឯង
ដែរ។ អន្តរកម្មទាំងនេះអាចឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបបានឆាប់រហ័ស និង

ជាសាធារណៈចំពោះការរ ិះគន់ដែលមានហេតុផលសមស្របមកល�ើការងាររបស់
ខ្លួនអាចកែកំហុស និងអា
 ចបង្កើនត
 ម្លា ភាពនៃការអនុវត្តរបស់ពួកគេ26។
ចំណុចអវ ិជ្ជមានរួមមាន៖
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លទ្ធភាពក�ើនឡ�ើងនៃការរាលដាលល�ឿននៃព័ត៌មានមិនពិត និង
ព័ត៌មានខុស តាមរយៈការចែកចាយដែលបន្ទរដោយ «បណ្
តា ញទំនុកចិត្ត

(Trust network)»27 និងប្រតិកម្មដោយអារម្មណ៍ (ឧ. បង្កដោយភាពលម្អៀង)។
(សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៥)
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លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នា ក់ងារផ្សេងទ�ៀត ក្នុងការគេចវេះពីការ
ចោទសួរដេញដោល និងកា
 រផ្ទៀងផ្ទា ត់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ដោយ

«សំដៅផ្ទា ល់ទៅរកអ្នកអាន»តែម្ដង ដ�ើម្បីច�ៀសផុតពីការត្រួតពិនិត្យ។ មាន
ភ័សតុតាង
្
បង្ហាញពីការក�ើនឡ�ើងនៃការកេងប្រវ ័ញ្ចឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយសង្គមពីអ្នកទាំងឡា
 យ ដែលស្វះស្វែងជះឥទ្ធិពលល�ើលទ្ធផលនៃ
25

Posetti, J. (2010). Aussie #Spill Breaks Down Barriers Between Journalists, Audience PBS Media shift, May
24th, 2010. http://mediashift.org/2010/05/aussie-spill-breaks-down-wall-between-journalists-audience144/
[accessed 29/03/2018].

26

Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.),
Journalism Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Press. Available at
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers

27

‘Trust networks’ គឺជាបណ្
តា ញនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលចែករ ំលែកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈទំនាក់ទំនង
ដែលមានភាពជ�ឿទុកចិត្ត (ឧទាហរណ៍ ក្រុមមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ) នៅក្នុងលក្ខណៈជាការផ្ញើភ្លាមៗ
ឬពីមិត្តមួយទៅមិត្តមួយ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតថា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម ភាគច្រើនចែករ ំលែកព័ត៌មានដែលបានមកពីបណ្
តា ញដែលគេជ�ឿទុកចិត្តដោយមិនគិត
ពីថាត�ើព័ត៌មាននោះពិត ឬបានផ្ទៀងផ្ទា ត់ត្រឹមត្រូរដែរឬទេ។
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ប្រើប្រាស់ដំណឹង)25។ សារព័ត៌មានបែបនេះក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ក្រុមគោលដៅ
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មិនអាចទាញយកមកវ ិញ ឬកែតម្រូវព័ត៌មានមិនពិត នៅពេលដែលវា
រាលដាលទៅហ�ើយនោះ ហ�ើយកា
 របកអាក្រាត ឬការរាយការណ៍ដែល
លាតត្រដាងពីភាពមិនពិតន ៃដំណឹង ដែលផ្សាយទៅហ�ើយនោះមិនអា
 ច
លុបផលប៉ះពាល់នៃអត្ថបទប្រឌិតមួយ រូបត្លុកដែលមានចេតនាអាក្រក់

វ ីដេអូឃោសនាដែលក្លែងខ្លួនជាដំណឹង ឬរបាយការណ៍ខុសមួយ ដែល
បង្កឡ�ើងដោយខ្វះការផ្ទៀងផ្ទា ត់បានឡ�ើយ

➢

តម្រូវការឱ្យផ្សាយបន្ទា ន់នៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាច
បណ្
ដា លទៅជាការចែករ ំលែកព័ត៌មានមិនពិត ដោយធ្វេសប្រហែស
ឬមាតិកាពីប្រភពបោកប្រាស់30

➢

កម្រិតទាបនៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន និងជំនាញ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់នៅក្នុងសង្គមទូទៅ។ ក្នុងន័យនេះ ករណីជាច្រើន អ្នកប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទូទៅពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីកំណត់
ថា ត�ើមាតិកានោះពិត ឬមិនពិតនៅមុនពេលចែករ ំលែកវាឡ�ើយ

➢
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តាមរយៈការចាប់ពិរុទ្ធ និងការបិទដោយគ្មា នហេតុផលត្រឹមត្រូវជាការឆ្លើយ
តបទៅនឹងបញ្
ហា បន្ទា ន់ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ

➢

ការអភិវឌ្ឍទំនោរនៃការឃ�ើញតែរ�ឿងដែលចង់ឃ�ើញ ដែលលម្អៀងស្រប
ចិត្ត និងកា
 ត់បន្ថយការទទួលបានព័ត៌មានដែលមានគុណភាពនិងមាន
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់

➢

ហានិភ័យនៃការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខ្វះគុណភាព ដែលនឹងរឹតតែ

28

Freedom House (2017). Freedom of the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy
Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 [accessed29/03/2018].
See also Cadwalladr, C. (2018). I made Steve Bannon’s Psychological Warfare Tool: Meet the data war
whistleblower, The Guardian/Observer https://www.theguardian.com/news/2018/mar/2017/data-warwhistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-trump [accessed 31/03/2018].

29

Kalsnes, B. & Larsson, O. A. (2017). Understanding News Sharing Across Social Media: Detailing distribution
on Facebook and Twitter in Journalism Studies (Taylor and Francis) March, 2017. http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rjos20
[accessed 29/03/2018].

30

Posetti, J. (2009). Rules of Engagement For Journalists on Twitter PBS Media shift, June 19th 2009. http://
mediashift.org/2009/06/rules-of- engagement-for-journalists-on-twitter170/ [accessed 29/03/2018].
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ការបោះឆ្នោ ត និងគោលនយោបាយសាធារណៈ28

ដល់ការវាយប្រហារទៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ពីអ្នកទាំងឡាយដែល
ចង់បំបិទមាត់អ្នករ ិះគន់

➢

ហានិភ័យនៃការយល់ច្រលំរបស់ក្រុមគោលដៅអំពីអវីដែ
្ លជាដំណឹង
ត្រឹមត្រូវ ដែលខុសគ្នាពីព័ត៌មានមិនពិតដែលក្លែងខលួនជាដំ
្
ណឹង31
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ការត្រៀមលក្ខណៈមិនបានគ្រប់គ្រាន់របស់ការ ិយាល័យនិពន្ធ ក្នុងការ

ទប់ទល់នឹងព័ត៌មានមិនពិតនិងភាពចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គមនៃការ ិយាល័យដំណឹង ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យមាន
បច្ចុប្បន្នភាព ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធនឹងបញ្
ហា នេះឱ្យបានប្រស�ើរជាងមុន32 ។

គ) ការរ ីកដុះដាលនៃកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
និពន្ធនាយិកាសារព័ត៌មាន The Guardian លោកស្រី Katherine Viner បាន
វាយតម្លៃថា «Facebookបានក្លា យជាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដែលមានជាងគេ និង
មានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដោយយកក្បួនដោះស្រាយបញ្
ហា

តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (algorithms)មកជំនួសការ ីនិពន្ធ»33។ កម្មវ ិធីបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គមត្រូវបានសរស�ើរថាជា «ឆ្មំាទ្វារ»ថ្មី34ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែស្ទា ក់ស្ទើរក្នុងការទទួល

យកទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការផ្សាយបែបប្រពៃណី (ដែលក្នុងនោះ
រាប់ទាំងការផ្ទៀងផ្ទា ត់និងការជ្រើសរ� ើស)ទោះបីជាបានសម្រេចចិត្តចាប់ពិរុទ្ធ

មាតិកាមួយចំនួននៅក្នុងលក្ខណៈមួយ ដែលប៉ះពាល់ដល់សេរ ីភាពសារព័ត៌មាន

ក្ដី35។ ការប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវ ិធីទាំងនេះ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្
ហា ព័ត៌មានមិនពិត

កំពុងវ ិវត្តយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែការទប់ទល់ក្នុងការ ក) ឆ្លើយតបឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
31

Nielsen, R. K. & Graves, L. (2017). “News you don’t believe”: Audience Perspectives on Fake News Reuters
Institute for the Study of Journalism Factsheet (RISJ, Oxford). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/
default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_ FINAL_download.pdf [accessed 29/03/2018].

32

Elizabeth, J. (2017) After a Decade, It’s Time to Reinvent Social Media in Newsrooms, American Press
Institute https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/strategy-studies/reinventing-socialmedia/single-page/ [accessed 29/03/2018].

33

Viner, K. (2017). A mission for journalism in a time of crisis The Guardian, November 17th, 2017. https://
www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis [accessed
29/03/2018].

34

Bell, E. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism Tow Center for
Digital Journalism. https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineeredjournalism.php [accessed 29/03/2018].

35

Hindustan Times (2016). Facebook Says Will Learn From Mistake Over Vietnam Photo. http://www.
hindustantimes.com/world-news/facebook-says-will-learn-from-mistake-over-vietnam-photo/storykwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html [accessed 29/03/2018].
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ធ្វើឱ្យក្រុមគោលដៅបាត់បង់ជំន�ឿល�ើវ ិជ្ជាជីវៈនេះ និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់

ចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យ ធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងការដែល
ត្រូវគេប្រើប្រាស់ជាអ្នកបង្កើត « ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» និងកា
 ររ ំលោភបំពាននៅ
ល�ើអ៊ីនធឺណិត36។
មុខងារក្បួនដោះស្រាយបញ្
ហា តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់Facebook នៅក្នុងការ

ផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និងកា
 រផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្
ដាប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពិច័យ ចាប់តាំងព
 ីឆ្នាំ២០១៦37មក ជាពិសេស
នៅក្នុងបរ ិបទនៃការឃោសនាតាមប្រព័នក
្ធ ុំព្យូទ័រ ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មវ ិធី
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលប�ើកឱ្យប្រើដោយចំហ38។ ប៉ុន្តែបន្ទា ប់ពីការប្ដេជ្ញា
ចិត្តនិងការចាត់វ ិធានការដំបូងៗដោយសហការជាមួយអង្គភាពសារព័ត៌មាន
និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសារព័ត៌មាន ដ�ើម្បីដោះស្រាយវ ិបត្តិនេះ ក្នុងនោះរួមទាំង
វ ិធានការដ�ើម្បីឱ្យមាតិកាដែលអាចទុកចិត្តបានផុសចេញឡ�ើងនិងដាក់

សញ្ញាសម្គា ល់មាតិកាណាដែលមិនពិត និងបំភ័ន្ត Facebook បានដកថយវ ិញ
យ៉ា ងគំហុកពីការបំពេញមុខងារនេះ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៨39។ ការផ្លាស់ប្ដូរ
ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប�ើកចំហ ទៅរកប្រព័ន្ធមួយដែលបិទជិតសម្រាប់
ការចូលរួមរបស់ក្រុមគោលដៅ ទំនងជានឹងក�ើតមានឡ�ើងដែលនឹងជះផល
ប៉ះពាល់ថ្មីមួយទៅល�ើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និងន
 ិរន្តរភាពរបស់សារព័ត៌មាន
ដែលមានគុណភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានហានិភ័យបន្ថែមទ�ៀតនៃការបង្កើត
ទំនោរនៃការច្រោះដំណឹងដែលចង់បាន និងការរាលដាលនៃការផ្សាយព័ត៌មាន
មិនពិត40។ ហានិភ័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូ លទាំងប
 ញ្
ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនដោះស្រាយ
បញ្
ហា តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកព័ត៌មាន ដូចជា Google ដែលក្រុមហ៊ុន
បានសារភាពនៅដ�ើមឆ្នាំ២០១៨ ថាមានទំនោរពង្រឹងភាពលម្អៀង។ នៅពេលដែល
36

Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment, The Conversation, June 29th 2017.
https://theconversation.com/fighting- back-against-prolific-online-harassment-in-the-philippines-80271
[accessed 29/03/2018].

37

Finkel, Casey & Mazur (2018). Op cit

38

Grimme, C., Preuss, M., Adam, L., & Trautmann, H. (2017). Social Bots: Human-Like by Means of Human
Control?. Big Data 5(4) http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/academic-articles/social-bots-human-like-bymeans-of-human-control/ [accessed 29/03/2018].

39

Wang, S., Schmidt, C. & Hazard, O. L. (2018). Publishers claim they’re taking Facebook’s newsfeed changes
in their stride-is the bloodletting still to come? NiemanLab. http://www.niemanlab.org/2018/01/publishersclaim-theyre-taking-facebooks-news-feed-changes-in- stride-is-the-bloodletting-still-to-come/ [accessed
29/03/2018].

40

Alaphillippe, A. (2018). Facebook’s Newsfeed Changes Are Probably Going to be Great for Fake News, The
Next Web. https://thenextweb.com/contributors/2018/01/2018/facebooks-news-feed-changes-probablygoing-great-fake-news/ [accessed 29/03/2018].
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នៅកម្រិតពិភពលោក និង ខ) ទទួលយកទំនួលខុសត្រូវតាមបែបអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

«ទស្សនៈជាច្រើនដែលផ្ដល់ដោយអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយហ�ើយយ�ើងច
 ង់ឱ្យអ្នក

ប្រើប្រាស់បានឃ�ើញ និងទទួលទស្សនៈទាំងនោះពីប្រភពជាច្រើន»41។
ផលវិ បាកនៃ«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ចំពោះវិជ្ជាជី វៈសារព័ត៌មាន នង
ិ ឧស្សាហកម្មដំណឹង៖

➢

ការបន្តរេចរឹលនៃទំនុកចិត្តល�ើយីហោដំណឹង វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និង
អ្នកសា
 រព័ត៌មាន ដែលចែករ ំលែកព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ព័ត៌មានប្រឌិត ឬ
ព័ត៌មានបំភ័ន្ត

➢

ការដាក់បញ្ចូ លសេចក្ដីរាយការណ៍ ដែលមានគុណភាពជាមួយព័ត៌មាន
មិនពិត និងមាតិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (បង់ប្រាក់) ដែលដាក់ស្លា កសម្គា ល់
មិនបានត្រឹមត្រូវ ដែលក្លែងបន្លំជាដំណឹង នាំឱ្យក�ើនឡ�ើងភាពមិនទុកចិត្ត
របស់សាធារណជន

➢

សម្ពា ធបន្ថែមល�ើគំរអា
ូ ជីវកម្មសារព័ត៌មាន៖ ក្រុមគោលដៅអាចនឹងលែង
ងាកទៅរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង ក្នុងពេលដែលមានវ ិបត្តិនិងគ្រោះ

មហន្តរាយ ដោយជ�ឿថា ពួកគេនឹងទទួលបានដំណឹងអាចជ�ឿទុកចិត្ត
បាន និងមានការផ្ទៀងផ្ទា ត់ត្រឹមត្រូវ ដែលគេចែករ ំលែកជាប្រយោជន៍
សាធារណៈ។ ទំនុកចិត្តបែបនេះបញ្
ជា ក់ភាពស្មោះត្រង់ល�ើយីហោជាអ្វី
ដែលសំខាន់សម្រាប់ការកសាងគំរអា
ូ ជីវកម្មសារព័ត៌មានមួយដែលមាន
និរន្តរភាព។

➢

ភាពខ្សោយនៃតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងនាមជាភ្នា ក់ងារប្រកបដោយ

ទំនួលខុសត្រូវ (ឧ. តាមរយៈសារព័ត៌មានសេីុបអង្កេត) ដែលប៉ះពាល់តិចតួច
ទៅល�ើសង្គមទូទៅ

➢

ការបង្ក្រា ប(ក្រោមហេតុផលថា ជាការចាំបាច់លុបបំបាត់«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»)
ដែលធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិសេរ ីភាពសារព័ត៌មាន និងសេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ
ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំងកា
 របិទអ៊ីនធឺណិត ការបិទកម្មវ ិធីនិងការចាប់ពិរុទ្ធ

➢

ការវាយប្រហារដោយទុច្ចរ ិតល�ើអ្នកសារព័ត៌មាន (ជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មាន
ស្ត្រី) ពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដោយប្រើវ ិធីប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត

41

Hao, K. (2018). Google is finally admitting it has a filter bubble problem, Quartz. https://qz.com/1194566/
google-is-finally-admitting-it-has-a- filter-bubble-problem/ [accessed 29/03/2018].
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កំពុងនិពន្ធស�ៀវភៅនេះGoogle បានគូសបញ្
ជា ក់ថា ខ្លួនកំពុងធ្វើការល�ើបញ្
ហា ៖

ចេតនាក្នុងការដាក់អន្ទា ក់ឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាប់នៅក្នុងការចែកចាយ
ព័ត៌មានមិនពិត42

ការអនុវត្តនៅកងឧស្សាហកម្ម
ដំណឹងដែលកំពុងក�ត
ើ មាន៖ រប�ៀបដែលអង្គភាពដំណឹង«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»
្នុ
និងប្រឆាំងនឹង «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»

បញ្
ហា និងហានិភ័យដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើទាមទារការប្រយ័ត្នប្រយែងប្រកប

ដោយវ ិជ្ជាជីវៈ ការប្ដេជ្ញាចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌ បទដ្ឋានខ្ពស់នៃការរាយការណ៍
និងផ្ទៀងផ្ទា ត់(ក្នុងនោះរាប់ទាំងវ ិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទា ត់សហប្រតិបត្តិការ) ទៅល�ើ

ព័ត៌មាន និងប្រភពរួមទាំងកា
 របកអាក្រាត និងការរាយការណ៍ពីបញ្
ហា នេះប្រកប
ដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែលអនុវត្តដោយអង្គភាព
ដំណឹង និងអ្នកសារព័ត៌មានជាបុគ្គលដ�ើម្បីរាយការណ៍ដំណឹង បញ្ចូ លក្រុមគោលដៅ
ក្នុងការអប់រផំ ្នែកដំណឹង និងប្រឆាំងនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត៖

➢

ការប្រើប្រាស់Instagram Stories របស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដ�ើម្បី
ប្រឆាំងន
 ឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត រួមទាំងការផ្សាយជាវ ីដេអូខលីៗ
្ ដែល
សំដៅទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ក្រុមគោលដៅវ ័យក្មេង https://www.

instagram.com/p/BRd25kQBb5N/ (សូមម�ើល: The Guardian’s ‘Fake News’
interactive quizhttps://www.theguardian.com/theguardian/2016/dec/28/
can-you-spot-the-real-fake-news-story-quiz)

➢

ការប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានសេីុបអង្កេត និងកា
 រវ ិភាគទិន្នន័យធំៗរបស់
ស្ថាប័នដំណឹង Rappler ដ�ើម្បីលាតត្រដាងបណ្
ដា ញឃោសនា«ប្រើ
អត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំ» ដែលប៉ះពាល់ល�ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេស
ហ្វីលីពីន។ h
 ttps://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war-

weaponizing-internet

➢

ការប្រើប្រាស់រប�ៀបរាយការណ៍បែបពន្យល់ខ្លាំងរបស់សារព័ត៌មាន

The New York Times ល�ើបញ្
ហា នេះតាមរយៈវ ិធីសាស្ត្របង្ហាញករណីសិក្សា៖
https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-newsspreads.html
42	សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៧
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ិ៍
ដ�ើម្បីបង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះសេចក្ដីរាយការណ៍ដែលរ ិះគន់ រួមនឹងការប៉ុនប៉ងដោយ

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់Columbia Journalism Review ក្នុងការធ្វើបទវ ិភាគឆលុះ
្

បញ្
ចា ំងល�ើបញ្
ហា នេះ https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_sites_

frequently_trick_big-time_journalists.php

➢

ស�ៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ដំណឹងស្ដីពី ការតតាំងនឹងគំ
 និត
ប្រកែកនិយមជុំវ ិញបញ្
ហា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

Guardian Australia ៖ https://www.theguardian.com/environment/
planet-oz/2016/nov/08/tough-choices-for-the-media-when-climatescience-deniers-are-elected

➢

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលាតត្រដាងការពិតរបស់ជប៉ុន រវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិង
អ្នកសិក្សា ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោ តជាតិឆ្នាំ២០១៧ ដែលផ្អែកល�ើ

គោលការណ៍នៃគម្រោងឃ្លាំម�ើលការបោះឆ្នោ តដោយការផ្ទៀងផ្ទា ត់ដែល
ទទួលបានជោគជ័យនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ២០១៧ដដែលនេះ៖ http://www.

niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fakenews-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/

➢

នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក Electionland ជាឧទាហរណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃ
សហប្រតិបត្តិការមួយដែលរួមបញ្ចូ លទាំងគ្រូ និងន
 ិស្សិតសារព័ត៌មាន៖

https://projects.propublica.org/electionland/43

➢

របាយការណ៍សេីុបអង្កេតសកលល�ើករណីអាស្រូវរបស់ Cambridge

Analytica (ដែលចូលរួមដោយThe Observer & The Guardian, Channel4
News និង The New York Times) និងវ ិធីបំប៉នចំណេះដឹងដែល VoxMedia
បានពន្យល់រ�ឿងស្មុគស្មា ញដល់អ្នកអាន៖a. https://www.vox.com/policy-

and-politics/2018/3/21/2017141428/cambridge-analytica-trump-russiamuellerb. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/
2017151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram

➢

ការប្រើអំណាចរបស់ក្រុមគោលដៅដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងកា
 រផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
តាមកម្មវ ិធីWhatsApp នៅឥណ្
ឌារបស់សារព័ត៌មាន The Quint និងការជ្រើស
រ� ើសមាតិកាដែលផ្ទៀងផ្ទា ត់រច
ួ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅល�ើកម្មវ ិធី៖

https://www.thequint.com/neon/satire/whatsapp-indian-elections-and43

កំណត់សំគាល់របស់អ្នកនិពន្ធ៖ ការត្រួតពិនិត្យ និងការបោះឆ្នោ តគឺជាផ្នែកមួយនៃបាតុភូតដែលកំពុងលេច
ចេញជាថ្មីនៃការផ្តួចផ្តើមជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងទម្រង់ជាដៃគូដ�ើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
ក្នុងពេលបោះឆ្នោ ត។ ភាពជាដៃគូ “លេចចេញ” បែបនេះអាចជាបាតុភូតដ៏មានតម្លៃដែលទូទាត់សងសម្រាប់
អវត្តមានឬភាពទន់ខ្សោយ នៃស្ថាប័នផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតដែលបានបង្កើតឡ�ើង។
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➢

គ្រូបណ្ដុះបណ្
ដា លត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្ត ឱ្យបន្ថែមឧទាហរណ៍ផ្សេងទ�ៀតចេញ
ពីក្នុងតំបន់ដែលសិស្សរស់នៅ និងភាសារបស់

សិស្ស។

តម្លៃដូចគ្នានេះដែរ គឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាស្ត្រា ចារ្យ Charlie Beckett សម្រាប់ការ
ល�ើកក
 ម្ពស់ការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌ក្នុងសម័យ
«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»។ លោកនិយាយថា អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែ៖

➢

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង - ដោយចូលប្រើនិងមានវត្តមាននៅល�ើគ្រប់កម្មវ ិធីទាំងអស់45

➢

ជ្រើសរ� ើស- ដោយជួយអ
 ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកមាតិកាល្អៗ នៅគ្រប់
ទីកន្លែងពាក់ព័ន្ធ

➢

មានភាពពាក់ព័ន្ធ- ដោយប្រើប្រាស់ភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង«ស្ដា ប់»
ដោយភាពច្នៃប្រឌិត

➢

ធ្វើជាអ្នកឯកទេស - ដោយបន្ថែមគុណតម្លៃគំនិតបទពិសោធន៍ និងបរ ិបទ

➢

ផ្ដល់ការពិត - ដោយផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត តុល្យភាព ភាពត្រឹមត្រូវ

➢

ធ្វើបែបជាមនុស្ស- ដោយបង្ហាញការយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃ ទទួលស្គា ល់
ភាពខុសគ្នា និងបង្ហាញចរ ិតស្ថាបនា

➢

តម្លា ភាព - បង្ហាញប្រភព បង្ហាញការទទួលខុសត្រូវ និងអនុញ្ញាតឱ្យគេ
រ ិះគន់46។

គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

➢

បង្កើតការយល់ដឹងនៅក្នុងចំណោមសិស្ស អំពីបុព្វហេតុផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធនៃ
ការចុះខ្សោយរបស់ឧស្សាហកម្មដំណឹងនិងការរុញច្រានព័ត៌មានមិនពិត
និងព័ត៌មានខុស

44

Note: For research examining the role of chat apps in disinformation distribution see: Bradshaw, S & Howard,
P. (2018). Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Working
Paper 2018. 1. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda: http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/
uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf [accessed: 20/8/18].

45

សម្គា ល់៖ ន
 ិពន្ធនាយកទទួលស្គា ល់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវ
ឆ្លងកាត់គ្រប់វេទិកា (platforms)ទំាងអស់ដោយខ្លួនឯងទេ។ ទោះយ៉ា ងណាវាអាចមានប្រយោជន៍
សម្រាប់បន្ទប់ដំណឹង ដ�ើម្បីចាត់តាំងអ្នកសារព័ត៌មានម្នា ក់ៗអោយទៅចួលរួមវេទិកាដែលលេចធ្លោ
និងមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ ដូចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសព្វថ្ងៃរមមា
ួ
ន Twitter Facebook និង Instagram ។

46

Beckett, C. (2017). Op cit
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«ព័ត៌មានច្របូកច្របល់»
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ស្វែងយល់ និងរ ិះគន់តួនាទីរបស់កម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ក្នុងការ
អភិវឌ្ឍ និងវ ិបត្តិនៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត

➢

រ�ៀនសូត្រពីការអនុវត្តល្អៗដែលកំពុងក�ើតមាន ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាន
និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន ដែលឆ្លើយតបនឹងវ ិបត្តិនេះដោយប្រសិទ្ធភាព

លទ្ធផលសក្
ិ សា
ចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ សិស្សគួរតែអាច៖
១.វាយតម្លៃដោយការត្រិះរ ិះល�ើបុព្វហេតុផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធនិងផលវ ិបាកធំនៃ
វ ិធានការឧស្សាហកម្មដំណឹងក្នុងការរាយការណ៍ ន
 ិងចែកចាយព័ត៌មានខុស
២.យល់ និងរ ិះគន់តួនាទីបច្ចេកវ ិទ្យា និង « ឆ្មំាទ្វារថ្មី» (ឧ. កម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គម) ដល់ការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុសយ៉ា ងផុសផុល
ដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាដំណឹងត្រឹមត្រូវ
៣.កំណត់ការអនុវត្តគំរដែ
ូ លលេចឡ�ើងក្នុងឧស្សាហកម្មដំណឹង សម្រាប់ការ
ចាប់ ន
 ិងការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត
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មេរ�ៀននេះបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់បង្រៀនសិស្សដោយផ្ទា ល់ ឬការបង្រៀន
តាមអ៊ីនធឺណិត។ មេរ�ៀននេះចែកចេញជាពីរផ្នែក៖ ទ្រឹស្ដី និងអនុវត្តន៍។
ភ្ជាប់ផែនការទៅនង
ឹ លទ្ធផលសក្
ិ សា
ក. ទ្រឹស្ដី
ផែនការមេរ�ៀន
ជាបទបង្ហាញអន្តរកម្ម និងមានវគ្គសំណួរ-ចម្លើយ
បង្រៀនតាមបែបប្រពៃណី ឬកម្មវ ិធីសិក្ខាសាលា
តាមអ៊ីនធឺណិតដោយសម្រួលដល់ការចូលរួម
ពីចម្ងា យ។
មាតិកាន ៃបទបង្ហាញអាចដកស្រង់ចេញពីទ្រឹស្ដី និង
ឧទាហរណ៍ដែលផ្ដល់ខាងល�ើ។ប៉ុន្តែគ្រូឧទ្ទេសនាម
ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់បញ្ចូ លករណីសិក្សាដែល
ពាក់ព័ន្ធផ្នែកវប្បធម៌/បរ ិបទក្នុងស្រុកក្នុងការបង្រៀន
មេរ�ៀននេះ។

លទ្ធផលសិក្សាគួរតែផ្ដល់ជូនជាពិសេសតាមរយៈ
បទបង្ហាញក្នុងទម្រង់ជាកិច្ចពិភាក្សាក្រុមអ្នកឯកទេស
ដោយមាន អ្នកសារព័ត៌មាន ការ ីនិពន្ធ និងត
 ំណាង

កម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ច
ពិភាក្សាដែលសម្របសម្រួលដោយគ្រូឧទ្ទេស ឬគ្រូ

បណ្ដុះបណ្
ដា ល ហ�ើយសិស្សអាចចូលរួមផ្ទា ល់ក្នុងវគ្គ
សំណួរ-ចម្លើយ។
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១, ២, ៣
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ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

សិក្ខា សាលា/ការបង្រៀនក្នុងថ្នា ក់រ�ៀនបែបប្រពៃណី

ឬតាមកម្មវ ិធីរ�ៀននៅល�ើអ៊ីនធឺណិតដូចជា Moodle,

Facebook groups ឬសេវាដទៃទ�ៀតដែលអាចឱ្យមាន
ការចូលរួមពីចម្ងា យតាមអ៊ីនធឺណិត។ សិក្ខា សាលា/
ការបង្រៀនអាចយកលំនាំតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោម ៖
ក្រុមត្រូវបែងចែកជាក្រុមការងារ ដែលមួយក្រុមៗ
មានសិស្ស៣-៥នាក់។ ក្រុមនីមួយៗគួរតែ ៖
១.ផ្តល់ករណីសិក្សាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសេចក្ដីរាយ
ការណ៍ ឬការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិត ព័ត៌មានខុស
ដោយចេតនា ឬអចេតនារបស់អង្គភាពដំណឹងមួយ
២. សហការគ្នា វាយតម្លៃទៅល�ើសម្ភារៈ
ស្រាវជ្រាវប្រភពដ�ើមនៃព័ត៌មាន និងបរ ិបទនៃការ
រាយការណ៍ខុស (ឧ. ត�ើរ�ឿងនេះជារ�ឿងទាន់
ហេតុការណ៍ឬទេ?)។ ចូរពិភាក្សាអំពីបុព្វហេតុនៃរ�ឿង
ដែលអាចក�ើតមាន (ដោយយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកត្តារ
ចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងបន្ទប់

ដំណឹង និងតួនាទីកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)។
ចូរពិភាក្សាបទពិសោធន៍ផ្ទា ល់ខលួននៃការបោកប្រាស់
្
ដោយព័ត៌មានមិនពិត

៣. រួមគ្នាសរសេរសេចក្ដីសង្ខេបចំនួន ២៥០ពាក្យ នៃ
ការវ ិភាគបុព្វហេតុនៃការផ្សាយដោយកំណត់រ�ឿងបី
យ៉ា ងដែលអ្នកសារព័ត៌មាន ឬស្ថាប័នដំណឹងអាចធ្វើ
ខុសពីនេះ ដ�ើម្បីទប់ស្កា ត់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។
កិច្ចការនេះអាចធ្វើដោយប្រើប្រាស់ Google Doc ឬ
កម្មវ ិធីកែសម្រួលស្រដ�ៀងគ្នាហ�ើយដា
 ក់ជូនគ្រូពិនិត្យ។
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ខ. អនុវត្តន៍

របាយការណ៍ករណីសិក្សា (២០០០ពាក្យ)។ ចូរកំណត់រកករណីសិក្សាចំនួន៣
(ក្នុងនោះត្រូវមាន១ករណីចេញពីប្រទេស/តំបន់របស់អ្នក) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ចែកចាយ ឬការសេីុបអង្កេតរបស់អង្គភាពដំណឹងមួយ ទៅល�ើករណីផ្សាយព័ត៌មាន
មិនពិត។ ពិនិត្យល�ើឧទាហរណ៍នីមួយៗ (ដោយពិភាក្សាបុព្វហេតុ និងលទ្ធផលនៃ
ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត) និងទា
 ញសន្និដ្ឋានមេរ�ៀនដែលបានរ�ៀនសូត្រពីករណី
សិក្សានីមួយៗ (ចំណាំ៖ សិស្សគួរជ្រើសរ� ើសឧទាហរណ៍ថ្មីៗ មិនមែនឧទាហរណ៍
ដដែល ដែលបានផ្ដល់សម្រាប់ការពិភាក្សា នៅក្នុងសិក្ខា សាលាទាក់ទងនឹងមេរ�ៀន
នេះឡ�ើយ)។

អំណានបន្ថែម
Bakir, V. & McStay, A. (2017). Fake News and the Economy of Emotions in
Digital Journalism (Taylor and Francis). http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/21670811. 2017.1345645 [accessed 29/03/2018].
Bell, E. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley
Reengineered Journalism Tow Center for Digital Journalism, March 29th,
2017. https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-siliconvalley-reengineered-journalism.php [accessed 29/03/2018].
Ireton, C. (Ed) (2016). Trends in Newsrooms 2016 (WAN-IFRA, Paris). http://
www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WANIFRA_Trends_Newsrooms_2016.pdf [accessed 29/03/2018].
Kalsnes, B. & Larsson, O. A. (2017). Understanding News Sharing Across
Social Media: Detailing distribution on Facebook and Twitter in
Journalism Studies (Taylor and Francis).http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=
true&journalCode=rjos20 [accessed 29/03/2018].
Nielsen, R. K. (2012). The Ten Years That Shook the Media World: Big
Questions and Big Trends in International Media Developments (Reuters
Institute for the Study of Journalism, Oxford). https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20-%20Ten%20
Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf [accessed 29/03/2018
McChesney, W. & Picard, V. (Eds) (2011). Will the Last Reporter Please Turn
Out the Lights: The Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix it.
The New Press, New York.

105

មេរ�ៀនទី៣៖ការវ ិវត្តនៃឧស្សាហកម្មដំណឹង៖ បច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការសាយភាយព័ត៌មានខុស និងព័ត៌មានមិនពិត

កិច្ចការដែលគួរដាក់ឱ្យធ្វើ

Posetti, J. (2009). Transforming Journalism...140 Characters at a Time
Rhodes Journalism Review 29, http://www.rjr.ru.ac.za/rjrpdf/rjr_no29/
Transforming_Journ.pdf [accessed 29/03/2018].
Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner
& N. Richardson (Eds.), Journalism Research and Investigation in a Digital
World (pp. 88-100): Oxford University Press, Melbourne. http://ro.uow.
edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=
2765&context=lhapapers [accessed 20/03/2018].
Posetti, J. & Silverman, C. (2014). When Good People Share Bad Things: The
Basics of Social Media Verification in Posetti (Ed) Trends in Newsrooms
2014 (WAN-IFRA,Paris). http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/
field_media_image_file_attach/WAN- IFRA_Trends_Newsrooms_2014.pdf
[accessed 29/03/2018].
Posetti, J. (Ed) (2015). Trends in Newsrooms 2015 (WAN-IFRA, Paris). http://
www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_media_image_file_attach/WANIFRA_Trends_Newsrooms_2015.pdf, (See also Trends in Newsrooms 2014)
[accessed 29/03/2018].
RISJ (2018). Digital News Report 2018 (University of Oxford). http://media.
digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-newsreport-2018. pdf?x89475 [accessed 29/06/2018].
Silverman, C. (2015). Lies, Damn Lies and Viral Content. Tow Center for
Digital Journalism. http://towcenter.org/wp-content/uploads/2015/02/
LiesDamnLies_Silverman_TowCenter.pdf [accessed 29/03/2018].
Society of Climate Change Reporters (2016). Climate Change: A Guide to
Information and Disinformation http://www.sej.org/initiatives/climatechange/overview [accessed 29/03/2018].
UNESCO (2017). States and journalists can take steps to counter
‘fake news’. https://en.unesco.org/news/states-and-journalistscan-take-steps-counter-fake-new [accessed 29/03/2018].
bs/10.1080/1461670X.2017.1297686?scroll=top&needAccess=
true&journalCode=rjos20 [accessed 29/03/2018].

106

មេរ�ៀនទី៣៖ការវ ិវត្តនៃឧស្សាហកម្មដំណឹង៖ បច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការសាយភាយព័ត៌មានខុស និងព័ត៌មានមិនពិត

Mitchell, A., Holcomb, J. &Weisel, R. (2016). State of the News Media Pew
Research Centre. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/
sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.
pdf [accessed 29/03/2018].

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនង
ឹ ព័ត៌មានមន
ិ ពត
ិ

នង
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នង
ិ ព័ត៌មាន (MIL)
MagdaAbu-Fadil

មេរ�ៀនទី៤

មេរ�ៀននេះណែនាំសិស្សឱ្យស្គា ល់ និងយ
 ល់អំពីគោលគំនិតន ៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វ
ផ្សាយនិងព័ត៌មាន1 (MIL) ដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានដែលជាមធ្យោបាយ
កំណត់មុខសញ្ញា «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» នៅក្នុងសារច្បាស់លាស់ និងសារ
បង្កប់។ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន គឺជាគោលគំនិតចម្បងដែល

អង្គការយូណេសកូប្រ
្ ើ ដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ពីភាពទាក់ទងគ្នាទៅវ ិញទៅមកនៃសមត្ថកិច្ច

នានា ពាក់ព័នន
្ធ ឹងព
 ័ត៌មានក្នុងន័យទូលំទូលាយ និងជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
គោលគំនិតទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ទាំងការអប់រ ំសិទ្ធិមនុស្ស (ជាពិសេសសិទ្ធិ

សេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ ដែលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នា ក់ៗក្នុងការស្វែងរក ទទួល

និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងមតិ) ការអប់រអ
ំ ំពីដំណឹង (ក្នុងនោះរាប់ទាំងកា
 រអប់រ ំ
អំពីបទដ្ឋានសារព័ត៌មាន និងក្រមសីលធម៌) ការអប់រកា
ំ រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ការអប់រ ំផ្នែកក
 ុំព្យូទ័រ ការយល់ដឹងអំពី«ការយកចិត្តទុកដាក់នៃសេដ្ឋកិច្ច» ការអប់រ ំ
អន្តរវប្បធម៌ ការអប់រអ
ំ ំពីឯកជនភាព។ល។ ការអប់រ ំទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូ លទាំង
ការយល់ដឹងអំពីរប�ៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណបុគ្គល
និងការអភិវឌ្ឍសង្គម។ ការអប់រ ំនេះកំពុងតែក្លា យជាបំណិនជីវ ិតដ៏សំខាន់ដែល
ចាំបាច់ដ�ើម្បីដឹងអំពីកត្តាផ្សេងៗ ដែលបង្កើតអ
 ត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នា ក់ៗ និងស្គា ល់
រប�ៀបរស់នៅក្នុងពិភពជន់ជោរដោយដំណឹង ព្រមទាំងរប�ៀបច�ៀសផុតពីគ្រោះ

ថ្នា ក់ ដែលបង្កប់នៅក្នុងជំនន់ព័ត៌មាននោះ។ ការអប់រ ំនេះជួយឱ្យយ�ើងយ
 ល់ដឹង
អំពីការប្រើប្រាស់ ការផលិត ការរកឃ�ើញ ការវាយតម្លៃ និងការចែករ ំលែក

ព័ត៌មាន និងការយល់របស់យ�ើងច
 ំពោះខ្លួនយ�ើង និងចំពោះអ្នកដទៃនៅក្នុង
សង្គមព័ត៌មាន។

ការអប់រផំ ្នែកដំណឹងគឺជាលទ្ធភាពជាក់លាក់ដ�ើម្បីយល់ដឹងភាសា និងប្រភេទ
ដំណឹង និងដ�ើម្បីស្គា ល់រប�ៀបដែលលក្ខណៈទាំងនេះត្រូវទាញយកផលប្រយោជន៍
ដោយចេតនាទុច្ចរ ិត។ ប៉ុន្តែប�ើទោះជាការអប់រ ំទាំងនេះសំខាន់ក៏ដោយ ប�ើមានតែ
ការអប់រ ំ វាមិនទំនងថាអាចបង្កើតការទប់ទល់នឹងព័ត៌មានមិនព
 ិត ដែលតែងក�ើត
ឡ�ើងបានទេ។ បញ្
ហា នេះដោយសារតែមនុស្សចូលរួមក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
គ្នា មិនមែនប្រើតែខួរក្បាលមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ប្រើទាំងបេះដូងដែរ។ ដូច្នេះ

អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព
 ័ត៌មាន ក៏ចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់
1	https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy [Accessed 16/06/2018].
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សង្ខេប

គេឆ្លើយតបចំពោះមាតិកានៅក្នុងព័ត៌មាន និងការឆាប់ផ្ដល់ការជ�ឿជាក់ ឬមិន
ជ�ឿជាក់ទៅល�ើព័ត៌មាន។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានគួរតែផ្ដល់ឱ្យបុគ្គលនូវ
ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទា ល់ខលួនរបស់
្
ពួកគេថា ត�ើពួកគេជា
អ្នកណា ត�ើពួកគេកំពុងក្លា យជាអ្នកណា និងត�ើប្រការនេះប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួម
របស់ពួកគេជាមួយដំណឹងនិងសារគមនាគមន៍ប្រភេទដទៃទ�ៀត បានយ៉ា ង
ដូចម្ដេច។ មេរ�ៀននេះមានគោលបំណងជួយសិស្សឱ្យស្គា ល់ និងបែងចែកឱ្យដាច់
ពីគ្នារវាងសារព័ត៌មាន និងព័ត៌មានដែលអះអាងថាជាសារព័ត៌មាន។ ការផ្ដល់
លទ្ធភាពបែបនេះ អាចជួយបុគ្គលម្នា ក់ៗឱ្យក្លា យជាម្ចាស់អត្តសញ្ញាណផ្ទា ល់ខលួន
្
និងអាចស្គា ល់ព្រមទាំងត
 ទល់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងត្រូវបានបោកបញ្
ឆោ ត
ពាក់ព័ន្ធនឹងព
 ័ត៌មានមិនពិតដែលក្លែងខ្លួនជាដំណឹងត្រឹមត្រូវ។
សិស្សនឹងរ�ៀនអំពីរប�ៀបអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌជំនាញត្រិះរ ិះពិចារណា
នៃ«ការវ ិនិច្ឆ័យឆលុះ
្ បញ្
ចា ំងដោយចេតនា»2 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ការ

វ ិភាគ ការបកស្រាយ ការវាយតម្លៃ ស្វ័យនិយ័តកម្ម ការសន្និដ្ឋាន និងកា
 រពន្យល់។
សិស្សនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ជំហាននានានៃការវ ិភាគដំណឹង នៅល�ើកាសែត/ប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយ (វ ិទ្យុ និងទូរទស្សន៍) អ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដោយ
បំបែករចនាសម្ព័ន្ធន ៃសារនានា ទៅជាផ្នែកធាតុផ្សំផ្សេងៗរបស់វា ព្រមទាំងសិក្សា
អំពីប្រភព និងភាពអាចជ�ឿជាក់បានរបស់ប្រភព (ឬកង្វះភាពអាចជ�ឿជាក់បាន
របស់ប្រភពជាដ�ើម)។
ពួកគេនឹងដឹងថា ដំណឹងពិតមិនមែនជាវ ិទ្យាសាស្ត្រទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវមានការពណ៌នា
ដែលទោះបីមានភាពចម្រុះគ្នាក្ដី ជាទូទៅវាប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមវ ិធីសាស្ត្រវ ិជ្ជាជីវៈ
និងក្រមសីលធម៌ដែលជួយកាត់បន្ថយកំហុសនិងច�ៀសវាងពីការប្រឌិត។ អ្នក
សារព័ត៌មានគួរតែធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍និងផ្ដល់សញ្ញាអំពីការកុហកនានាដែល
សម្ដែងដោយតួអង្គផ្សេងៗ។ ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវទទួលយកការ
អះអាងថាជាការពិតហ�ើយមិនត្រូវបង្ហាញការអះអាងនេះ ដោយមិនផ្ដល់គុណវុឌ្ឍិ
អមជាមួយដែលប្រាប់ក្រុមគោលដៅ ឱ្យដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ង
ដែ ឡ�ើយ។
2

Facione, P. (2010, updated). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. [online]Insight Assessment.
Available at: https://www.insightassessment.com/ [accessed 01/02/2018].
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ទៅល�ើការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមបុគ្គលនានា អំពីរប�ៀបដែលពួក

មួយដែលម�ើលទៅគួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន ចេញពីព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
មានលក្ខណៈបំភ័ន្ត ឬដែលត្រូវគេប្រឌិតឡ�ើង3។

សម្ភារៈបង្រៀនសម្រាប់មេរ�ៀននេះ ផ្ដោតទៅល�ើការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី
សារៈសំខាន់នៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាននៅក្នុងការប្រឆាំងន
 ឹងការ

ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខុស។ មេរ�ៀននេះរាប់បញ្ចូ លទាំងកា
 រប្រើប្រាស់
ជំនាញត្រិះរ ិះពិចារណា ដ�ើម្បីកំណត់មុខសញ្ញា «ដំណឹង» ដែលត្រូវបានគេប្រឌិត
ឡ�ើង។ មេរ�ៀននេះក៏បង្ហាញសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្ស ក្នុងការប្រើប្រាស់អក្ខរកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួននៅក
្
្នុងជីវ ិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែរ។ វាជួយ
ដល់សិស្សឱ្យអាចម�ើលឃ�ើញរប�ៀបដែលការអប់រ ំនេះ អាចពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ខលួន
្
និងសិទ្ធិអ្នកដទៃព្រមទាំងសា
 រៈសំខាន់នៃការច�ៀសពីការជំរុញ និងផ្សព្វផ្សាយ
ភាពមិនពិត4ដែរ។ 
ការបង្រៀនធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលបំពាក់កុំព្យូទ័រ និងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ

អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់។សិស្សអាចប្រើប្រាស់កម្មវ ិធីជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកគេបាន ក្នុងពេលនៃការធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ក្នុង
មេរ�ៀន។ គេត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់សម្រាប់ស្វែងរកប្រភពពីខាងក្រៅ និងអាច
ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអន្តរបណ្
តា ញនៅសាលារ�ៀន (ក្នុងករណីដែលមេរ�ៀននេះបង្រៀននៅ

កម្រិតឧត្ដមសិក្សា) ដ�ើម្បីចូលម�ើលឯកសារក្នុងបណ្ណាល័យនិងមណ្ឌលធនធាន
ព័ត៌មានដទៃទ�ៀត ដែលទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលារ�ៀន។

3

For examples of “journalese” consider: Fluent in Journalese by Philip B. Corbett. March 17, 2015 https://
afterdeadline.blogs.nytimes. com/2015/03/2017/fluent-in-journalese/ ; My ‘shameful secret’: I’ve learnt
to love clichéd journalese by Rob Hutton. 05 Sep 2013. https://www. telegraph.co.uk/culture/10288967/
My-shameful-secret-Ive-learnt-to-love-cliched-journalese.html [both accessed 22/04/2018].

4

The integration of MIL in journalism education is studied by for example Van der Linde, F. 2010.The necessity
of a media literacy module within journalism or media studies curricula. Global Media Journal, African
Edition. Vol4, no.2 http://globalmedia.journals.ac.za/pub/article/view/7
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នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ សិស្សក៏នឹងរ�ៀនថាត�ើវាងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សយ៉ាងណា
ក្នុងការកេងចំណេញ «រប�ៀបសរសេរសារព័ត៌មាន (journalese)» ដ�ើម្បីផលិតរ�ឿង

ព័ត៌មានមិនពិតដែលក្លែងខ្លួនជាដំណឹងត្រឹមត្រូវ ហ�ើយចេញពីការបោះឆ្នោ តនៅ

អាមេរ ិក បារាំង កេនយ៉ា និងអា
 ល្លឺម៉ង់ កាលពីឆ្នាំ២០១៦ និង២
 ០១៧ គឺគ្រាន់តែជា
បំណែកតូចមួយនៃការប្រឈមផ្នែកព័ត៌មាន ដែលក�ើតមានចំពោះសង្គមប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែវាប្រហែលមានផលវ ិបាកដ៏ធំធេង។ ទោះបីយ៉ាងណា សូមពិចារណាម�ើលថា
ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងអ
 ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៅជុំវ ិញពិភពលោក
បានតាមដានក្នុងពេលព្រមគ្នានូវអព្ភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ិចស៊ិក
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ ខណៈដែលអ្នកសង្គ្រោះបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រី

សិស្សសាលាម្នា ក់ ឈ្មោះ Frida Sofifa ដែលជាប់នៅក្នុងគំនរថ្មបាក់បែកបន្ទា ប់
ពីគ្រោះរញ្ជួ យផែនដី ប៉ុន្តែការពិតទៅ នាងគ្មា នរូបរាងពិតប្រាកដនោះទេ5។ 

នេះជារ�ឿងមិនពិត ប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែនជាករណីនៃការប្រឌិតរ�ឿងដោយចេតនា
នោះទេ។ ទោះជាយ៉ា ងណា សារព័ត៌មានត្រូវតែច�ៀសវាងទាំងព័ត៌មានយល់ច្រឡំ
និងដំណឹងក្លែងបន្លំ។ មិនមែនរ�ឿងមិនពិតទាំ
 ងអស់នៅក្នុងដំណឹង សុទ្ធតែជា

«ដំណឹងក្លែងក្លា យ» ក្នុងន័យជាព័ត៌មានមិនព
 ិតនោះទេ ប៉ុន្តែរ�ឿងទាំងពីរនេះបង្ក
បញ្
ហា ដូចគ្នាចំពោះលទ្ធភាពរបស់សង្គមក្នុងការយល់ដឹងអំពីពិភពលោក។

ក្រុមគោលដៅចាំបាច់មិនត្រឹមតែត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាងវៃ
និងព័ត៌មានជាទូទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ដឹងផ្នែកទស្សនវ ិជ្ជាមួយ
កម្រិតដែរ។ ឧទាហរណ៍ ពួកគេគួរតែយល់ថា ដំណឹងពិតប្រាកដមិនមែនបង្កើត
«ការពិត» ពេញលេញនោះទេ (នេះគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលប្រហាក់ប្រហែល
ប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងមនុស្សជាមួយគ្នា និងជាមួយតថភាពនៅពេល
យូរទៅ)។សិស្ស និងន
 ិស្សិតសារព័ត៌មានគួរតែយល់ថា ចំណុចសំខាន់គឺ

សារព័ត៌មានមិនត្រូវផ្សាយបន្ត ឬបន្ទរអ្វីដែលមិនពិតឡ�ើយ។ ការប្រទះឃ�ើញ
ត្រីបាឡែន និងត្រីឆ្លាមនៅក្នុងអាងទឹកឬនៅក្រោយផ្ទះរបស់ប្រជាជនក្រោយ

ព្រឹត្តិការណ៍ព្យុះសង្ឃរា និងផលប៉ះពាល់មិនសូវទំនង ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
ដែលបានចុះផ្សាយដោយបណ្
ដា ញសារព័ត៌មាន គួរតែល�ើកជាសំណួរថា ៖ ត�ើវា
ពិតទេ? ដំណឹងណាដែលមិនគោរពបទដ្ឋាននៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត មិនត្រឹមតែជា
លទ្ធភាពនៃការខ្ជីខ្ជាក្នុងការរាយការណ៍ និងក
 ង្វះនីតិវ ិធីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណ�ើរ
5

Campoy, A. (2017). A school girl trapped in Mexico’s earthquake rubble won the world’s hearts– except she
did not exist. Quartz. Available at: https://qz.com/1084105/a-schoolgirl-trapped-in-mexicos-earthquakerubble-won-the-worlds-hearts-except-she-didnt-exist/ [accessed 03/04/2018].
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គ្រោងនៃមេរ�ៀន

អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព
 ័ត៌មានជាការចាំបាច់ដ�ើម្បីបកស្រាយភាព

ខុសគ្នានិងវ ិធីប្រៀបធ�ៀបករណីខាងល�ើជាមួយនឹងដំណឹងដែលមានវ ិជ្ជាជីវៈ
និងមានក្រមសីលធម៌។

ផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទ�ៀត។ កម្រិតក�ើនឡ�ើងនៃសម្ដីញុះញង់ឱ្យស្អប់ ការស្អប់
ជនបរទេស និងការវាយប្រហារល�ើជនភ�ៀសខ្លួន ឬប្រជាជនមកពីសាសនានិង
ជាតិព័ន្ធ«ផ្សេង» និងប្រជាជនដែលមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នា ដែលផ្អែកល�ើទំនោរ

តាមគ្នាផ្សំពីស្ថិតិប្រឌិត វោហារសាស្ត្រប្រជាភិថុតិ និងរបាយការណ៍ដំណឹងបំភ័ន្ត

ដែលមិនស្របតាមបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន សុទ្ធតែជាការបន្ថែមល�ើបរ ិស្ថាន

បំពុលព័ត៌មាន ដែលអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន ចាំបាច់ត្រូវតែប្រឆាំង
តបវ ិញ។ បញ្
ហា នេះនឹងកាន់តែស្មុគស្មា ញថែមទ�ៀត ខណៈដែលកម្មវ ិធី

កុំព្យូទ័រដែលប្រើបញ្ញាសប្បនិមិ្មត ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កើតកា
 រធ្វើត្រាប់

តាមមនុស្ស នៅក្នុងរបាយការណ៍ជាវ ីដេអូ និង/ឬជាខ្សែអាត់សំឡេងក្លែងបន្លំ ដែល
ពុំមានមូលដ្ឋានឈរល�ើការពិត6។

បញ្ចូ លតម្រូវការសម្រាប់ណែនាំសិស្ស និស្សិតនិងអ្នកអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ឱ្យពិចារណាអំពីអវីដែ
្ លពួកគេស្ដា ប់ឮ និងឃ�ើញ រាប់តាំងពីកិច្ចសន្ទនាដ៏សាមញ្ញ 
បំផុត រហូតដល់ដំណឹងដែលគេផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណី និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពហុបច្ចេកវ ិទ្យា។

បន្ថែមពីល�ើប្រភេទនៃព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុសដែលបានកំណត់ដោយ

Wardle និង Derakhshan (ឆ្នាំ២០១៧)7 អង្គការ European Association for Viewers’
Interests (EAVI) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល នៅក្នុងបរ ិបទនៃកម្មវ ិធី

អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ បានផលិតក្រាហ្វិកដ៏មានប្រយោជន៍
មួយមានចំណងជ�ើងថា«Beyond Fake News: Ten Types of Misleading News»

ដែលសង្ខេបអំពីអវីដែ
្ លអ្នកប្រើប្រាស់ដំណឹងកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន8។

ក្រាហ្វិកដំណឹងនេះគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតសារព័ត៌មាន
និងអ្នកអ
 នុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន។
ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិត Peter A. Facione ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
6

Edmund, C. (2017). This AI can create a video of Barack Obama saying anything. [online World Economic
Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2017/07/obama-speech-simulation-washingtonuniversity?

7

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី២

8

EAVI. (2018). EAVI. eu. [online] Available at: https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info
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ការផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏អាចជាចេតនាបោកបញ្
ឆោ ត និងប
 ំភ័ន្តផងដែរ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏លម
្អ ួយសម្រាប់ឱ្យសិស្សយល់ដឹងអំពី«ការវែកញែកហេតុផល
ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងដំណ�ើរការគិតគូរម្នា ក់ឯង និងជាក្រុមប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព»។ ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងយុគសម័យ
«ក្រោយសច្ចភាព» «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» និង«ការពិតមួយបែបទ�ៀត»។ នៅក្នុង
អភិក្រមនេះ ការពិចារណារួមមាន៖

➢

ការចូលចិតឆ្ង
្ត ល់ ឬសួរច្រើន អំពីបញ្
ហា ផ្សេងៗ

➢

ការខ្វល់ខ្វាយដ�ើម្បីប្រែក្លា យ និងនៅតែយល់ដឹងច្រើន

➢

ភាពវាងវៃ និងរហ័សរហួនក្នុងការស្វែងរកឱកាសដ�ើម្បីគិតពិចារណា

➢

ការជ�ឿជាក់ល�ើដំណ�ើរការសួរសំណួរដោយមានហេតុផល

➢

ភាពជ�ឿជាក់ល�ើខលួន
្ ឯង និងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្ដល់ហេតុផល

➢

ចិត្តប�ើកទូលាយចំពោះទស្សនៈពិភពលោកដែលខុសៗគ្នា

➢

ភាពបត់បែននៅក្នុងការពិចារណាអំពីជម្រើស និងមតិ

➢

ការយល់អំពីមតិរបស់អ្នកដទៃ

➢

ចិត្តមានយុតតិធ
្ ម៌នៅក្នុងការវាយតម្លៃហេតុផល

➢

ការទទួលស្គា ល់ និងការប្រឈមមុខយ៉ា ងស្មោះត្រង់ចំពោះភាពលម្អៀង
ទៅរកខ្លួនឯងបុរេវ ិនិច្ឆ័យ ទំនោរតាមគ្នា ឬទំនោរអត្តនោម័ត។

➢

ការប្រុងប្រយ័តក
្ន ្នុងការផ្អា ក ការធ្វើឬការកែប្រែសេចក្ដីវ ិនិច្ឆ័យ

➢

ឆន្ទៈក្នុងការពិចារណាឡ�ើងវ ិញនិងកែសម្រួលទស្សនៈ នៅពេលណាដែល
ការត្រិះរ ិះបង្ហាញថា ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរ

យោងតាមការសិក្សានានា នៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនន ៃពិភពលោក ការនិយមប្រើ

ឧបករណ៍ចល័តរបស់យុវជន10 មានន័យថាពួកគេទទួលដំណឹងភាគច្រើនបំផុត
របស់ខលួន
្ តាមរយៈម៉ា ស៊ីនទា
 ំងនេះនៅល�ើកម្មវ ិធីជជែក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
9

Facione, P. (2010, updated). Ibid. CriticalThinkin

10

Children’s use of mobile phones. (2015). [ebook] Tokyo: Mobile Society Research Institute, NTTDotcomo.
Available at: https://www.gsma.com/publicpolicy/wp- content/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_
mobile_phones_2014.pdf
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និងមានចំណងជ�ើងថា«Critical Thinking: What It Is and Why It Counts»9 គឺជា

ភាគច្រើននៃកម្មវ ិធីទាំងនេះមានតិចតួច ឬគ្មា នសោះនូវអវីដែ
្ លសម្គា ល់ឱ្យដឹងថា
អ្វីជាសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះ និងអ
 វីជា
្ សេចក្ដីរាយការណ៍ខ្វះវ ិជ្ជាជីវៈ កុំថាឡ�ើយ
ដល់ទៅសម្គា ល់ថា អ្វីជាព័ត៌មានមិនពិតនោះ។

បញ្
ហា មួយផ្សេងទ�ៀតគឺរប�ៀបដែលកម្មវ ិធីទាំងនេះយល់អំពីដំណឹង។ ចំពោះ 

Facebook ដែលជាកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ធំជាងគេបំផុត «...សារព័ត៌មាន

គឺជារ�ឿងគួរឱ្យឈឺក្បាលតាំងព
 ីថ្ងៃទីមួយមកម្លេ៉ះ។ ឥឡូវនេះ ដោយកំពុងជាប់ផុង
ក្នុងបញ្
ហា ដោះស្រាយមិនបានអំពីដំណឹងក្លែងក្លា យ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
អាក្រក់ គេម�ើលឃ�ើញច្បាស់ថា Facebook នឹងបោះចោលដំណឹងបន្តិចម្ដងៗ»14

នេះប�ើតាមការល�ើកឡ�ើងរបស់ Frederic Filloux។ លទ្ធផលទៅជាយ៉ា ងណា គេ
ត្រូវរង់ចាំម�ើលបន្តទ�ៀត។ ស្ថាប័នដំណឹងមួយចំនួនន
 ឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អ ប�ើ

Facebook បិទដំណឹងមែន ដោយនិយាយថា ក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេនឹងទទួល
បានតិច ពីព្រោះ Facebook ជាមធ្យោបាយចែកចាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែល
ពឹងផ្អែកល�ើកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដ�ើម្បីតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នានា15។
ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានខ្លះសង្ឃឹមថា ចំណាត់ការ

បែបនេះអាចនឹងនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដំណឹងក្មេងៗពង្រីកជ�ើងមេឃរបស់ខលួនដ�ើ
្
ម្បី
ដឹងរ�ឿងរ៉ា វ ដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងពិភពលោក ជុំវ ិញខលួនរបស់
្
ពួកគេនិងមិន
ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងតែល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដែលមានការបំពុលដំណឹង

និងការទទួលបានដំណឹងដោយមិនបាច់ប្រឹង តាមរយៈឧបករណ៍ដែលប�ើកចោល
«ជានិច្ចកាល» របស់ពួកគេ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ មានការល�ើកឡ�ើង
ជាយោបល់ថា Facebook អាចនឹងប្រឡូកក្នុងការផលិតដំណឹងដោយខលួន
្ ឯង
ដោយប្រកួតប្រជែងជាមួយតួអង្គផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែលមានស្រាប់16។

តាមរយៈអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន សិស្សអាចរ�ៀនទទួលស្គា ល់
11

Digital News Report (2017). Reuters Institute for the Study of Journalism’s (RISJ, Oxford) https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf

12

Shearer, E. & Gottfried, J. (2017). News Use Across Social Media Platforms. [ebook]
Washington DC: Pew Research Centre. Available at: http://www.journalism.org/2017/09/07/
news-use-across-social-media-platforms-2017/

13

Youth, Internet, and Technology in Lebanon: A Snapshot (2017) Social Media Exchange. Available at https://
smex.org/youth-internet-and-technology-in-lebanon-a-snapshot/

14

Filloux, F. (2018). The Monday Note, 14 January, 2018. Available at: https://mondaynote.com/
facebook-is-done-with-quality-journalism-deal-with-it-afc2475f1f84

15
16

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី២

Is Facebook’s Campbell Brown a Force to Be Reckoned With? Or Is She Fake News? https://www.nytimes.
com/2018/04/21/technology/facebook-campbell-brown-news.html
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និងជួនកាលតាមរយៈគេហទំព័រដំណឹងបែបប្រពៃណី និងគេហទំព័រសំណេរ11 12 13
។

ក្របខ័ណ្ឌពិពណ៌នាដ៏ទូលំទូលាយដែលផ្ដល់អត្ថន័យឱ្យការពិត និងដែលជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រសន្មត មនោគមន៍វ ិជ្ជា និងអ
 ត្តសញ្ញាណកាន់តែទូលំទូលាយ។

ដំណ�ើរនេះមានន័យថា ជាសមត្ថភាពស្គា ល់ចំណុចខុសគ្នារវាងកិច្ចប្រឹងប្រែង
ចម្រុះរបស់សារព័ត៌មានដ�ើម្បីផតិត
្ យក និងពណ៌នាការពិតដែលលេចធ្លោ ឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវ និងជាឧទាហរណ៍នៃការបោកប្រាស់ ដែលកេងចំណេញពីទម្រង់
ដំណឹង ខណៈដែលរ ំលោភល�ើបទដ្ឋានវ ិជ្ជាជីវៈនៃភាពអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់បាន។
អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានក៏អាចជាឧបករណ៍មួយដ�ើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងទំនោរតាមគ្នា និងល�ើកកម្ពស់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងចម្រុះវប្បធម៌ ដោយការ
ប្រើប្រាស់ ពហុភាសានិយមជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅនោះ។
តួអង្គនានាបានចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

និងព័ត៌មាន ហ�ើយធ
 នធានលៗ
្អ មាននៅល�ើគេហទំព័ររបស់អង្គការយូណេសកូ17
្ ។
ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីៗជាច្រើនទ�ៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡ�ើងតាមរយៈកម្មវ ិធីសិក្សា

និងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ង
ដែ ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មាន
ខុស18។
ដ�ើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលក្នុងមេរ�ៀននេះ គេអាចប្រើប្រាស់វ ីដេអូគ្រប់ទីកន្លែង
សម្រាប់ចូលរួមជាមួយសិស្ស តាមរយៈការប្រើប្រាស់វ ីដេអូខលីៗ
្ និងមានចំណង
ជ�ើង19ជាទម្រង់មួយនៃ«ការបង្រៀនបែបកម្សាន្ត» ដ�ើម្បីបង្ហាញសារក្លែងក្លា យ
ជំរុញឱ្យអ្នកសិក្សាស្វែងរកឧទាហរណ៍ដោយខ្លួនឯងអំពីមាតិកាដែលបំភ័ន្ត និង

បង្កើតទម្លា ប់ពួកគេឱ្យចេះមានមន្ទិលសង្ស័យទៅល�ើគ្រប់ចំណុចនៃមាតិកា ក្នុង
នោះរាប់បញ្ចូ លទាំងមាតិកាដែលបង្ហាញជាដំណឹងផងដែរ។

គ្រូបង្រៀនក៏គួរតែជួយសិស្សឱ្យកែប្រែទម្លា ប់ឬទំនោររបស់ពួកគេ ដែលចូលចិត្ត
ប្រើ«Google» ជាលក្ខណៈស�ើៗក្នុងការស្វែងរកដំណឹងភាគច្រើន ដោយងាកទៅ
17

Available at http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/medialiteracy/mil-as-composite-concept/[accessed 22/04/2018].].

18

Abu-Fadil, M. (2007). Media Literacy: A Tool to Combat Stereotypes and Promote Intercultural
Understanding. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf [accessed
01/04/2018].

19

នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃវ ីដេអូដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ដំណឹងនៅក្នុងបរ ិបទនៃការបាញ់ប្រហារនៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Vice Media ថាអ្នកបោក
បញ្
ឆោ តនិយាយថាជនរងគ្រោះក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះជា “អ្នកបង្កឱ្យមានវ ិបត្តិ” មាននៅ៖ Vice Select on
Facebookhttps://www.facebook.com/vicenews/videos/842904982564160/ [accessed 01/04/2018].

115

មេរ�ៀនទី៤៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស តាមរយៈអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន (MIL)

ថា សូម្បីដំណឹងពិតក៏ជានិច្ចកាលត្រូវបានគេផលិតឡ�ើង និងប្រើប្រាស់នៅក្នុង

ទាំងកា
 រប្រើមុខងារស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់ ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពព័ត៌មានច្រើន និងការ
យល់អំពីគុណតម្លៃនៃបណ្ណាល័យ និងបណ្

ណារក្សនៅក្នុងការកសាងចំណេះដឹង

ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 ររុករកនិងវាយតម្លៃព័ត៌មាន20។ បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិតបានបង្ក
លក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលថែមទ�ៀត ក្នុងការចូលទៅស្វែងរក និងប្រើប្រាស់

ឯកសារយោងរបស់បញ្ញ វន្តនិងឯកសារយោងដទៃទ�ៀត ដែលនិស្សិតសារព័ត៌មាន
និងអ្នកសា
 រព័ត៌មានអាជីពអាចប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីសម្រួចចំណេះដឹងរបស់ខលួន
្ អំពី

ដំណ�ើរការ និងការអនុវត្តនានា សម្រាប់ការវាយតម្លៃនិងផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានដោយ
ការពិចារណា។ ធនធានដទៃទ�ៀត ក៏បំពេញបន្ថែមដល់ដំណ�ើរការសិក្សា/ចំណេះដឹង
ដ�ើម្បីជួយសិស្សឱ្យចូលប្រឡូកក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងដំណឹងបោកប្រាស់

ការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវ ិជ្ជមានរបស់វា និងត្រៀមលក្ខណៈបកអាក្រាត
ដំណឹងបោកប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃការប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន21។
ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គមដែលទទួល និងចែករ ំលែកព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានខុសក៏ជាវ ិធីសាស្ត្រ
មួយដ៏មានសក្ដា នុពលផងដែរ សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងនិស្សិតសារព័ត៌មាន
ដ�ើម្បីសិក្សាអំពីវ ិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្វែងរក តាមដាន និងប
 កអាក្រាត
ដំណឹងក្លែងក្លា យទាំងដ�ើម្បីខលួនផង
្
និងដ�ើម្បីសហគមន៍ផង។ គ្រូត្រូវបានល�ើក

ទឹកចិត្តឱ្យពិចារណាដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សទាក់ទងនឹងបញ្
ហា នេះនៅក្នុងមេរ�ៀន។
ពាក្យពេចន៍របស់Rouba El Helou សាស្ត្រា ចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយជាន់ខ្ពស់ នៃសកលវ ិទ្យាល័យ Notre Dame University ប្រទេសលីបង់
មានសារៈប្រយោជន៍ដ�ើម្បីពិចារណាអំពីសារៈសំខាន់នៃមេរ�ៀននេះ ៖ «ការបំពាក់
បំប៉នមនុស្សឱ្យមានជំនាញចាំបាច់សម្រាប់បកស្រាយសារនានាគឺជាការតស៊ូ
ឥតឈប់ឈរមួយ ដែលអ្នកអប់រផំ ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវ
បានស្នើសុំឱ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នា ។ អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយម
 នុស្សឱ្យ
រកឃ�ើញតុល្យភាពរវាងទំនុកចិត្តទៅល�ើប្រភពដំណឹង និងមន្ទិលសង្ស័យដែល
ចាំបាច់ ដ�ើម្បីចោទសួរពួកគេ»។
20

15 resources for teaching media literacy. ASCD. Available at http://inservice.ascd.org/15-resources-forteaching-media-literacy/.[accessed 03/04/2018].

21

An example is Project Look Sharp, a media literacy initiative of Ithaca College, which has media literacy
guides, curriculum kits and downloadable handouts. www.projectlooksharp.org. [accessed 23/03/2018].
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ផ្ដួចផ្ដើមការស្វែងរកនៅល�ើអ៊ីនធឺណិតដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ ក្នុងនោះរាប់

មេរ�ៀននេះមានគោលបំណងដ�ើម្បី៖

➢

គូសបញ្
ជា ក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សា ឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងដែល
ចាំបាច់22 និងជំនាញដែលទាក់ទង23 ដ�ើម្បីយល់អំពីសារព័ត៌មាន (និងទម្រង់
ក្លែងក្លា យដទៃទ�ៀតនៃសារព័ត៌មាន) ហ�ើយទន្ទឹមនឹងនេះ គឺរកឱ្យឃ�ើញទា
 ំង
សារព័ត៌មានដែលខ្វះចន្លោះ និងដំណឹងបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
នានា។

➢

ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញដ�ើម្បីវ ិភាគអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់ពួកគេ នៅ
ទូទាំងវ ិសាលគមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងជំនាញដ�ើម្បីម�ើលថាត�ើវាស្រួលក្នុង
ការផលិតព័ត៌មានមិនពិតបែបណា។

➢

បង្រៀនសិស្សឱ្យចេះអភិវឌ្ឍទម្លា ប់សង្ស័យបែបវ ិជ្ជមាន ចំពោះរាល់
ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់និងរប�ៀបថលឹង
្ ថ្លែងភាពត្រឹមត្រូវនៃ
សេចក្ដីរាយការណ៍ អត្ថបទរូបភាព វ ីដេអូ មាតិកាជាសំឡេង ក្រាហ្វិកដំណឹង
និងស្ថិតិនៅក្នុងបរ ិបទសមស្រប។

លទ្ធផលសក្
ិ សា
នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ សិស្សនឹងអាច៖
១.ស្គា ល់ភាពខុសគ្នារវាងអវីដែ
្ លជាការពិត និងអ
 វីដែ
្ លជាការប្រឌិត ព្រមទាំង
ភាពស្របច្បាប់នៃការពណ៌នា និងរ�ឿងដែលមានភាពចម្រុះនៅក្នុង
សារព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ។

២.យល់អំពីរប�ៀបជ្រើសរ� ើសរ�ឿង នរណាជាអ្នកផលិតមាតិកា វ ិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះ
ដែលគេប្រើដ�ើម្បីបង្កើតការ
 ពណ៌នាត្រឹមត្រូវអំពីតថភាព រប�ៀបនៃការ
ប្រើប្រាស់ភាសា គេសង្កត់ធ្ងន់ល�ើអវីខ
្ ្លះ គេលុបចោលអ្វីខ្លះ អ្នកណានិយាយ
អ្វី ត�ើអ្នកនោះសំខាន់និង/ឬអាចជ�ឿជាក់បានកម្រិតណា ត�ើគេមានរប�ៀបវារៈ
22

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានសូមម�ើល៖ UNESCO’s Notions of MIL
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/foreword/unifying-notions-of-media-and-information-literacy/
[accessed 22/4/2018].

23

In addition to critical thinking skills identified by Facione (2010), participants should be encouraged to be
sceptical; question everything; assume nothing; fact-check sources.
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គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

ម�ើលឃ�ើញព្រមទាំងប្រើប្រាស់ដំណឹងដូចគ្នានេះដោយរប�ៀបណា។
៣. យល់ស៊ីជម្រៅទៅល�ើកម្រិតអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានរបស់ខលួន
្
និងសារៈសំខាន់នៃការអប់រ ំនេះ ចំពោះមនុស្សក្នុងនាមជាបុគ្គល និងរប�ៀប

ដែលការអប់រ ំនេះ ទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់បុគ្គលទាំងនោះជាមួយដំណឹង
និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង។

ទម្រង់នៃមេរ�ៀន
មេរ�ៀននេះបែងចែកជាពីរវគ្គដោយមួយវគ្គៗមានរយៈពេល ៩០នាទី។ វគ្គទីមួយ
ផ្ដោតល�ើទ្រឹស្ដី និងវគ្គទីពីរផ្តោតល�ើការអនុវត្ត។
វ ិធីសាស្ត្របង្រៀនផ្អែកល�ើកិច្ចពិភាក្សាថា ត�ើការអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង
ព័ត៌មានមានអត្ថន័យយ៉ា ងដូចម្ដេច ហ�ើយវា
 មានសារៈសំខាន់បែបណាក្នុង

យុគសម័យព័ត៌មានមិនពិត និងការបំភ្លៃការពិតក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗទ�ៀត ដែល

ផ្សព្វផ្សាយរាលដាលយ៉ា ងល�ឿន តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណី និង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ សម្ភារៈសម្រាប់ការបង្រៀនមេរ�ៀននេះ អាចរកបាន
នៅល�ើអ៊ីនធឺណិត ហ�ើយមានធនធានជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់
ការស្រាវជ្រាវ និងលំហាត់អនុវត្តន៍។
គេហទំព័រសំខាន់ៗរួមមាន៖

➢ http://en.unesco.org/ and its Media Literacy site https://en.unesco.org/
themes/media-literacy

➢ https://www.unaoc.org/
➢ http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/

resources/ publications-and-communication-materials/publications/fulllist/ media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/

➢ http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
media-development/media-literacy/five-laws-of-mil/

➢ https://eavi.eu/ beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
➢ http://www.thenewsliteracyproject.org/, http://www.centerfornewsliteracy.
org/
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អ្វីខ្លះ ត�ើផលប៉ះពាល់អវីខ្
្ លះដែលដំណឹងធ្លា ប់មាន/មាន/នឹងមាននិងត�ើអ្នកដទៃ

➢ http://drc.centerfornewsliteracy.org/
➢ https://centermil.org/resources/
➢

នៅមានជាច្រើនទ�ៀត

សម្រាប់មេរ�ៀននេះ គ្រូត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបន្ថែមធនធានពីបណ្
ដាប្រទេសនិង
តំបន់នានារបស់ខលួនជាភាសាផ្សេងៗគ្នា
្
។
ថ្នា ក់រ�ៀនគួរតែមានបំពាក់កុំព្យូទ័រ និងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ដ�ើម្បីអាចឱ្យគ្រូ និងសិស្ស
និស្សិតចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់អង្គការនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវ ិស័យ

អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព
 ័ត៌មាន រួមនឹងករណីសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
ភ្ជាប់ផែនការទៅនង
ឹ លទ្ធផលសក្
ិ សា 	
ក. ទ្រឹស្ដី

គ្រូនឹងប
 ង្ហាញសម្ភារៈ និងក
 រណីសិក្សាអំពីអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន
និងទំនាក់ទំនងរបស់ការអប់រ ំនេះទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុសដែល
ក្លែងជាដំណឹង។
ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសក្
ិ សា

ចូរពន្យល់និងពិភាក្សាអំពីអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធ

៤៥នាទី

១+៣

៤៥នាទី

១+២

ផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន និងឧ
 បករណ៍នានា

រួមទាំងក្រប

ខ័ណ្ឌសម្រាប់ការត្រិះរ ិះពិចារណា

ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ និងព
 ិភាក្សាអំពីឧទាហរណ៍

ដែលបានជ្រើសរ� ើស ដែលមានបរ ិបទពាក់ព័ន្ធ
នៅក្នុងទម្រង់ប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយនានា

119

មេរ�ៀនទី៤៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស តាមរយៈអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាន (MIL)

➢ http://propaganda.mediaeducationlab.com/

សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈ និងឧ
 បករណ៍សិក្សា៖
ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសិក្សា

សកម្មភាពអនុវត្តន៍

៩០នាទី

១+៣

ិ ជា ជីវៈសារព័ត៌មាន
សកម្មភាពទី១ ៖ ការស្គាល់វជ្

៤៥ នាទី

ចូររ កម�ើលរ�ឿងទំព័រមុខព
 ីសារព័ត៌មានក្នុង

ស្រុក។ សិស្សម្នាក់ៗគ
 ួរតែស្រាវជ្រាវ និងព
 ិនិត្យ
ម�ើលរ�ឿងតែមួយដ
 ូចគ្នាដែលគេផ្សាយនៅល�ើ
ស្ថាប័នដំណឹងខុសៗគ្នាចំនួន៣។ ចូរដឹកនាំ
កិចព
្ច ិភាក្សា ដោយឱ្យសិស្សអនុវត្តបច្ចេកទេស

ត្រិះរ ិះ។ ពួកគេក
 ៏គួរតែវ ិភាគទៅល�ើការពិពណ៌នា
ជាមូលដ្ឋាន រួមន
 ឹងកា
 ររ�ៀបចំ ជ្រើសរ� ើស

និងស
 រសេរដំណឹង។ការវ ិភាគនេះគ
 ួរតែ
ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅល�ើ
វត្តមាននៃវ ិធីធ្វើដ
 ំណឹង (ធាតុផ្សំមានដូចជា 
នរណាពាក់ព័ន្ធ មានរ�ឿងអ្វី នៅកន្លែងណា
នៅពេលណា ក�ើតឡ�ើងដូចម្ដេច ហេតុអ្វី 
ការប្រើប្រាស់សម្រង់សម្ដីផ្ទាល់ ការពឹងផ្អែកល�
 ើ
អ្នកជំនាញ និងប ្រភពដែលអាចយកជាការបាន
រូបភាពគាំទ្រ វាក្យសព្ទដែលដូចគ្
 នា ទៅនឹង
«ភាសាសារព័ត៌មាន» អមជាមួយនឹងស
 ញ្ញានៃ 
«ភាពមានតម្លៃជាដ
 ំណឹង» ដទៃទ�ៀត។
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ខ. អនុវត្តន៍

ដំណឹង

ចូរបង្ហាញសិស្សនូវឧទាហរណ៍មួយ
អំពីដំណឹងបោកប្រាស់និងពិភាក្សា
អំពីអវីដែ
្ ល «លាក់ជិតបានល្អ» និងអវីដែ
្ ល
«លាតត្រដាងដោយអចេតនា»។ បន្ទា ប់មក
ឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់រ�ឿងដែលពួកគេបាន
អាននៅក្នុងលំហាត់មុន ដោយបង្កើតវា
 
ទៅជារ�ឿងក្លែងក្លា យមួយ ដែលក�ើតឡ�ើង
ពេលអនាគតឆាប់ៗនេះ ហ�ើយដែលម�ើលមួយ
ភ្លែតមានរូបរាងដូចដំណឹងពិត។ (ឬជម្រើសមួយ
ទ�ៀតដោយឱ្យសិស្សជ្រើសរ� ើសប្រធានបទ
ផ្ទា ល់ខលួនសម្រាប់
្
ការបង្កើតព
 ័ត៌មានមិនពិត)។
ពេលចប់សិស្សបង្កើតក្រុមដ�ើម្បីវាយតម្លៃ
កត្តា អ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យរ�ឿងនេះម�ើលទៅដូច
រ�ឿងពិត។ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់
ការសាកល្បងវាយតម្លៃ ប៉ុន្តែគួរតែបញ្ចូ ល
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃសញ្ញាដំណឹងដែល
ត្រូវគេកេងចំណេញគ្រប់ចំណុច។ ចូរបែងចែក
ជាក្រុមឡ�ើងវ ិញ ហ�ើយឱ្យសិស្សចែករ ំលែក
គំនិតរបស់ពួកគេតាមរយៈបទបង្ហាញខ្លីៗ
ដោយបង្ហាញទៅក្រុមធំទាំងមូល។
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សកម្មភាពទ២
 ិតថាជា
ី ៖ ការបង្ហាញព័ត៌មានមិនព

សិស្សម្នា ក់ៗគួរតែស្រាវជ្រាវនៅល�ើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខលួន
្

ដ�ើម្បីរកម�ើលដំណឹងទាក់ទងនឹងវ ិទ្យាសាស្ត្រ ឬវេជ្ជសាស្ត្រ (ឧ. រប�ៀបតមអាហារ
ប្លែកៗ ការផ្ទុះឡ�ើងន ៃជំងឺឆ្លង ផលប៉ះពាល់នៃការក�ើនឡ�ើងកម្ដៅ ផែនដីមកល�ើ
សហគមន៍របស់ខលួន
្ ប្រសិទ្ធភាពរបស់រថយន្តប្រើអគ្គិសនីធ�ៀបគ្នានឹងរថយន្តប្រើ

ប្រេងឥន្ធនៈ)។ ពួកគេវាយតម្លៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខលួន
្ ការអះអាងលម្អៀងរបស់គេ
(នៅទីណាដែលមាន) និងប្រតិកម្មផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះរ�ឿងនោះ/ទស្សនៈ
របស់ពួកគេចំពោះបញ្
ហា នោះ ដោយម�ើលឃ�ើញរប�ៀបដែលចំណុចទាំងអស់នេះ

មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងបញ្
ហា អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានដូចជា
ការស្រាវជ្រាវ ការវាយតម្លៃ សន្តិសុខបច្ចេកវ ិទ្យា សិទ្ធិនិងអត្តសញ្ញាណ រួមនឹង
គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ស្នូលរបស់ដំណឹង។
បន្ទា ប់មក ពួកគេគួរផ្ដល់ព័ត៌មាន ដែលបានទទួលពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខលួនអំ
្
ពី៖
ត�ើអ្នកណាជាអ្នកផលិតរ�ឿងនោះ ត�ើអ្នករាយការណ៍ដំណឹង ឬមនុស្សនោះដឹង

អំពីអវីដែ
្ លគេចុះផ្សាយយ៉ា ងដូចម្ដេច និងថា
 ត�ើរប
ូ គេនោះទទួលផលប្រយោជន៍
ពីការផ្សព្វផ្សាយនោះដែរឬទេ ផ្ទៀងផ្ទា ត់ទិន្នន័យ ស្ថិតិ ក្រាហ្វិក។ ប�ើមានលទ្ធភាព
សិស្សក៏អាចប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ/បណ្ណាល័យអ៊ីនធឺណិតរបស់សកលវ ិទ្យាល័យ
ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទា ត់ទិន្នន័យ។ ក្រោយមកអាចឱ្យពួកគេសរសេរលទ្ធផលនៃការរក
ឃ�ើញរបស់ពួកគេ ជាអត្ថបទរ ិះគន់សារព័ត៌មានចំនួន១៥០០ពាក្យ ដោយវ ិភាគទៅ
ល�ើភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ អ្វីដែលគេលុបចេញ និងច
 ន្លោះប្រហោងនៃមាតិកាដែល
បានកំណត់។

ឯកសារបន្ថែម
អត្ថបទដែលមានបទបង្ហាញ រូបភាព និងវ ីដេអូ មាននៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះ។
គ្រូត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យបង្កើតប
 ទបង្ហាញផ្ទា ល់ខលួន
្ និងដា
 ក់បញ្ចូ លរូបថត និង
វ ីដេអូដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសនិងបរ ិបទរបស់ប្រទេសរ�ៀងៗខ្លួន។
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Abu-Fadil, M. & Grizzle, A. (2016). Opportunities for Media and Information
Literacy in the Middle East and North Africa. Available at: https://
milunesco.unaoc.org/wp-content/ uploads/MIL-Mena-2016-english.pdf
[accessed 05/01/2018].
A lexicon for the digital age. (2017). The Unesco Courier, [online](JulySeptember 2017). Available at: https://en.unesco.org/courier/2017-julyseptember/lexicon-digital- age [accessed 06/04/2018].
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ចាប់ពីអក
ផលិតផល
្ន នយោបាយដល់ អក
្ន ធ្វទ
ើ ីផ្សារ ពីក្រុមតស៊ូមតដ
ិ ល់ យហោ
ី

ំ បំផ្លស
គ្រប់គ្នា ដែលចង់បញ្ចុះបញ្ចូ លអក
្ន ដទៃតែងតែចង់បភ្លៃ
្ត រពិត។
ើ ឬបំភ័នកា
មេរ�ៀននេះបង្រៀនសិស្សពីវធ
សេុ ីបអង្កេតការត្រួតពិនិត្យម�លការព
ិ សាស្ត្រ
ី
ើ
ិ ត
និងវាយតម្លៃភ័ស្តុតាងប្រកបដោយការពិចារណា ស្របទៅតាមបទដ្ឋាននិង
ក្រឹត្យក្រមសីលធម៌។ 

គ្រោងនៃមេរ�ៀន
ប្រវត្តិ និងនិយមន័យនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត ត្រូវចាត់ទុកជាទម្រង់គណនេយ្យភាពនៃសារព័ត៌មាន
លោក Daniel Patrick Moynihan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរ ិក ប្រចាំរដ្ឋ
ញូវយ៉ក និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអា
 មេរ ិកប្រចាំនៅឥណ្
ឌា និងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
(ឆ្នាំ១៩២៧-ឆ្នាំ២០០៣) មានប្រសាសន៍ថា៖ «មនុស្សគ្រប់រប
ូ មានសិទ្ធិបង្កើតទស្សនៈ
1
ផ្ទា ល់ខលួន
្ តែមិនមែនបង្កើតការពិតផ្ទា ល់ខលួននោះទេ»
្
។

ពាក្យ«ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត» អាចមានន័យពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងសារព័ត៌មាន។

ជាទូទៅ ការ ិយាល័យដំណឹងជួលអ្នកពិនិត្យម�ើលការពិតឱ
 ្យអាននិងផ្ទៀងផ្ទា ត់
ការអះអាងដែលអ្នកយកដំណឹងបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខលួន។
្
ការ

ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតប្រភេទនេះវាយតម្លៃល�ើភាពរឹងមាំនៃសេចក្ដីរាយការណ៍ ពិនិត្យ
ម�ើលការពិត និងតួលេខ និងដ�ើរតួនាទីជាអ្នកពិនិត្យម�ើលគុណភាពទូទៅសម្រាប់
មាតិការបស់អង្គភាពដំណឹងមួយនៅមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយ។ ការចាប់បដិសន្ធិ
ដំបូងន ៃការអនុវត្តបែបនេះក្នុងវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម័យទំន�ើប យ៉ា ងហោច

ណាស់នៅប្រទេសលោកខាងលិច គឺផ្ដើមចេញពីទស្សនាវដ្ដីប្រចាំសប្ដា ហ៍ធំៗនៅ
អាមេរ ិក ដូចជាទស្សនាវដ្ដី TIME នៅក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩២០2។

1

Moynihan, D. & Weisman, S. (2010). Daniel Patrick Moynihan. New York: Public Affairs.

2

Scriber, B. (2016). Who decides what’s true in politics? A history of the rise of political fact-checking. [online]
Poynter. Available at: https://www.poynter.org/news/who-decides-whats-true-politics-history-rise-politicalfact-checking [accessed 28/03/2018].
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សង្ខេប

ជួបប្រទះចាប់តាំងពីចូលសតវត្សរ ៍ទី២១មក3 មានន័យថា ផ្នែកត្រួតពិនិត្យម�ើល
ការពិតបានកាត់បន្ថយប
 ុគ្គលិក ច្របាច់បញ្ចូ លគ្នាជាមួយក្រុមកែសម្រួលអត្ថបទ ឬ
លុបបំបាត់ចោលទាំងអស់តែម្ដង។ សព្វថ្ងៃ មានតែទស្សនាវដ្ដីប្រចាំសប្ដា ហ៍ដែល
មានក្រុមគោលដៅច្រើនដូចជា The New Yorker នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិក ឬ DerSpiegel
នៅអាល្លឺម៉ង់ តែប៉ុណ្ណោះ ដែលនៅជួលអ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតផ្នែកន
 ិពន្ធ4។
ប្រភេទនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត ដែលជាប្រធានបទផ្ដោតសំខាន់នៃមេរ�ៀននេះមិន
មែនក�ើតឡ�ើងមុនពេលផ្សព្វផ្សាយនោះទេ គឺក�ើតឡ�ើងក្រោយពេលដែលការ
អះអាងមួយក្លា យជារ�ឿងពាក់ព័នន
្ធ ឹងសាធារណជន។ ទម្រង់នៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់
ការពិត «ក្រោយការចេញផ្សាយ»នេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកនយោបាយ
និងឥស្សរជនសាធារណៈដទៃទ�ៀត ទទួលខុសត្រូវចំពោះសុចរ ិតភាពនៃសេចក្ដី
ថ្លែងការណ៍របស់ខលួន។
្
អ្នកត្រួតពិនិត្យម�ើលការពិត ស្វែងរកប្រភពបឋមនិងមាន
ិ៍
កេរ្តឈ្
មោះដែលអាចបញ្
ជា ក់ ឬបដិសេធការអះអាងនានាដែលគេបានប្រកាសជា
សាធារណៈ។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត « នៅក្រោយការចេញផ្សាយ» ផ្ដោតជាចម្បង (ប៉ុន្តែមិនមែន
ផ្ដា ច់មុខ) ទៅល�ើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនយោបាយ សុន្ទរកថាឃោសនាបោះឆ្នោ ត
និងកម្មវ ិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស។ គម្រោងដំបូងៗដែលផ្ដោតការងារល�ើការ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតផ្នែកន
 យោបាយក្នុងទម្រង់នេះរមមា
ួ
ន Factcheck.org ជាគម្រោង
របស់មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសាធារណៈ Annenberg នៅឯសកលវ ិទ្យាល័យ

Pennsylvania ចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ២០០៣ និងChannel 4 Fact Check ចា
 ប់ផ្ដើមនៅ
ឆ្នាំ២០០៥។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបានក្លា យជាបញ្
ហា ដ៏សំខាន់ និងបានរ ីករាលដាលជុំវ ិញពិភព
លោកក្នុងទសវត្សរ ៍ចុងក្រោយនេះ។
មានរ�ឿងពីរដែលសំខាន់ដល់ការរ ីកលូតលាស់នៃសារព័ត៌មានប្រភេទនេះ។
រលកទីមួយចាប់ផ្ដើមឡ�ើងដោយពានរង្វាន់ Pulitzer ឆ្នាំ២០០៩ សម្រាប់សេចក្ដី
រាយការណ៍ដំណឹងជាតិ ដែលផ្ដល់ទៅឱ្យPolitiFact ជាគម្រោងផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត
3	សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៣

4	Bloyd-Peshkin, S. & Sivek, S. (2017). Magazines find there’s little time to fact check online. [online] Columbia
Journalism Review. Available at: https://www.cjr.org/b-roll/magazine-fact-checking-online.php [accessed
28/03/2018]
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ការធ្លា ក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថាប័នដំណឹងភាគច្រើននៅជុំវ ិញពិភពលោកបាន

Times (បច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថា Tampa Bay Times) នៅរដ្ឋFlorida សហរដ្ឋអាមេរ ិក។
គំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់PolitiFact នេះ គឺវ ិភាគការអះអាងនានាដោយប្រើរង្វាស់

«Truth-O-Meter»ដោយបន្ថែមរចនាសម្ព័ន្ធមួយស្រទាប់ទ�ៀតនិងភាពច្បាស់លាស់
ទៅល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត។ (ចំពោះអ្នករ ិះគន់ ការដាក់ពិន្ទុនេះបង្កើតឱ
 ្យមាន
អត្តនោម័តនៅក្នុងដំណ�ើរការនេះ)។ វ ិធីសាស្ត្រដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនេះ

ប្រាប់ឱ្យក្រុមគោលដៅដឹងច្បាស់ នូវអវីដែ
្ លជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតផ ្នែកន
 យោបាយ
និងបញ្
ជា ក់ច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ឧបករណ៍នេះថាជាឧបករណ៍សារព័ត៌មានមួយ
ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យសាធារណជនទទួលខុសត្រូវពាក្យសម្ដីរបស់ខលួននៅ
្
ក្នុងដំណ�ើរការដោយបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានគម្រោងជាច្រើនទ�ៀតនៅជុំវ ិញ
ពិភពលោក5។

រលកទីពីរគឺគម្រោងផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត ដែលបានក�ើតឡ�ើងបន្ទា ប់ពីការក�ើនឡ�ើង
នៃ «ដំណឹងក្លែងក្លា យ» នៅទូទាំងសកលលោក។ បច្ចុប្បន្នពាក្យ«ដំណឹងក្លែងក្លា យ»

នេះត្រូវគេសម្រេចជ្រើសរ� ើសយកមកប្រើ និងប្រើប្រាស់ខុស រ�ៀបរាប់អំពីរ�ឿងបែប
រ ំជួលចិត្តដែលប្រឌិតទា
 ំងស ្រុង ហ�ើយរា
 លដាលទៅដល់ក្រុមគោលដៅដ៏ច្រើន
ល�ើសលប់ តាមរយៈការកេងប្រយោជន៍ពីដំណ�ើរការដោះស្រាយបញ្
ហា តាមប្រព័ន្ធ
កុំព្យូទ័ររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ខណៈដែលវាបង្ហាញឱ្យឃ�ើញកាន់តែ
ច្បាស់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៦ ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមាន

ចន្លោះប្រហោងដែលអាចឱ្យព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុសជ្រាបចូលបាន មាន
ក្រុមកាន់តែច្រើនឡ�ើង ដែលបានសម្រេចចិត្តងាកមកចាប់អារម្មណ៍ល�ើការ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត។
រលកល�ើកទីពីរនេះ បានផ្ដោតសំខាន់ល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតន ៃការអះអាងជា
សាធារណៈ ក្នុងការបកអាក្រាតដំណឹងបោកប្រាស់ទាំងនេះ។ ការលាតត្រដាង
ការពិតជាផ្នែកតូចមួយនៃការងារផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត និងទាមទារឱ្យមានជំនាញ
ជាក់លាក់មួយ ដែលដូចគ្នានឹងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតដែរ (ពិសេសការពិនិត្យ
ម�ើលមាតិកាដែលបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ឬគេហៅថា UGC ចូរម�ើល
ដ្យាក្រាម Venn ខាងក្រោមនេះ)។ មេរ�ៀននេះ នឹងផ្ដោតល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់
5

Mantzarlis, A. (2017). In its first decade, PolitiFact helped define political fact-checking far beyond
Washington, D.C. [online] Poynter. Available at: https://www.poynter.org/news/its-first-decade-politifacthelped-define-political-fact-checking-far-beyond-washington-dc [accessed 28/03/2018].
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មួយ ដែលដំណ�ើរការទ�ើបតែបានជាងមួយឆ្នាំមុន ដោយសារព័ត៌មាន St Petersburg

ពិនិត្យម�ើលមាតិកានិងប្រភពបែបបច្ចេកវ ិទ្យា6។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត
ធ្វេីឡេីងនៅក្រោយការចេញ
ផ្សាយទៅលេីការអះអាងដែល
មានភាពពាក់ព័ន្ធជាសាធារណ:
ពឹងផ្អែកលេីព័ត៌មានពីអ្នកជំនាញ
បញ្ញ វន្ត ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភិបាល

ការបកអាក្រាត
(ដំណឹងក្លែងក្លា យ
&ដំណឹងបោក
បញ្
ឆោ តដែលរាល
ដាលល�ឿន)

លទ្ធផលចេញជាការសន្និដ្ឋាន
ដោយវ ិនិច្ឆ័យទៅលេីភាពត្រឹមត្រូវ
នៃការអះអាង

ការផ្ទៀងផ្ទាត់
មុនចេញផ្សាយ, ភាគ
ច្រេីនគឺទៅលេីមាតិកា UGC
ស្វែងរកភស្តុតាងបឋមពី
សាក្សី ឬតាមរយៈការកំណត់
ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត, ការផ្ទៀង
ផ្ទា ត់រប
ូ ភាព ។ល។
លទ្ធផលចេញជាការចុះ
ផ្សាយរ�ឿង ឬមិនចុះផ្្សាយ

រូបភាពទី៥ ៖ ភាពខុសគ្នា រវាងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់

ឧទាហរណ៍នៃអង្គការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនៅជុំវិ ញពិភពលោក
យោងតាម Duke Reporters’ Lab គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧7 មានគម្រោង
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតចំនួន១៣៧ ដែលដំណ�ើរការនៅក្នុង៥១ប្រទេស។

ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរ ិកគឺជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត
ការងារមួយចំនួនដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងគិតគូរបានហ្មត់ចត់បំផុត នៅក្នុង

វ ិស័យនេះក៏កំពុងក�ើតមានដែរ នៅក្នុងបណ្
ដាប្រទេសនានានៅជុំវ ិញពិភពលោក។
6

សូមម�ើលមេរ�ៀនទី៦

7	Stencel, M
 . (2017). Fact-checking booms as numbers grow by 20 percent. [online] Duke Reporters
Lab. Availableat:https://reporterslab.org/big-year-fact-checking-not-new-u-s-fact-checkers/ [accessed
28/03/2018].
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ការពិតដូចដែលបានបញ្
ជា ក់នៅខាងក្រោម ហ�ើយមេរ�ៀនបន្ទា ប់នឹងផ្ដោតល�ើការ

ខាងត្បូង សេណេហ្គា ល់ នីហ៊្សេរ ីយ៉ា និងកេនយ៉ា ) Chequeado (អាហ្សង់ទីន)

Les Décodeurs (បារាំង) Faktisk (ន័រវ៉េ) និង Full Fact (ចក្រភពអង់គ្លេស)។
សម្រាប់គ្រូឧទ្ទេសនាមដែលចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើប្រទេសឬតំបន់ជាក់លាក់
ណាមួយ ធនធានខាងក្រោមនេះអាចនឹងមានប្រយោជន៍ ៖

➢

ប្រេសល
៊ី ៖ អត្ថបទរបស់ Kate Steiker- Ginzberg សម្រាប់ Poynter,“Factchecking booms in Brazil” មាននៅ៖ https://www.poynter.org/news/

fact-checking-booms-brazil

➢

អរឺ ុប៉ ៖ របាយការណ៍របស់ Lucas Graves និង Federica Cherubini
សម្រាប់វ ិទ្យាស្ថាន Reutersនៅឯសាកលវ ិទ្យាល័យ Oxford “The Rise of FactChecking Sites in Europe”មាននៅ៖http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/

our-research/ rise-fact-checking-sites-europe#overlay-context=

➢

ជប៉ុន៖ អត្ថបទដោយ Masato Kajimoto សម្រាប់ Poynter “A new fact-checking
coalition is launching in Japan” មាននៅ៖ https://www.poynter.org/news/

new-fact-checking-coalition-launching-japan

➢

កូរ៉េខាងត្ង៖
បូ អត្ថបទដោយBoyoungLim សម្រាប់ Poynter “What’s behind

➢

អាមេរកិ ឡាទន
ី ៖ អត្ថបទដោយIvan Echt សម្រាប់ Poynter “Lack

➢

សហរដ្ឋអាមេរកិ ៖ ស�ៀវភៅរបស់ Lucas Graves ហ�ើយព
 ិនិត្យឡ�ើងវ ិញ
ដោយBrad Scriberនៅល�ើ Poynter “Deciding What’sTrue: The Rise of
Political Fact- Checking in American Journalism” មាននៅ៖ https://www.

South Korea’s fact-checking boom? Tense politics and the decline of
investigative journalism” មាននៅ៖http://www.poynter.org/2017/
whats-behind- south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-thedecline-of- investigative-journalism/463655/
of access to information is driving Latin America’s factchecking boom” មាននៅ៖ https://www.poynter.org/news/
lack-access-information-driving-latin-americas-fact-checking-boom

poynter.org/news/ who-decides-whats-true-politics-history-risepolitical-fact-checking
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គ្រូឧទ្ទេសនាមគួរតែស្វែងយល់គម្រោងមួយចំនួន ដូចជាAfrica Check (អាហ្វ្រិក

ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមិនមែនជាវ ិទ្យាសាស្ត្ររ៉ុកកែតទេ។ វាគឺជាការវ ិភាគដ៏
ហ្មត់ចត់ដែលមានសំណួរជាមូលដ្ឋានមួយ៖ «ត�ើយ�ើងដឹងរ�ឿងនោះយ៉ា ងដូចម្ដេច?»។
ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត មិនមែនជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់អក្ខរាវ ិរុទ្ធឡ�ើយ។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់បែបនេះពុំមានស�ៀវភៅណែនាំដែលផ្ទុកការពិតគ្រប់បែបយ៉ា ង
ដូចវ ចនានុក្រមនោះទេ ហ�ើយក៏គ្មា នកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រសាមញ្ញ ណាមួយដែលពិនិត្យ
ម�ើលឯកសារ និងដា
 ក់សញ្ញាសម្គា ល់គ្រប់ពេលនូវអ្វីមួយ ដែលត្រូវបានគេអះអាង
ខុសថាជាការពិតនោះដែរ។
ជាទូទៅ ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមាន ៣
 ដំណាក់កាល៖
១.ការស្វែងរកការអះអាង ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ
សំណុំឯកសារច្បាប់ ស្ថាប័នដំណឹង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ដំណ�ើរ

ការនេះរួមបញ្ចូ លការកំណត់ថា ត�ើការអះអាងជាសាធារណៈធំៗណាមួយ
(ក) ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ម�ើលការពិតបាន និង(ខ)គួរតែផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត។
២.ការស្វែងរកការពិត ដោយស្វែងរកភ័សតុតាងសំ
្
ខាន់បំផុតដែលអាចរកបានពាក់ព័ន្ធ
នឹងការអះអាងដែលជាកម្មវត្ថុនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់។

៣.ការកែតម្រូវឱ
 ្យត្រឹមត្រូវ ដោយវាយតម្លៃការអះអាងនោះ ប្រៀបធ�ៀបនឹងភ័សតុតាង
្
ល�ើរង្វាស់នៃភាពពិត។

អង្គការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតដែលអាចទុកចិត្តបានពន្យល់ដំណ�ើរការរបស់ខលួន
្

ក្នុងវ ិធីសាស្ត្រដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។ គ្រូឧទេ្ទសអាចនឹងចង់ណែនាំ
សិស្សឱ្យស្គា ល់ស្ថាប័នផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖
១.Africa Check’s “How We Work” page (accessible at https://africacheck.org/

about-us/how-we-work/) as well as the infographic in the Materials section

២. Chequeado’s “Metodo” (accessible in Spanish at: http://chequeado.com/

metodo/)

៣.Pagella Politica’s “Metodologia” and “Come funzioniamo” (accessible in

Italian at https://pagellapolitica.it/progetto/index)

៤.PolitiFact’s “The Principles of PolitiFact” (accessible at http://

www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/
principles-politifact-punditfact-and-truth-o-meter/)
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វិ ធីសាស្ត្រ និងក្រមសីលធម៌នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត

ដែលដឹកនាំអ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត ទៅល�ើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងដែរ។
អង្គការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត ដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាហត្ថលេខីបញ្
ជា ក់ក្រមនៃ
គោលការណ៍របស់IFCN។ ការសុំធ្វើជាហត្ថលេខីនេះទាមទារការវាយតម្លៃពី
ខាងក្រៅទៅល�ើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃបទដ្ឋានទាំងនេះ។ គ្រូអា
 ច
នឹងចង់សិក្សាឱ្យយល់ខលួន
្ ឯងអំពីក្រមនេះ និងស្វែងរកការវាយតម្លៃដែលបានធ្វើ
ទៅល�ើអង្គការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត មកពីប្រទេសរបស់ខលួន
្ 9 និងពិភាក្សាថាត�ើ

សិស្សយល់ឃ�ើញថាការធ្វើដូច្នេះធ្វើឱ្យពួកគេទុកចិត្តអ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតឬអត់។
គោលការណ៍រ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយក្រុមគោលដៅឱ្យចេះបែងចែកភាពខុសគ្នា
រវាងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតដែលល្អ និងមិនល្អ។ ឧ
 ទាហរណ៍នៃដំណឹងមិនពិត
ដែលក្លែងខ្លួនជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត គ្រូឧ
 ទ្ទេសនាមអាចនឹងចង់ចែករ ំលែក
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្ថបទទាំងព
 ីរនេះ ៖

➢

អ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតក្លែងក្លា យ (fake fact-checker) ទាំងនេះកំពុងតែនិយាយ
កុហកអំពីអំព�ើប្រល័យពូជសាសន៍ និងការត្រួតពិនិត្យនៅប្រទេសទួរគី

(Poynter) https://www.poynter.org/news/these-fake-fact-checkers-arepeddling-lies-about-genocide-and-censorship-turkey

➢

នៅក្នុងយុគសម័យក្រោយសេចក្តីពិត - អ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតក្លែងក្លា យនៅ
ស៊ុយអែតគឺជ�ៀសមិនរួច(The Guardian) ៖ https://www.theguardian.com/

media/2017/jan/19in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-factchecker-was-inevitable

ត�អ
្វី ្លះដែលរារាំងការពត
ើ ខ
ិ ?
នៅមុនពេលសិក្សាស៊ីជម្រៅល�ើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ង
ដែ នៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត សិស្ស
ត្រូវតែដឹងដែនកំណត់នៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត និងដែនកំណត់របស់ខលួន
្ ។
អ្នកអត្ថាធិប្បាយខ្លះបានប្រកាសថា យ�ើងបានចូលមកដល់សម័យ«ក្រោយសច្ចភាព»
ឬ «ក្រោយការពិត» (post-truth or post-fact) ហ�ើយ។ ពាក្យទាំងនេះបានបង្ហាញ
8

The Author Alexios Mantzarlis International Fact Checking Network

9	Available at https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles.
[accessed: 28/03/2018].
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បណ្
ដា ញផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតអ
 ន្តរជាតិ (IFCN)8 ក៏បានបង្កើតក្រមនៃគោលការណ៍

ជ្រើសរ� ើសជា «ពាក្យប្រចាំឆ្នាំ» ដោយទាំងវ ចនានុក្រម Oxford English និងទាំង
សមាគមភាសាអាល្លឺម៉ង់។ ហេតុផលដែលផ្ដល់ដោយអ្នកគាំទ្រពាក្យ «ក្រោយ
សច្ចភាព» គឺថា នយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបែកបាក់និងបែងចែក
បក្សពួករហូតព
 លរដ្ឋនាំគ្នាច្រានចោលទាំងស្រុងនូវរាល់ការពិតណាដែលអ្នក
នយោបាយ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ។

ការល�ើកឡ�ើងដូច្នោះ គឺមិនស ្របគ្នាទៅនឹងការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលបានរក
ឃ�ើញថា នៅពេលកែតម្រូវឯកសារយោង ឬអំណះអំណាងដែលក្រុមគោលដៅ
គិតថា អាចជ�ឿជាក់បាន មនុស្សម្នា (គិតជាមធ្យម)ទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែ
ប្រស�ើរឡ�ើង។ គ្រូឧ
 ទ្ទេសនាមអាចនឹងត្រូវការអាន និងពិភាក្សាអំពីការសិក្សា
ខាងក្រោមនេះជាមួយសិស្ស៖ 

➢ Swire, B., Berinsky, A. J., Lewandowsky, S. & Ecker, U. K. H. (2017).

Processing political misinformation: comprehending the Trump
phenomenon (01 March 2017) http://rsos.royalsocietypublishing.org/
content/4/3/160802 [accessed 28/03/2018].

➢ Nyhan, B. & Zeitzoff, T. (2018). Fighting the Past: Perceptions of

Control, Historical Misperceptions, and Corrective Information in the
Israel-Palestinian Conflict http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
pops.12449/abstract. [accessed 28/03/2018].

➢ Wood, T. & Porter, E. (2016). The Elusive Backfire Effect: Mass Attitudes’
Steadfast Factual Adherence (August 5, 2016). https://ssrn.com/
abstract=2819073. [accessed 28/03/2018].

ជាមួយគ្នានេះដែរ វាមិនមែនជាភាពសាមញ្ញ ទេ ដោយគ្រាន់តែល�ើកឡ�ើងថា ការពិត
គឺជាលក្ខណៈសម្គា ល់ដ៏លឥ
្អ តខ្ចោះនៃពិភពលោក និងថាមនុស្សគឺជាអង្គដែលមាន
ហេតុផលទាំងស្រុង ដែលទទួលយកការពិតថ
 ្មីដោយឥតខ្ចោះ ទោះបីជំន�ឿ និង
ចំណង់ចំណូលចិត្តពីមុនយ៉ា ងដូចម្ដេចក៏ដោយ។ យ�ើងម្នា ក់ៗក�ើតមកជាមួយភាព
លម្អៀងផ្នែកវ ិនិច្ឆ័យ និងភា
 ពលម្អៀងផ្សេងទ�ៀត ជាពិសេសឧបសគ្គផលូវចិ
្ ត្តដែល

អាចរាំងផ្លូវនៃការទទួលយកដំណឹងពិតថ្មី។ វាសំខាន់ណាស់ដែលគេត្រូវសង្កត់ធ្ងន់
ថា នេះមិនមែនជាអ្វីដែលក�ើតមានឡ�ើងចំពោះមនុស្សដទៃទេ ប៉ុន្តែវាក�ើតមានឡ�ើង
ចំពោះយ�ើងគ្រប់គ្នា ។ គ្រូឧទ្ទេសនាមគួរតែពិភាក្សាភាពលម្អៀងនៅក្នុងថ្នា ក់។
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ខលួន
្ ក្នុងចំណងជ�ើងសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៦ និងត្រូវបាន

Britannica —https://www.britannica.com/topic/confirmation-bias [accessed
28/03/2018]៖ និន្នា ការនៃការចាត់ចែងព័ត៌មានដោយស្វែងរកឬបកស្រាយ
ព័ត៌មានដែលស្របនឹងជំន�ឿ ដែលមានស្រាប់របស់មនុស្សម្នា ក់។ គោលការណ៍
លម្អៀងនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តបែបនេះ ភាគច្រើនគឺដោយអចេតនា ហ�ើយ
នាំឱ្យគេមិនខ្វល់ពីព័ត៌មានណាដែលមិនត្រូវនឹងជំន�ឿរបស់គេ។ ជំន�ឿដែលមាន
ស្រាប់ រួមមានដូចជា ការរ ំពឹងទុករបស់មនុស្សម្នា ក់ នៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់
មួយ និងកា
 រទស្សន៍ទាយលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយ។ មនុស្សទំនងជានឹង
ដំណ�ើរការព័ត៌មាន ដ�ើម្បីគាំទ្រជំន�ឿផ្ទា ល់ខលួន
្ នៅពេលដែលបញ្
ហា នោះមាន
សារៈសំខាន់ខ្លាំង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯង។

ហេតុផលដែលមានការជំរុញចត
ិ ្ត [ដកស្រង់ចេញពីDiscover Magazine—http://blogs.

discovermagazine.com/intersection/2011/05/05/what-is-motivated-reasoninghow-does-it-work-dan-kahan-answers/#.WfHrl4ZrzBI [accessed 28/03/2018].
ការវ ិនិច្ឆ័យដោយជំរុញទឹកចិត្ត សំដៅល�ើនិន្នា ការដោយមិនដឹងខ្លួន ដែលស្របនឹង

ដំណ�ើរការព័ត៌មាន ទៅតាមសេចក្ដីសន្និដ្ឋានដែលស្របទៅនឹងលទ្ធផលឬគោលដៅ
អ្វីមួយ។ ចូរពិចារណាឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញ មួយនេះ។ នៅក្នុងទសវត្សរ ៍ឆ្នាំ១៩៥០
ចិត្តវ ិទូបានសុំឱ្យមនុស្សដែលខ្លួនធ្វើពិសោធន៍ ជាសិស្សមកពីមហាវ ិទ្យាល័យ Ivy

League ចំនួនពីរឱ្យទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយបង្ហាញពី ការពិន័យដ៏ចម្រូងចម្រាស
របស់អាជ្ញាកណ្
ដា លក្នុងពេលប្រកួតបាល់ទាត់ រវាងក្រុមមកពីសាលារបស់ពួកគេ
ទាំងពីរ។ សិស្សមកពីសាលានីមួយៗទំនងជាយល់ថា ការផ្លុំកញ្ចែពិន័យជាការ

ត្រឹមត្រូវ នៅពេលដែលការពិន័យនោះចំណេញដល់ក្រុមសាលារបស់ខលួន
្ ជាងពេល
ដែលវាផ្ដល់ការចំណេញទៅខាងគូប្រជែងរបស់ខលួន។
្
អ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋាន
ថា ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដែលសិស្សមាន នៅក្នុងការបញ្
ជា ក់ពីភាពស្មោះត្រង់
ចំពោះស្ថាប័នរបស់ខលួន
្ បានកំណត់អវីដែ
្ លពួកគេបានឃ�ើញនៅក្នុងភាពយន្ត។
ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានស្រាប់(Availability heuristic) [ដកស្រង់ចេញពី 

Oxford University Press A Dictionary of Psychology— http://www.
oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref9780199534067-e-830 [accessed 28/03/2018]. ការគិតយល់ដោយខ្លួនឯង

(A cognitive heuristic) តាមរយៈភាពញឹកញាប់ឬចំនួនដងនៃព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ
ត្រូវបានវ ិនិច្ឆ័យដោយចំនួនឧទាហរណ៍ដែលបានក�ើតឡ�ើងហ�ើយដែលអាចងាយ
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ការអះអាងដែលលម្អៀង(Confirmation bias)[ដកស្រង់ចេញពី Encyclopaedia

ការពិត ដោយសារពួកគេអាចចាំវាបានយ៉ា ងងាយ។ នៅក្នុងពិសោធន៍មួយដែល
ធ្វើឡ�ើងដោយLisa Fazio នៅសកលវ ិទ្យាល័យ Vanderbilt មនុស្សដែលត្រូវបាន
គេប្រាប់ឱ្យនិយាយដដែលៗថា «រ៉ូបរបស់ស្ត្រីឥណ្
ឌាជាសំពត់គិលរបស់ជនជាតិ
អេកុស្ស» ចំនួន៦ដង ជ�ឿល�ើភាពមិនពិតនេះ ច្រើនជាងអ្នកដែលនិយាយឃ្លាខាង
ល�ើតែម្ដង។ សារព័ត៌មានអាចប្រែក្លា យខលួន
្ ឯង ជាភ្នា ក់ងារជួយឱ្យគេជ�ឿទៅល�ើ

ភាពមិនពិត តាមរយៈការផ្សាយភាពមិនពិតទា
 ំងនោះដោយខ្វះការត្រិះរ ិះពិចារណា។
ឧទាហរណ៍ ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអំពីការសមគំនិតជុំវ ិញទីកន្លែងកំណ�ើត
របស់លោក បារ៉ា ក់ អូបាម៉ា បានដ�ើរតួនាទីផ្សព្វផ្សាយឱ្យគេជ�ឿថា អតីតប្រធានាធិបតី
អាមេរ ិករូបនេះ តាមពិតទៅ មិនមែនក�ើតនៅកោះហាវ៉ៃ សហរដ្ឋអាមេរ ិកទេ។
គេគួរកត់សម្គា ល់ថា ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតនេះទ�ៀតសោត ជាឧបករណ៍មួយ
ដែលមិនមែនលឥ
្អ តខ្ចោះនោះទេ។ អ្វីមួយអាចនឹងត្រឹមត្រូវមួយរយភាគរយ ក៏នៅ
តែភ្លេចបញ្ចូ លបរ ិបទសំខាន់ៗដែរ10។ ជានិច្ចកាល ការពិតត្រូវបានផ្គុំឡ�ើង រ�ៀប
លំដាប់លំដោយ និងរុះរ�ល
ើ ំដាប់លំដោយប្រកបដោយអត្ថន័យក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ

និទានទូលំទូលាយ ដែលអាចផ្ដល់សារៈសំខាន់ផ្សេងៗគ្នាដល់ការពិតជាមូលដ្ឋាន
ដូចគ្នា ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត សច្ចភាព ឬសេចក្ដីពិត ល�ើសពីការប្រមូលការពិត។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបិទការបកស្រាយ
ផ្សេងទ�ៀតហ�ើយក
 ៏មិនមែនជាឧបករណ៍ដ�ើម្បីធានាការពិតមួយឈុត ដែលអាច
មានផលប៉ះពាល់ល�ើការនិទាន និងភា
 ពលម្អៀងរបស់បុគ្គលដ�ើម្បីរឹតត្បិតការ
ពិភាក្សាដោយមានហេតុផលនោះឡ�ើយ។

គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

➢

ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការស្គា ល់អំពីការអនុវត្តល្អៗដែលកំពុងក�ើតមាន នៅជុំវ ិញ
ពិភពលោកទាក់ទងនឹងកាផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត

➢

ល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីភាពលម្អៀងផ្នែកវ ិនិច្ឆ័យដែលអាចនឹងរាំងស្ទះ
ដល់ការយល់ដឹងអំពីការពិត

➢

10

ល�ើកកម្ពស់ជំនាញវ ិភាគបែបត្រិះរ ិះ

Available at Yanofsky, D. (2013). The chart Tim Cook doesn’t want you to see. Available at https://
qz.com/122921/the-chart-tim-cook-doesnt- want-you-to-see/. [accessed 28/03/2018].
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នឹកឃ�ើញ។ កត្តានេះអាចនាំឱ្យមនុស្សចាត់ទុកការអះអាងមិនត្រឹមត្រូវមួយ ថាជា

១. ការយល់ដឹងការលេចឡ�ើងនូវការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត ជាទម្រង់ខុសប្លែក
គេនៃសារព័ត៌មានព្រមទាំងក្រមសីលធម៌ និងវ ិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្ត
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត
២.ការយល់ដឹងសំណួរដែលត្រូវសួរ នៅពេលវាយតម្លៃគុណភាពរបស់ភ័សតុតាង
្
៣.ការល�ើកកម្ពស់សមត្ថភាពញែកការអះអាងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន
ដាច់ចេញពីមតិ និងកា
 របំផ្លើស
៤.ការយល់គោលគំនិតន ៃភាពលម្អៀងផ្នែកការវ ិនិច្ឆ័យ ដែលអាចរាង
ំ ស្ទះផ្លូវនៃ
ការយល់ដឹងការពិត

ទម្រង់នៃមេរ�ៀន
ផ្នែកទ្រឹស្ដីនៃមេរ�ៀននេះពិនិត្យទៅល�ើ៖
១.ប្រវត្តិនិងនិយមន័យ
២. វ ិធីសាស្ត្រនិងក្រមសីលធម៌
៣. ត�ើអវីដែ
្ លរារាំងកា
 រពិត
ផ្នែកអនុវត្តន៍នៃមេរ�ៀននេះចែកចេញជាពីរសកម្មភាព៖
១.ស្វែងរកការអះអាងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន
២. ស្វែងរកការពិត
លំហាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើការកែតម្រូវឱ្យត្រឹមត្រូវ។
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លទ្ធផលសក្
ិ សា

ក.ទ្រឹស្តី

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសក្
ិ សា

១.ប្រវត្តិ និងន
 ិយមន័យ

២០នាទី

១

២. វ ិធីសាស្ត្រ និងក្រ
 មសីលធម៌

២០នាទី

១

៣. ត�ើអ្វីដែលរារាំងកា
 រពិត

២០នាទី

៤

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសិក្សា

សកម្មភាពទី១៖ ការស្វែងរកការអះអាង

៣០នាទី

៣

១ ម៉ោ ង

២

ខ. អនុវត្តន៍

ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត
សកម្មភាពទី២៖ ការស្វែងរកការពិត

១. ការស្វែងរកការអះអាងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតបា
 ន
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតផ្ដោតសំខាន់ល�ើការអះអាង ដែលផ្ទុកការពិតយ៉ា ង
ហោចណាស់មួយចំណុច ឬតួលេខមួយដែលសេចក្ដីពិតនៃការពិតនោះ ឬតួលេខ
នោះអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់បានដោយសត្យានុម័ត។ ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមិនមែន
វាយតម្លៃសេចក្ដីពិតនៃមតិ និងការទស្សន៍ទាយការបំផ្លើស ការនិយាយរ ិះគន់បែប
កំប្លែង និងរ�ឿងកំប្លែងនោះទេ។
សកម្មភាពទ១
ី ៖ ចូរឱ្យសិស្សអានសេចក្ដីដកស្រង់នៃសុន្ទរកថាខាងក្រោមនេះដែល

ថ្លែងដោយឥស្សរជនសាធារណៈ៤រូប និងដា
 ក់ពណ៌បៃតងឱ្យប្រយោគការពិតដែល
អាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន ដាក់ពណ៌ក្រហមឱ្យប្រយោគជាមតិនិងដាក់ពណ៌
ទឹកក្រូចឱ្យប្រយោគដែលស្ថិតនៅកណ្
ដា លនៃការពិត និងមតិ។ បន្ទា ប់ពីសិស្ស
បានប្រគល់កិច្ចការដែលគេបានគូសដាក់ពណ៌ឱ្យរួចហ�ើយ ចូរពិនិត្យម�ើលទាំងអស់
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ភ្ជាប់ផែនការទៅនង
ឹ លទ្ធផលសក្
ិ សា 	

		

ការណែនាំ

ក្រហម – សេចក្ដីដែលមិនអាចពិនិត្យមេីលការពិតបាន
ទឹកក្រូច – សេចក្ដីដែលនៅចន្លោះកណ្
ដា ល
បៃតង –សេចក្ដីដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន

Michelle Bachelet, អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលី
ខណៈដែលយ�ើងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពដ៏ច្រើនគ
 ួរសមក្នុងគោលដៅនោះ យ�ើង
ក៏ដឹងដែរថា យ�ើងត្រូវតែដោះស្រាយការគំរាមកំហែងមួយទ�ៀតចំពោះប្រព័ន្ធ

អេកូឡូស៊ីសមុទ្រនោះគឺប្លាស្ទិក។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្លាស្ទិក៨លានតោនបាន
ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយនៅទីនោះអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំ និងបង្កផល

ប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេង។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា នេះ យ�ើងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ

សម្អា តសមុទ្ររបស់កម្មវ ិធីបរ ិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ នៅ
កម្រិតមូលដ្ឋាន យ�ើងនឹងបង្ហាញសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយ ដ�ើម្បីហាមការប្រើប្រាស់
ថង់ប្លាស្ទិកនៅតាមទីក្រុងជាប់មាត់ឆ្នេរ ក្នុងរយៈពេល១២ខែខាងមុខ។ ច្បាប់នេះ
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកក្នុងការការពារសមុទ្រដែរ។ ដូច្នេះ យ�ើង

នឹងក្លា យជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរ ិកដែលអនុវត្តច្បាប់បែបនេះ

ហ�ើយយ�ើងសូមអំពាវនាវដល់បណ្
ដាប្រទេសផ្សេងទ�ៀត ឱ្យទទួលយកទំនួលខុសត្រូវ
នេះដូចគ្នាដែរ។ ជាងនេះទៅទ�ៀត មកដល់ពេលនេះគឺ៣០ឆ្នាំហ�ើយ បន្ទា ប់ពីការ
អនុម័តព
 ិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ (Montreal Protocol) ស្ដីពីសារធាតុបំផ្លា ញស្រទាប់
អូហ្សូន ដែលការអនុម័តនេះបានធ្វើឱ្យស្រទាប់អូហ្សូនអាចស្ដារខ្លួនឡ�ើងវ ិញ។

ក្នុងឱកាសខួបល�ើកទី៣០នេះ ខ្ញុំសូមប្រកាសថា ប្រទេសខ្ញុំទ�ើបតែបានដាក់ជូន
នូវសច្ចាប័នទៅល�ើវ ិសោធនកម្ម Kigali ឆ្នាំ២០១៦ នៃពិធីសារ ម៉ុងរ៉េអាល់នេះ
ដែលមានគោលដៅទប់ស្កា ត់ការក�ើនកម្ដៅ ផែនដីឱ្យបាន០,៥អង្សា។ តាមរយៈ
សច្ចាប័ននេះ ប្រទេសChileស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងៗគេដែលផ្ដល់

សច្ចាប័នល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះ។ ប៉ុន្តែមិនមែនអស់ត្រឹមនេះទេ។ រួមនឹងការ
បង្កើតប
 ណ្
ដា ញឧទ្យាននៅPatagonia យ�ើងក
 ៏បានបន្ថែមតំបន់បៃតងដែលសម្បូរ
ទៅដោយជីវៈចម្រុះ ចំនួន ៤,៥លានហិកតា ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានការពារដោយ
រដ្ឋ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សាធារណៈ។
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គ្នា និងពិភាក្សាថាត�ើអវីដែ
្ លជាការអះអាងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតបាន ។

រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននៃសេដ្ឋកិចពិ
្ច ភពលោក បន្តធ្វើឱ្យមានគម្លា តកាន់តែធំឡ�ើងៗ

រវាងប៉ូលខាងជ�ើង និងប
 ៉ូលខាងត្បូងនៃពិភពលោក។ ខណៈដែលប្រជាជនប្រទេស
មួយចំនួនត
 ូចរ ីករាយនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីសកលឧបនីយកម្ម ប្រជាជនភាគ
ច្រើនន ៃសកលលោកនៅតែរស់នៅស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រ និងភា
 ពអត់ឃ្លានដដែល
ដោយគ្មា នសង្ឃឹមនឹងអាចកែលម្អជ
 ីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេបានលប្រ
្អ ស�ើរ

ឡ�ើយ។ សូម្បីនៅក្នុងបណ្
ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ គម្លា តរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅ

តែមានទំហំធំ និងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំង។ យ�ើងត្រូវការចាំបាច់នូវឆន្ទៈនយោបាយ
ពីមេដឹកនាំពិភពលោក ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្
ហា ប្រឈមនិងឧបសគ្គនា
 នាដែល
បង្កឡ�ើងដោយរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិចពិ
្ច ភពលោកដែលមិនកែទម្រង់នេះ ប្រសិនប�ើ
យ�ើងច
 ង់សម្រេចគោលដៅ និងមហិច្ឆតាន ៃផែនការឆ្នាំ២០៣០។ ឧទាហរណ៍ ទ្វីប
លោកសម្បូរដោយធនធានរ៉ែប៉ុន្តែ ប្រទេសក្រីក្រនៅតែមានចំនួនច្រើន។

Sigmar Gabriel, អតត
ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់
យ�ើងត្រូវផ្ដល់ឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនូវមធ្យោបាយដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់
ដ�ើម្បីបំពេញអាណត្តិរបស់ខលួន។
្
ប៉ុន្តែតួលេខបច្ចុប្បន្នប្រាប់យ�ើងរ�ឿងផ្សេងមួយ

ទ�ៀត ៖ កម្មវ ិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ទទួលមូលនិធិបានតិចជាង៥០% នៃ
មូលនិធិដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធន
 ឹងគ្រោះអត់ឃ្លានរបស់ពិភពលោក
សព្វថ្ងៃ។ កម្មវ ិធីអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកទទួលបាន១៥% នៃវ ិភាគទានរបស់ខលួនជា
្
ថវ ិកាស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មា នចំណងនៅថ្ងៃនេះ ហ�ើយនៅឆ្នាំ២០១១ អង្គការនេះ

ទទួលថវ ិកាតែ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។ អ្វីៗហាក់ដូចជាមិនល្អប្រស�ើរសោះ ប�ើធ�ៀបនឹង
កម្មវ ិធីជំនួយផ្សេងទ�ៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ វាមិនអាចទេដែលឱ្យអ្នក
ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ចំណាយពេលល�ើការចែកចាយ

លិខិតសុំជំនួយស្វែងរកថវ ិកា ដែលត្រូវការចាំបាច់ច្រើនជាងពេលវេលារ�ៀបចំ
និងចាត់ចែងជំនួយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះ។ យ�ើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររប�ៀបរបបនេះ។
យ�ើងត្រូវផ្ដល់ឱ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនូវកម្រិតមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ និងស េរ ីភាព
ច្រើនជាងមុន។ អ្វីដែលយ�ើងច
 ង់បានមកវ ិញគឺប្រសិទ្ធភាព ន
 ិងតម្លា ភាពកាន់តែ
ប្រស�ើរឡ�ើងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់មូលនិធិ។
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Jacob Zuma, អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្ង
បូ

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់វ ិភាគទានធំបំផុតទី៤ និងរ�ឿងដទៃទ�ៀតជាឧទាហរណ៍មួយ
ក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតមួយ ក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតនានា
សម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅជុំវ ិញពិភពលោក យ�ើងច
 ង់បន្តផ្ដល់វ ិភាគទានច្រើន
ក្រាស់ក្រែលជាបន្តទ�ៀត ។

Mark Zuckerberg, នាយកប្រតប
ិ ត្តិFacebook
Facebook ជាក្រុមហ៊ុនដែលលប
្អ ំផុត និងប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម។ ចាប់តាំងពី
ពេលដែលយ�ើងចា
 ប់បដិសន្ធិរហូតមកដល់ពេលនេះ យ�ើងផ្ដោតសំខាន់ល�ើគ្រប់
រ�ឿងលទា
្អ ំងអស់ ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជន។ ខណៈដែលFacebook
រ ីកកាន់តែធំ ប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីមានឧបករណ៍ថ្មីមួយដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់សម្ដែងមតិ កសាង
សហគមន៍ ន
 ិងអាជីវកម្ម។ ទ�ើបតែថ្មីៗនេះទេ ដែលយ�ើងបានឃ�ើញចលនា

#metoo និងMarch for Our Lives ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំ ន
 ិងចាត់តាំងនៅល�ើ
បណ្
ដា ញFacebook ។ បន្ទា ប់ពីព្យុះ Harvey ប្រជាជនរៃអង្គាសថវ ិកាបាន
ជាង២០លានដុល្លារសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះ។ ប
 ច្ចុប្បន្ន អា
 ជីវកម្មខ្នាតតូចជាង
៧០លាន ប្រើប្រាស់Facebook ដ�ើម្បីការលូតលាស់នៃអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួន និងកា
 របង្កើតកា
 រងារ។

២. ការស្វែងរកការពិត
សកម្មភាពទី២៖ ចូរបែងចែកសិស្សក្នុងថ្នា ក់ជាក្រុម។ ចូរឱ្យក្រុមនីមួយៗ ជ្រើសរ� ើស
ការអះអាង«ពណ៌បៃតង» មួយចេញពីការអះអាងពណ៌បៃតងនានា នៅខាងល�ើ

ដ�ើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទា ត់ម�ើលការពិត (ឬឱ្យជ្រើសរ� ើសចេញពីបញ្ជីដែលអ្នកប
 ង្កើត
ដោយខលួន
្ ឯង) ។
ចូរឱ្យក្រុមនានាស្រាវជ្រាវរកភ័សតុតាងដែល
្
គាំទ្រឬដែលបដិសេធការរកឃ�ើញ។

នៅមុនឱ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះ ចូរល�ើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេវាយតម្លៃប្រភពនានាដែលពួក
គេរកឃ�ើញ ដោយយោងទៅតាមបារ៉ា ម៉ែត្រខាងក្រោម៖
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ទោះក្នុងអត្រាណាមួយក៏ដោយ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានបំណងរក្សាការគាំទ្រផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខលួន
្ ឱ្យស្ថិតស្ថេរសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ដែលរាយការណ៍អំពីស្ថិតិនៃភាពគ្មា នការងារធ្វើថ្មីបំផុត ដែលនៅជិតគ្នាតិចតួចន
 ឹង
ទិន្នន័យដូច្នេះវាមិនសូវមានតម្លៃដូចទៅនឹងស្ថាប័នស្ថិតិជាតិដែលជាអ្នកវា
 ស់វែង
តួលេខការងារពិតប្រាកដនោះឡ�ើយ។
ឯកទេស៖ ត�ើគុណសម្បត្តិអវីខ
្ ្លះ ដែលគូសបញ្
ជា ក់អំពីគុណភាពរបស់អ្នកផលិត
ភ័សតុតាង?
្
ឧ. អ្នកន
 ិពន្ធស�ៀវភៅមួយក្បាលមានសញ្ញាបត្រថ្នា ក់បណ្ឌិតល�ើ

ប្រធានបទនោះ ហ�ើយនៅក្នុងវ ិស័យរបស់គាត់ គាត់ត្រូវគេប្រើឈ្មោះគាត់ជា
អំណះអំណាងច្រើន។

ភាពហ្មត់ចត់៖ ត�ើភ័សតុតាងនោះប្រមូ
្
លបានមកយ៉ា ងដូចម្ដេច? ឧ. ទិន្នន័យអ
 ំពីអំព�ើ
ហិង្សាល�ើស្ត្រីត្រូវប្រមូលតាមរយៈការស្ទង់មតិ11។ នេះអាចធ្វើឱ្យការសន្និដ្ឋានជា
ទូទៅគ្មា នសុពលភាព និងពិបាកប្រៀបធ�ៀបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដោយយោង
ហេតុផលទៅល�ើឆន្ទៈរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការឆ្លើយតប ហ�ើយកា
 រយល់ឃ�ើញអំពីការ
ប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទអាចនឹងមានភាពខុសគ្នា ក្នុងនោះរាប់ទាំងខុសគ្នា

ពីប្រទេស
មួយទៅប្រទេសមួយទ�ៀតផងដែរ។ នេះមិនមែនដ�ើម្បីកាត់បន្ថយភា
 ពធ្ងន់ធ្ងរនៃ

អំព�ើហិង្សាល�ើស្ត្រីឡ�ើយ ប៉ុន្តែគឺដ�ើម្បីតស៊ូមតិឱ្យមានភាពហ្មត់ចត់គាំទ្រ ដ�ើម្បីការ
អះអាងជាក់លាក់ដែលបានធ្វើឡ�ើង។
តម្លា ភាព៖ ត�ើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីភ័សតុតាងនេះ?
្
ឧ. ការសិក្សាបែបវ ិទ្យាសាស្ត្រមួយបាន
ផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យទាំ
 ងអស់ ដែលខ្លួនប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសន្និដ្ឋានរបស់
ខ្លួននៅល�ើអ៊ីនធឺណិតដ�ើម្បីឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទ�ៀតពិនិត្យពិច័យ។
ភាពអាចជ�ឿជាក់បាន៖ ត�ើមានប្រវត្តិពីមុនមកសម្រាប់វាយតម្លៃឬទេ? ឧ. អង្គការ

Transparency International កំពុងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អំពីការយល់ឃ�ើញអំពី
អំព�ើពុករលួយ(Corruption Perceptions Index) អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំហ�ើយ។
នេះបានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជំនាញដ�ើម្បីរកម�ើលដែន
កំណត់នៃរបាយការណ៍នេះ12។

11

See indicator (48) of the UN Gender Statistics https://genderstats.un.org/#/downloads

12

Hough, D. (2016) Here’s this year’s (ﬂawed) Corruption Perception Index. Those ﬂawsare useful. The
Washington Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/27/
how-do-you-measure-corruption-transparency-international-does-its-best- and-thats-useful/?utm_
term=.7ff90ea2890f [accessed 23/03/2018].
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ភាពនៅជិ ត៖ ត�ើភ័សតុតាងនៅជិ
្
តគ្នានឹងបាតុភាពប៉ុណ្ណា? ឧ. ស្ថាប័នដំណឹងមួយ

ពាក់ព័ន្ធនឹងភ័សតុតាងដែរឬទេ?
្
ឧ. ការសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាព
ពីការបរ ិភោគ pasta ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនិងគាំទ្រមូលនិធិដោយក្រុមហ៊ុនផលិត

pasta ដ៏ធំមួយ13។
គ្រូឧទ្ទេសអាចនឹងត្រូវការបោះពុម្ពតា
 រាងខាងក្រោមនេះ និងឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់វា
ដ�ើម្បីវាយតម្លៃប្រភពនីមួយៗ។
ខ្សោយ

មធ្យម

ខ្លា ង
ំ

ភាពនៅជិ ត
ឯកទេស
ភាពហ្មត់ចត់
តម្លា ភាព
ភាពអាចជ�ឿជាក់បាន
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍

កច
ិ ្ចការដែលគួរដាក់ឱ្យធ្វើ
ការកែតម្រូវឱ្យត្រឹមត្រូវ
ដោយប្រើប្រាស់ភ័សតុតាងដែលវាយតម្លៃនៅក
្
្នុងមេរ�ៀន សិស្សគួរតែសរសេរ
របាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតមួយ (ប្រហែល ១២០០ពាក្យ) ដោយទាញ

សេចក្ដីសន្និដ្ឋានអំពីភាពពិតនៃសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដែលពួកគេបានជ្រើសរ� ើស។
ពួកគេគួរបង្កើតមាត្រដ្ឋានពិន្ទុផ្ទា ល់ខលួន
្ ដ�ើម្បីដាក់ពិន្ទុល�ើការអះអាងដែលត្រូវបាន
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត។ ឧទាហរណ៍ PolitiFact ដាក់ចេញនូវលក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យសម្រាប់
ការដាក់ពិន្ទុដូចខាងក្រោម៖
13

This is a real example. More here: http://www.healthnewsreview.org/2016/07/study-really-find-pastaopposite-fattening/. [accessed 23/03/2018].

142

មេរ�ៀនទី៥៖ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត ១០១

ទំនាស់ផលប្រយោជន៍៖ ត�ើផលប្រយោជន៍បុគ្គល ឬឯកជនរបស់ប្រភព មានជាប់

ចោលនោះទេ។

ពិតភាគច្រើនបំផុត - សេចក្ដីថ្លែងមានភាពត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែត្រូវការការបំភលឺ្ ឬព័ត៌មានបន្ថែម។
ពត
ដា ល ប៉ុន្តែបាត់សេចក្ដីលម្អិត
ិ ពាក់កណ្ដា ល - សេចក្ដីថ្លែងមានភាពត្រឹមត្រូវពាក់កណ្
សំខាន់ៗឬដាក់ព័ត៌មានខុសពីបរ ិបទ។

ខុសភាគច្រើន - សេចក្ដីថ្លែងមានចំណុចខ្លះពិត ប៉ុន្តែមិនប
 ញ្ចូ លការពិតសំខាន់ៗ
ដែលនឹងធ្វើឱ្យគេមានការយល់ឃ�ើញផ្សេង។
ខុស - សេចក្ដីថ្លែងមិនត្រឹមត្រូវ។
កុហក - សេចក្ដីថ្លែងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ និងមានការអះអាងដ៏ហួសចិត្តមួយ។
មាត្រដ្ឋានសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈជាបន្ទា ត់ដូចអ្វីដែល

PolitiFact ប្រើនោះទេ ដែលមាត្រដ្ឋាននេះឱ្យពិនផ្អែ
្ទុ កល�ើមាត្រដ្ឋានពិតរហូតដល់
កុហក។ ឧទាហរណ៍ El Sabueso នៅម៉ិចស៊ិក14ដាក់បញ្ចូ លការដាក់ពិន្ទុដូចជា
«មិនអាចបញ្
ជា ក់ថាពិតបានទេ» សម្រាប់ការអះអាងណាដែលភាពត្រឹមត្រូវពឹងផ្អែក
ល�ើវ ិធីសាស្ត្រដែលជ្រើសរ� ើស។ ចូរល�ើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សមានភាពច្នៃប្រឌិត រួមនឹង
ការបង្កើតមាត្រដ្ឋានជាវ ិធីមួយដ�ើម្បីវាស់លក្ខណៈសម្បត្តិនានាដែលយ�ើងអា
 ច
ផ្ដល់ទៅឱ្យសេចក្ដីថ្លែងអំពីការពិតន
 ីមួយៗ។
ដោយអាស្រ័យល�ើពេលវេលានិងធនធានដែលមាន គ្រូឧទេ្ទសក៏អាចនឹងប្រាប់ឱ្យ
សិស្សរ�ៀបចំកាផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតនៅក្នុងទម្រង់មួយ ដែលល�ើសពីអត្ថបទសុទ្ធ។

រូប meme វ ីដេអូខលីៗ
្ GIFs, Snapchat ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឧបករណ៍លស
្អ ម្រាប់
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្លែងក្លា យ។ ពិតណាស់ ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតដូចគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅពេលដែលបង្ហាញជាវ ីដេអូ
បែបកំប្លែង ជាជាងបង្ហាញជាអត្ថបទ15។
សម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនអ
 ំពីទម្រង់ច្នៃប្រឌិតគ្រូអាចនឹងត្រូវការម�ើលអត្ថបទ
14

AnimalPolitico (2015). Available at http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/01/28/
el-sabueso-un-proyecto-para-vigilar-el-discurso-publico/. [accessed 6/04/2018].

15

Young, D., Jamieson, K., Poulsen, S. and Goldring, A. (2017). Fact-Checking Effectiveness as a Function
of Format and Tone: Evaluating FactCheck.org and FlackCheck.org. Journalism & Mass Communication
Quarterly, 95(1), pp.49-75

143

មេរ�ៀនទី៥៖ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត ១០១

ពត
ិ - សេចក្ដីថ្លែងត្រឹមត្រូវ និងគ្មា នចំណុចសំខាន់ណាមួយ ដែលត្រូវបានបំភ្លេច

Mantzarlis, A. (2016). Fact-checkers experiment with Snapchat, GIFs and other
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អំណានបន្ថែម
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ទីនោះ។
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https://www.poynter.org/news/5-tips-fact-checking-claims-about-health.
[accessed 06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2015). 5 tips for fact-checking datasets. Available at https://www.
poynter. org/news/5-tips-fact-checking-datasets. [accessed 06/04/2018].
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144

មេរ�ៀនទី៥៖ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត ១០១

ខាងក្រោមនេះដែលផ្សាយនៅល�ើ Poynter ៖

Funke, D. (2017). Where there’s a rumour, there’s an audience. This study sheds
light on why some take off. Available at https://www.poynter.org/news/
where-theres-rumor- theres-audience-study-sheds-light-why-some-take.
[accessed 06/04/2018].
Funke, D. (2017). Want to be a better online sleuth? Learn to read webpages like
a fact-checker. Available at https://www.poynter.org/news/want-be-betteronline-sleuth- learn-read-webpages-fact-checker. [accessed 06/04/2018].
Funke, D. (2017). These two studies found that correctingmisperceptions works.
But it’s not magic. Available at https://www.poynter.org/news/these-twostudies-found- correcting-misperceptions-works-its-not-magic. [accessed
06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2017). What does the “Death of Expertise” mean for fact-checkers?
Available at https://www.poynter.org/news/what-does-death-expertise-meanfact- checkers. [accessed 06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2017). Journalism can’t afford for corrections to be the next
victim of the fake news frenzy. Available at https://www.poynter.org/news/
journalism-cant-afford-corrections-be-next-victim-fake-news-frenzy. [accessed
06/04/2018].
Mantzarlis, A. (2016). Should journalists outsource fact-checking to academics?
Available at https://www.poynter.org/news/should-journalists-outsource-factchecking- academics. [accessed 06/04/2018].
ស�ៀវភៅ

Ball, J. (2017). Post-Truth: How Bullshit Conquered the World. London: Bite
backPublishing.
Gladstone, B. (2017). The Trouble with Reality: a Rumination on Moral Panic in
Our Time.
New York: Workman Pu.
Graves, L. (2016). Deciding What’s True: the Rise of Political Fact-Checking
Movement in American Journalism. New York: Columbia University Press.

145

មេរ�ៀនទី៥៖ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត ១០១

Mantzarlis, A. (2017). French and American voters seem to respond to factchecking in a similar way. Available at https://www.poynter.org/news/frenchand-american-voters- seem-respond-similar-way-fact-checking. [accessed
06/04/2018].

គម្រោងមេរ�ៀនល្បែងប�ៀរសម្ដែងតួ សម្រាប់ទិវាផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតអ
 ន្តរជាតិ
(រ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់សិស្សអាយុ១៤-១៦ឆ្នាំ) មាននៅទីនេះ ៖ http://
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មេរ�ៀនទី៦

ប្រភពដ�ើមនៃព័ត៌មានឌីជីថលនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត។ មេរ�ៀននេះនឹងណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រ
ផ្សេងៗ សម្រាប់កំណត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រភពរូបថត និងវ ីដេអូ ជាពិសេសមាតិកា
បង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលចែករ ំលែកនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ សិស្សនឹងយល់ដឹងអំពីប្រភេទខុសៗគ្នានៃមាតិកា
ក្លែងក្លា យ និងប
 ំភ័ន្តដែលជារ�ឿយៗត្រូវបានចែករ ំលែកនៅក្នុងអំឡុងពេល

ព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ នៅល�ើកម្មវ ិធីនានា ដូចជា Facebook Twitter

Instagram និងYouTube1។ ជារ�ឿយៗ មាតិកាបែបនេះត្រូវបានអង្គភាពសារព័ត៌មាន
ដែលអាចទុកចិត្តបាន ជ្រើសរ� ើសយកទៅចុះផ្សាយដ�ើម្បីបកអាក្រាតពីភាព
មិនព
 ិតរបស់វា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ មាតិកានេះត្រូវបានចែកចាយបន្តនិងបន្ទរនៅ
ល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលពេលខ្លះត្រូវបាន
តួអង្គទុច្ចរ ិតប្រើជាគោលដៅសម្រាប់ការបញ្ជ្រា បឥទ្ធិពលល�ើកិច្ចពិភាក្សា
សាធារណៈ2 និងបង្កើនភា
 ពអាចជ�ឿទុកចិត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាប្រភពដែល
ទុកចិត3្ត ។
សិស្សត្រូវបានស្នើឱ្យសាកល្បងសភាវគតិរបស់ខលួន
្ ដោយប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពនិង

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ង
ដែ នៅមុនពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្របែប
សេីុបអង្កេតជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកា ក្នុងនោះរួមបញ្ចូ លទាំង ៖

➢

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងឱ
 ្យតម្លៃទៅប្រភពដ�ើម ស្របទៅតាម
គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដែលណែនាំការប្រើប្រាស់បែបសារព័ត៌មាននៃ
មាតិកា ដែលបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់4

➢

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបចោលគណនីក្លែងក្លា យ ឬគណនី

1	Alejandro, J. (2010). Journalism in The Age Of Social Media. Reuters Institute Fellowship.
Available at: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Journalism%
2520in%2520the%2520Age%2520of%2520Social%2520Media.pdf [accessed 22/04/2018].].
2

Paulussen, S. & Harder, R. (2014). Social Media References in Newspapers. Journalism Practice, 8(5), pp.
542-551.

3	មេរ�ៀនទី៧ន
 ឹងពិភាក្សា និងដោះស្រាយបញ្
ហា នេះ
4

See Online News Association’s UGC Ethics guide: https://ethics.journalists.org/topics/user-generatedcontent/ [accessed18/4/2018].
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មេរ�ៀននេះរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីជួយសិស្សក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទា ត់

➢

ការបញ្
ជា ក់ថា មានការប្រាប់ប្រភពដ�ើមមាតិការូបភាព ឬវ ីដេអូបានត្រឹមត្រូវ

➢

ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ពេលវេលានៃការផលិត និងកា
 របង្ហោះមាតិកា

➢

កំណត់ទីតាំងភ
 ូមិសាស្ត្ររបស់រប
ូ ភាពនិងវ ីដេអូ

ការមានលទ្ធភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកាដ�ើមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក
សារព័ត៌មានអាចសុំសិទ្ធិដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយមាតិកាបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់
ស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ន
 ិងក្រមសីលធម៌។

គ្រោងនៃមេរ�ៀន
អ្នកនិពន្ធBill Kovach និង Tom Rosenstiel នៅក្នុងស�ៀវភៅ The Elements of

Journalism7 បញ្
ជា ក់ថា៖ «នៅទីបំផុត វ ិន័យនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត គឺជាអវីដែ
្ ល
ញែកសារព័ត៌មានចេញពីការកម្សាន្តការឃោសនា ការប្រឌិតឬសិល្បៈ ...សារព័ត៌មាន
តែមួយមុខគឺផ្ដោតសំខាន់ជាបឋមទៅល�ើការរាយការណ៍អំពីអវី្ ដែលបានក�ើតឡ�ើង
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ...»។ ក
 ្នុងន័យនេះ មេរ�ៀននេះពិនិត្យទៅល�ើ«វ ិន័យនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់»
នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានកែប្រែទម្លា ប់អនុវត្តន៍វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន។
ការចូលរួមរបស់ក្រុមគោលដៅភ្លាមៗ បានជំរុញឱ្យក�ើនឡ�ើងនូវមាតិកាដែលមាន
ប្រភពពីមហាជន ហ�ើយសូម្បីតែការងាររាយការណ៍ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់ក៏ឥឡូវ
នេះអាចប្រគល់ទៅឱ្យក្រុមគោលដៅបានផងដែរ8។ ជាគោលការណ៍ ប�ើទោះជា
សារព័ត៌មាននៅតែជាវ ិន័យនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់9 ក៏វ ិធីផ្ទៀងផ្ទា ត់ខលឹម
្ សារនិងប្រភព
ទាមទារការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំដែរ ដ�ើម្បីឆលុះបញ្
្
ចា ំងអ
 ំពីផលប៉ះពាល់នៃ
5

Woolley, S.C. & Howard, P. N.(2017). Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary.
Samuel Woolley and Philip N. Howard, Eds. Working Paper 2017.11. Oxford, UK: Project on Computational
Propaganda.comprop.oii.ox.ac.uk. Available at http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/
sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf [accessed 22/04/2018].].

6

Joseph, R. (2018). Guide. How to verify a Twitter account. Africa Check. Available at https://africacheck.org/
factsheets/guide-verify-twitter- account/. [accessed. 6/04/2018].

7

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism: What news people should know and the
public should expect. New York: Crown Publishers.

8

Carvin, A. (2012). Distant witness: Social Media’s Journalism Revolution. New York, NY: CUNY Journalism Press.

9

Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). Op cit
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ដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិ5 6

រប�ៀបរបបប្រមូលដំណឹង។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មArab Spring
គោលគំនិតន ៃ «ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ដោយប�ើកច
 ំហ» ជាដំណ�ើរការនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់
ភ្លាមៗជាលក្ខណៈសាធារណៈនិងសហប្រតិបត្តិការ បានចាប់ផ្ដើមក�ើតមាន
ឡ�ើង។ ប៉ុន្តែដំណ�ើរការនេះនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡ�ើយ ដោយសារ
តែហានិភ័យទាក់ទងនឹងព័ត៌មានមិនពិត ដែលរាលដាលល�ឿននៅក្នុងពេលនៃ
ការព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានមួយជំហានម្ដងៗ នៅតាមវេទិកាសាធារណៈ
(ឧ. អ្នករាយការណ៍ដំណឹងម្នា ក់ ដែលចែករ ំលែកព័ត៌មានមិនបានផ្ទៀងផ្ទា ត់
ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញសាធារណជនចូលរួមក្នុងដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មាន
ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)10។
សព្វថ្ងៃនេះ ការរ�ៀបរាប់របស់សាក្សីដែលបានឃ�ើញហេតុការណ៍ផ្ទា ល់ភ្នែក និង
មាតិកាជារូបភាព ឬវ ីដេអូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍សំខាន់និងទាក់ទាញ

បំផុតដែលអ្នកសារព័ត៌មាន ឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអាចយកមកប្រើដ�ើម្បីប្រាប់
រ�ឿងមួយដ៏មានឥទ្ធិពល។ ក្នុងករណីដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ ល្បឿនជាកត្តាដ៏

សំខាន់នៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម11។
អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែអាចជម្នះល�ើបរ ិមាណព័ត៌មានដ៏ច្រើនល�ើសលប់ដ�ើម្បី
ទៅឱ្យដល់ប្រភពព័ត៌មាន និងរូបភាពដែលសំខាន់។ កំណ�ើនដ៏ល�ឿននៃបរ ិមាណ
មាតិការូបភាព (រូបថត វ ីដេអូ និងរូបភាពក្នុងទម្រង់ GIF) ដែលបង្ហោះល�ើប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម ត្រូវជំរុញដោយកត្តាសំខាន់ៗច
 ំនួន៣៖
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ការសាយភាយនៃទូរស័ព្ទទំន�ើបដែលមានកាមេរ៉ា និងកម្មវ ិធីប្រើប្រាស់សម្បូរ
បែបនៅទូទាំងពិភពលោក12

➢

កំណ�ើនលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យច
 ល័ត(mobile data) ដែលធូរថ្លៃ
(និងឥតគិតថ្លៃ នៅទីកន្លែងមួយចំនួន)។

➢

ការក�ើតឡ�ើងយ៉ា ងផុសផុលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងកម្មវ ិធីផ្ញើសារ

10

Posetti, J. & Silverman, S. (2014). When Good People Share Bad Things: The basics of social media
verification at Media shift July24th, 2014. Available: http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-peopleshare-bad-things-the-basics-of-social-media-verification/ [accessed 22/04/2018].].

11

Brandtzaeg, P., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L. & Følstad, A. (2015). Emerging Journalistic
Verification Practices Concerning Social Media. Journalism Practice, 10(3), pp. 323-342.

12

See Slide 5 of Mary Meeker’s Internet Trends Report: https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internettrends-v1. [accessed 22/04/2018].].
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បច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថលដែលវ ិវត្តយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ឥរ ិយាបថនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត និង

គោលដៅ។
ក្នុងករណីដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ជាច្រើន រ�ឿងរ៉ា វរូបភាព និងវ ីដេអូមុនគេដែល
លេចចេញពីឧបទ្ទវហេតុនោះ ទោះជារ�ឿងបាតុកម្មតវ៉ា គ្រោះថ្នា ក់រថភ្លើងប
 ុកគ្នា
ព្យុះសង្ឃរា ឬការវាយប្រហារភេរវកម្មក្ដី ទំនងជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសាក្សី
ដែលឃ�ើញហេតុការណ៍ផ្ទា ល់ភ្នែក អ្នកចូលរួម ឬអ្នកឈរម�ើលដែលមានទូរស័ព្ទ
ទំន�ើប។ បច្ចេកទេសនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកានេះមានខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាម
ធនធាន ទម្លា ប់ និងបទដ្ឋានរបស់ការ ិយាល័យដំណឹង និងកា
 រអនុវត្តផ្ទា ល់ខលួន
្
របស់អ្នកសា
 រព័ត៌មាន។
មេរ�ៀននេះនឹងណែនាំសិស្សឱ្យស្គា ល់វ ិធីសាស្ត្រអនុវត្តន៍លៗ
្អ មួយចំនួន ព្រមទាំង
ឧបករណ៍និងធនធានល�ើអ៊ីនធឺណិតនានា ប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងបច្ចេកវ ិទ្យា ឧបករណ៍
វ ិវត្តល�ឿនណាស់13។
ទោះជាផ្ទៀងផ្ទា ត់បែបណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវគ្នា នឹងគោលការណ៍ណែនាំទូទៅមួយ
ចំនួន ដែលផ្តល់ជូនដោយ Kovach និង Rosenstiel (ឆ្នាំ២០១៤)14 ដែរ ៖

➢

កែសម្រួលដោយមន្ទិលសង្ស័យ

➢

មានបញ្ជីពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវ

➢

មិនត្រូវសន្និដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ មិនត្រូវចាញ់បោកសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹង
«សេចក្ដីពិត»ឡ�ើយ15

➢

ចូរប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះប្រភពអនាមិក

តាមរយៈការដឹងប្រភពដ�ើមនៃព័ត៌មានឬរូបភាព និងកា
 រពិនិត្យម�ើលជាលក្ខណៈ
ប្រព័ន្ធទៅល�ើប្រភព និងមាតិកាដែលគេបានចែករ ំលែក អ្នកគួរតែអាចផ្ទៀងផ្ទា ត់
ប្រភពនោះ ឱ្យតែការផ្ទៀងផ្ទា ត់នោះផ្ដល់លទ្ធផលដែលអ្នកត្រូវការ16។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ទាំងនេះ ដូចគ្នានឹងការងារដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើដែរ ប�ើពួក
13

Schifferes, S., Newman, N., Thurman, N., Corney, D., Göker, A. & Martin, C. (2014). Identifying and Verifying
News through Social Media. Digital Journalism, 2(3), pp. 406-418.

14

Kovach & Rosenstiel (2014). Op cit.

15

Zimmer, B (2010). “Truthiness”, The New York Times. https://www.nytimes.com/2010/10/2017/
magazine/2017FOB-onlanguage-t.html[accessed 15/04/2018].

16

Bell, F. (2015). Verification: Source vs Content [online] Medium. Available at: https://medium.com/1st-draft/
verficiation-source-vs-content-b67d6eed3ad0 [accessed 22/04/2018].].
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ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សគ្រប់រប
ូ អាចផ្សព្វផ្សាយខលឹម
្ សារ និងបង្កើតក្រុម

ផ្ទា ល់។ អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទា ល់ជាមួយប្រភពបាន នឹង
សួរជីកឫសជីកគល់សាក្សី ដោយបន្ថែមល�ើព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗ និងសន្និដ្ឋាន
អំពីភាពអាចជ�ឿទុកចិត្តបាននៃដំណឹងទាំងនោះ ដោយផ្អែកល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់
ការពិត។ សភាវគតិក៏អាចជាមគ្គទេសក៍មួយផ្នែកដែរ រួមជាមួយនឹងការសង្កេត
ម�ើលតម្រុយនៃឥរ ិយាបថ។ ដំណ�ើរការនៃការបញ្
ជា ក់ប្រភពតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវ ិទ្យា
ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ប�ើទោះបីជាគេមិនអា
 ចនិយាយទៅ
កាន់មនុស្សម្នា ក់ផ្ទា ល់ ឬក្នុងពេលភ្លាមៗនោះក្ដី17។
ការ ិយាល័យដំណឹងធំៗជាច្រើនមានក្រុម និងប
 ច្ចេកវ ិទ្យាថ្លៃៗ ឬភ្នា ក់ងារផ្ដល់សេវា
ស្វែងរកខ្លឹមសារនេះឱ្យបានរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន18។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
គេក៏សវះស្វែ
្
ងសុំសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ទៀងផ្ទា ត់ខលឹម
្ សារនៅមុនពេលចុះផ្សាយដែរ។
ការ ិយាល័យដំណឹងតូចៗភាគច្រើននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាលក្ខណៈឯកជន
ជាច្រើន ពុំមានធនធានដូចគ្នាទេ19 និងពឹងផ្អែកល�ើវ ិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធដែលវ ិវត្ត
ផ្ទា ល់ខលួន
្ ដ�ើម្បីកំណត់ភាពដែលអាចជ�ឿជាក់បាន20។
ហេតុអវីបា
្ នជាការផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពនិងមាតិការូបភាព មានសារៈសំខាន់ខ្លាំង?
ចម្លើយសាមញ្ញ គឺដ�ើម្បីសារព័ត៌មានល។
្អ នៅក្នុងពិភពឌីជីថលសព្វថ្ងៃនេះ តួអង្គ

ដែលមានចេតនាទុច្ចរ ិត អាចបង្កើតនិងចែករ ំលែកមាតិកាក្លែងបន្លំដែលមានភាព
ទាក់ទាញយ៉ា ងងាយស្រួល ប៉ុន្តែពិបាកម�ើលដឹងណាស់ថាជាការក្លែងបន្លំ។ មាន
ករណីជាច្រើនដែលអ្នកសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ និងកា
 រ ិយាល័យដំណឹងបានបំផលិច
្

ិ៍
បំផ្លា ញកេរ្តឈ្
មោះរបស់ខលួនដោយសារតែការចែករ
្
ំលែកឬចុះផ្សាយបន្តនូវដំណឹង
រូបភាព ឬវ ីដេអូបំភ័ន្តការពិត ដែលមានប្រភពចេញមកពីមនុស្សក្លែងក្លា យ។

ពេលខ្លះ ពួកគេក៏បានយល់ខុសចំពោះមាតិកាបែបកំប្លែងរ ិះគន់ ដោយចែករ ំលែក

17

Kovach & Rosenstiel (2014). Op cit.

18

Diakopoulos N., De Choudhury M. & Naaman M. (2012). Finding and assessing social media information
sources in the context of journalism Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings,
pp. 2451-2460. Available at: http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/SRSRdiakopoulos.pdf [accessed 22/04/2018].

19

Schifferes, S., Newman, N.,Thurman, N., Corney, D., Goker, A.S. & Martin, C. (2014). Identifying and verifying
news through social media: Developing a user- centred tool for professional journalists. Digital Journalism,
2(3), pp. 406-418. Available at http://openaccess.city.ac.uk/3071/1/IDENTIFYING AND VERIFYING NEWS
THROUGH SOCIAL MEDIA.pdf [accessed 22/04/2018].].

20

Brandtzaeg, P.B., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L., & Følstad, A. (2016). Emerging journalistic
verification practices concerning social media. Journalism Practice, 10(3), 323-342.
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គេមានវត្តមានផ្ទា ល់នៅនឹងកន្លែងក�ើតហេតុដោយសម្ភាសសាក្សីដែលបានឃ�ើញ

បញ្
ហា នេះរ ីកកាន់តែធំដោយសារតែបរ ិមាណនៃមាតិការូបភាពដែលមាននៅល�ើ
អ៊ីនធឺណិតហ�ើយមាតិកាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអាចត្រូវគេលុបបរ ិបទដ�ើម និងយ
 ក
វាមកប្រើឡ�ើងវ ិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹងនាពេលអនាគត ដូចដែលយ�ើងឃ�ើញ
ក�ើតមានឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ នៅជុំវ ិញពិភពលោក ដែលមានជនបោកប្រាស់ប្រើ
ល្បិចបោកបញ្
ឆោ តអ្នកនយោបាយ និងអ
 ្នកសារព័ត៌មានវ ិជ្ជាជីវៈ។
ទោះជាយ៉ា ងណា មានវ ិធានការជាច្រើនដែលគេអាចអនុវត្តដ�ើម្បីវាយតម្លៃភាពអាច
ជ�ឿជាក់បានរបស់ប្រភពមួយ ដែលមានរ�ឿងដែលត្រូវប្រាប់ ឬមាតិកាដែលត្រូវចែក
រ ំលែក។ គេគួរតែសួរសំណួរសំខាន់ៗដោយផ្ទា ល់ខ្លះ ហ�ើយសំណួរខ្លះទ�ៀតគួរតែ
ឆ្លើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ភ័សតុតាង
្
ដែលអាចរកបានពីការសេីុបអង្កេត។ គេ

អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទា ត់ ដ�ើម្បីកំណត់ប្រភពដែលបង្ហោះមាតិកានោះ
ប៉ុន្តែគេក៏អាចផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពមួយដោយប្រើមនុស្សតាមរយៈការវ ិភាគសាវតា
នៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីពិនិត្យរកម�ើលតម្រុយដែល
អាចបញ្
ជា ក់លទ្ធភាពថា គេស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយ និងក
 ្នុងពេលណា។

ការផ្ទៀងផ្ទា ត់សាវតានៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់
ដទៃទ�ៀត និងកា
 រពិនិត្យមាតិកាដែលជាប់ទាក់ទង នៅក្នុងអវីដែ
្ លគេបង្ហោះល�ើ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ក៏ជួយដល់ដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទា ត់និងអាចជួយលុបបំបាត់
ដំណឹងដែលចែករ ំលែកដោយប្រព័ន្ធដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិ។
ការផ្ទៀងផ្ទា ត់កែសម្រួលដោយមន្ទិលមានភាពចាំបាច់ ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនដែល
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដំណឹង និងចែករ ំលែករ�ឿងរបស់ខលួន
្ មិនមែនមានបំណងដ�ើម្បី
បោកប្រាស់គេទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែចែករ ំលែកបទពិសោធន៍របស់ខលួនតែប៉ុណ្ណោះ។
្
ប្រសិនប�ើព័ត៌មានខុសក�ើតឡ�ើងរប�ៀបនេះ វាប្រហែលមិនមែនជាចេតនាអាក្រក់
ទេ។ ជំនួសមកវ ិញ វាអាចទៅរួចដែរដែលថា បុគ្គលម្នា ក់ចងចាំព្រឹត្តិការណ៍មិន
បានត្រឹមត្រូវ ឬអាចនឹងជ្រើសរ� ើសបញ្ចេញបញ្ចូ លរ�ឿងបន្ថែម។ ប្រការនេះក៏អាច
ក�ើតឡ�ើងដែរ ប�ើអ្នកមានឱកាសសម្ភាសមនុស្សផ្ទា ល់ដូចក្នុងករណីរាយការណ៍

ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចម្រូងចម្រាស ពីទីកន្លែងក�ើតហេតុឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬឧប្បត្តិហេតុ
ដែលនៅទីនោះ ការរ�ៀបរាប់របស់សាក្សីដែលជួបប្រទះនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត ឬ
ជនរងគ្រោះអាចនឹងមានកម្រិតខុសគ្នាច្រើន។
21

Deutsche Welle (2018) Germany’s Bild falls for hoax and unleashes fake news debate (22/02/2018) Available
at http://www.dw.com/en/germanys-bild-falls-for-hoax-unleashes-debate-on-fake-news/a-42704014
[accessed 22/04/2018].].
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ឬចុះផ្សាយមាតិកាបែបនេះថាជាការពិត21ទ�ៀតផង។

ជាច្រើនដែលគេអាចរកឃ�ើញតាមរយៈដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទា ត់សាមញ្ញ មួយ ដែល
សួរសំណួរដូចខាងក្រោម៖

➢

ត�ើមាតិកានេះជាមាតិកាដ�ើមមែនទេ? ឬត្រូវបានគេ«ផ្សែផ្សំ» យកចេញពី
សេចក្ដីរាយការណ៍មុន និងកែសម្រួលក្នុងលក្ខណៈមួយដែលនាំឱ្យមានការ
ភ័ន្តច្រឡំឬទេ?

➢

ត�ើមាតិកានេះត្រូវបានគេកែកុនដោយបច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថលដែរឬទេ22?

➢

ត�ើយ�ើងអាចបញ្
ជា ក់អំពីពេលវេលានិងទីកន្លែងនៃការថតរូបភាព/វ ីដេអូ
ដោយប្រើទិន្នន័យមេតា (metadata) បានដែរឬទេ?

➢

ត�ើយ�ើងអាចបញ្
ជា ក់ពីពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃការថតរូបភាព/ វ ីដេអូ ដោយ
ប្រើតម្រុយដែលអាចម�ើលឃ�ើញ នៅក្នុងមាតិកានោះបានដែរឬទេ?

ដ�ើម្បីស្វែងរកសញ្ញាព្រមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យ�ើងក
 ៏ចាំបាច់ត្រូវយល់អំពី
ប្រភេទខុសៗគ្នានៃមាតិការូបភាពក្លែងក្លា យ ឬបំភ័ន្តដែលក�ើតមានជាទូទៅដែរ៖

➢

ខុសពេលវេលា/ខុសទក
ី ន្លែង៖ ប្រភេទទូទៅបំផុតមួយនៃមាតិការូបភាពដែលធ្វើ

ឱ្យភ័ន្តច្រឡំ គឺមាតិការូបភាពចាស់ ដែលត្រូវគេចែករ ំលែកឡ�ើងវ ិញ ជាមួយ
នឹងការអះអាងថ្មីអំពីអវី្ ដែលមាតិកានោះបង្ហាញឱ្យឃ�ើញ។ ភាពរាលដាល
ល�ឿននៅក្នុងករណីបែបនេះច្រើនតែក�ើតចេញពីការចែករ ំលែកដោយ
ចៃដន្យនូវមាតិកាដែលងាយនឹងលាតត្រដាងការពិត ប៉ុន្តែងាយស្រួល
ក្នុងការលុបចោលវ ិញ23។

➢

មាតិកាបោកបញ្ឆោ ត៖ ជាមាតិកាដែលត្រូវគេកែបន្លំដោយប្រើបច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថល
តាមរយៈការប្រើកម្មវ ិធីកាត់ត ឬកែរូបថត/វ ីដេអូ។

➢

មាតកាដ
ិ ែលគេប្រឌត
ិ ឡ�ង
ើ ៖ ជាមាតិកាដ�ើមដែលគេបង្កើតឡ�ើង ឬចែករ ំលែកក្នុង

22	
សិស្សដែលបានរស់រានមានជីវ ិតពីការសំលាប់រង្គាលនៅឯសាលាផាកលែនរដ្ឋ Florida ប្រទេសអាមេរ ិក
បានរ�ៀបចំបាតុកម្មថ្នា ក់ជាតិបានយ៉ា ងជោគជ័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើង ដោយផ្សាយជារូបភាពចែកចាយ
នៅល�ើបណ្
តា ញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមបក្សពួកនិយម។https://www.buzzfeed.com/janelytvynenko/
here-are-the-hoaxes- and-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44.[Accessed
22/04/2018].].
23	
វ ីដេអូនេះអះអាងថាជាភស្តុតាងនៃទឹកជំនន់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិប៉េនហ្គារូក្នុងប្រទេសឥណ្
ឌា
តាមការពិតវាគឺជាវ ីដេអូទឹកជំនន់នៅព្រលានយន្តហោះម៉ិចស៊ិកទេ។ https://www.thequint.com/news/
webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-from-mexico [accessed 22/04/2018].].
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ក្នុងពេលដែលគេអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពបញ្
ជា ក់ដោយច្បាស់លាស់ពេញលេញ
អំពីប្រភពដ�ើមនៃមាតិកាដែលអាចម�ើលឃ�ើញក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែមាន«សញ្ញាព្រមាន»

នៅក្នុងមេរ�ៀននេះ សិស្សនឹងត្រូវណែនាំឱ្យស្គា ល់ឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសជា
មូលដ្ឋានជាច្រើន ដ�ើម្បីរ�ៀននិងអនុវត្តកិច្ចការផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពនិងមាតិកា
(បទបង្ហាញរួមមានទាំងក
 ំណត់សម្គា ល់របស់គ្រូ និងការផ្តល់ជូនឯ
 កសារអំណាន
បន្ថែម)ដូចជា25៖
ការវិ ភាគគណនីFacebook៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ល�ើអ៊ីនធឺណិតពីគេហទំព័រ

Intel Techniques26អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភពមួយ ដោយការវ ិភាគគណនី 
Facebook របស់ពួកគេ។
ការវិ ភាគគណនីTwitter៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ស�ៀវភៅណែនាំពីAfrica Check

អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភព ដោយការវ ិភាគសាវតាសង្គមរបស់ពួកគេ
និងកំណត់រកម�ើលថា ត�ើជាការសរសេរសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬយ៉ា ងណា27។
ការស្រាវជ្រាវរូបភាពត្រឡប់(Reverse Image Search)៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់មុខងារ

Google Reverse Image Search28 កម្មវ ិធី TinEye29 ឬកម្មវ ិធី RevEye30 អ្នកអាច

ពិនិត្យម�ើលថា ត�ើរប
ូ ភាពមួយកំពុងត្រូវគេប្រើប្រាស់ឡ�ើងវ ិញ ដ�ើម្បីគាំទ្រការអះអាង
ថ្មី ឬព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយ ឬយ៉ា ងណា។ ការស្រាវជ្រាវរូបភាពតាមកម្មវ ិធីនេះ អាចឱ្យ
អ្នកម�ើលឃ�ើញថា ត�ើប្រព័ន្ធទិន្នន័យផ្ទុករូបភាពមួយ ឬច្រើន (ដែលមានផ្ទុករូបភាព
រាប់ពាន់លានរូប) មានផ្ទុករូបភាពដ�ើមនៃរូបភាពនោះដែរ ឬទេ។ ប�ើការស្រាវជ្រាវ
បង្ហាញថា មានរូបភាពនោះនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានអះអាងមែន នេះជាសញ្ញា
ព្រមានដ៏ធំមួយ ហ�ើយប្រហែលរូបភាពនេះត្រូវគេប្រើប្រាស់ឡ�ើងវ ិញ ពីព្រឹត្តិការណ៍
មុន។ ប�ើការស្រាវជ្រាវរូបភាពបែបនេះមិនប
 ង្ហាញលទ្ធផលអវីទេ
្ ក៏មិនមែនមាន
ន័យថា រូបភាពនោះជារូបភាពដ�ើមដែរ ហ�ើយអ
 ្នកចាំបាច់នៅតែត្រូវផ្ទៀងផ្ទា ត់បន្ថែម
ទ�ៀតដដែល។
24

Artificial intelligence and sophisticated video editing tools make it difficult to discern fake videos, as this
footage of Barack Obama shows: https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo [accessed 03/04/2018].

25

ចំណាំថាឧបករណ៍ដំណឹងបន្តប្រែប្រួល ហ�ើយអ្នកបង្រៀនជាមួយនិងអ្នករ�ៀនអាចស្វែងរក
ហ�ើយនឹងសាកល្បងបច្ចេកទេស និងវ ិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងគ្នា ។

26

Available at: https://inteltechniques.com/osint/facebook.html. [accessed 03/04/2018].

27

Joseph (2018). Opcit

28

How to do a Google Reverse Image Search: https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
[accessed 22/04/2018]

29

Go to https://www.tineye.com/[accessed22/04/2018].].

30

http://squobble.blogspot.co.uk/2009/12/chromeeye-tineye-extension-for-google.html [accessed 22/04/2018].].
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ចេតនាដ�ើម្បីបំភ័ន24
្ត

មិនមានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទេ ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា YouTube

Data Viewer31របស់អង្គការល�ើកលែងទោសអន្តរជាតិ កម្មវ ិធី InVID32 និងកម្មវ ិធី
NewsCheck33 អាចស្វែងរកម�ើលរូបវ ីដេអូខ្នាតតូចសម្រាប់វ ីដេអូ YouTube ហ�ើយការ
ស្រាវជ្រាវរកប្រភពដ�ើមល�ើរប
ូ ខ្នាតតូចទាំងនោះ អាចបង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា ត�ើរប
ូ ភាព
ទាំងនេះមានគេបង្ហោះពីមុនមកដែរឬទេ (ឧបករណ៍ក៏បង្ហាញម៉ោ ងពេលជាក់លាក់
នៃការបង្ហោះល�ើអ៊ីនធឺណិតដែរ)។

EXIF Viewer ៖ EXIF គឺជាទិន្នន័យមេតា ដែលភ្ជាប់នៅជាមួយមាតិការូបភាពផ្ទុក

ចំណុចទិន្នន័យជាច្រើនបង្កើតចេញពីកាមេរ៉ា ឌីជីថល និងកា
 មេរ៉ា ទូរស័ព្ទដៃនៅ
ចំណុចថត។ ព័ត៌មានទាំងនេះមានដូចជាពេលវេលានិងកាលបរ ិច្ឆេទជាក់លាក់ 
ទីតាំង ទិន្នន័យឧ
 បករណ៍ និងព
 ័ត៌មានអំពីការកំណត់ពន្លឺ។ ដូច្នេះហ�ើយកម្មវ ិធី
ទិន្នន័យមេតា EXIF មានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំង នៅក្នុងដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទា ត់ ប៉ុន្តែ

កត្តារឹតត្បិតធំមួយគឺថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលុបចោលទិន្នន័យមេតាចេញពី
មាតិការូបភាពនៅពេលបង្ហោះចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ការធ្វើបែបនេះ
មានន័យថា រូបភាពដែលចែករ ំលែកនៅល�ើ Facebook ឬ Twitter នឹងមិនបង្ហាញ
ទិន្នន័យ EXIF ទេ។ ប៉ុន្តែប�ើអ្នកអាចទាក់ទងទៅអ្នកដែលបង្ហោះនិងសុំរប
ូ ភាព
ដ�ើម អ្នកអា
 ចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ EXIF ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកានោះបាន។
ការសំខាន់មួយទ�ៀតដែលគួរតែកត់សម្គា ល់គឺថា គេអាចកែប្រែទិន្នន័យEXIF
ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទា ត់បន្ថែមទ�ៀត។
សិស្សនឹងទទួលបានការណែនាំឱ្យស្គា ល់បច្ចេកទេសទំន�ើបៗច្រើនទ�ៀតជាមួយ
នឹងធនធានបន្ថែមសម្រាប់ការអាន និងក
 រណីសិក្សាដែលបានផ្ដល់ឱ្យ។
បច្ចេកទេសទាំងនេះរួមមាន ៖

➢

ការកំណត់ទីតាង
ំ ភូមិសាស្ត្រ៖ ការកំណត់ទីតាំងភ
 ូមិសាស្ត្រ គឺជាដំណ�ើរការកំណត់
ទីកន្លែងដែលវ ីដេអូ ឬរូបភាពត្រូវបានថត។ ដំណ�ើរការនេះអាចធ្វើបាន
ដោយត្រង់ៗ ប�ើមានដំណឹងទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់៖ ជាធម្មតាទិន្នន័យ EXIF

31

How to use Amnesty’s YouTube Data Viewer: https://firstdraftnews.org/curriculum_resource/youtube-dataviewer/ [accessed 22/04/2018].].

32

InVid video verification tool available at: http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verificationplugin/.[accessed 22/04/2018].

33

About NewsCheck: https://firstdraftnews.org/launching-new-chrome-extension-newscheck/ [accessed
22/04/2018].
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ទិន្នន័យតាម YouTube (Youtube Data Viewer)៖ កម្មវ ិធី«ស្រាវជ្រាវវ ីដេអូរកប្រភពដ�ើម»

សង្គម (ឧ.នៅល�ើ Instagram Facebook និង Twitter) មានភ្ជាប់ទីតាំងនៅ
ពេលខ្លះ (ប៉ុន្តែគួរតែចងចាំថាគេអាចកែប្រែទិន្នន័យមេតាទាំងនេះ និងបំភ័ន្ត
ភ្នែកបាន)។ ជារ�ឿយៗ ការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាមទារនូវការពិនិត្យ
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃរូបភាព និងទីសម្គា ល់សំខាន់ៗក្នុង
មាតិកា រួមជាមួយនឹងរូបភាពផ្កា យរណប រូបភាពសម្គា ល់ដងផ្លូវ និងមាតិកា
ដែលអាចម�ើលឃ�ើញ និងអាចរកបានពីប្រភពផ្សេងៗទ�ៀត (ដូចជាមាតិកា
ដែលអាចម�ើលឃ�ើញផ្សេងទ�ៀត ដែលបង្ហោះនៅល�ើTwitter Instagram

Facebook និង YouTube)។

➢

ការបញ្ជាក់អំពីអាកាសធាតុ៖ ប្រភពនានា ដូចជា WolframeAlpha34 អាចប្រាប់
ឱ្យដឹងពីទិន្នន័យប្រវត្តិធាតុអាកាស ដែលអាចឱ្យយ�ើងព
 ិនិត្យឃ�ើញថា
ធាតុអាកាសដែលយ�ើងអា
 ចសង្កេតឃ�ើញនៅក្នុងមាតិកាដែលអាច

ម�ើលឃ�ើញនោះ ត្រូវគ្នា នឹងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃធាតុអាកាសដែរឬទេ។
(ឧ. ត�ើវ ីដេអូនោះបង្ហាញភ្លៀងនៅក្នុងថ្ងៃដែលប្រភពឧតុនិយមព្យាករណ៍បាន
ផ្សាយថាគ្មា នភ្លៀងទេ?)

➢

ការវិ ភាគស្រមោល៖ ចំណុចមួយនៃការសេីុបអង្កេតទៅល�ើរប
ូ ថត ឬវ ីដេអូ
គឺត្រូវពិនិត្យទៅល�ើភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានៅផ្នែកខាងក្នុងនៃស្រមោល

ដែលគេអាចម�ើលឃ�ើញ (ឧ. ត�ើមានស្រមោលនៅកន្លែងដែលគេរ ំពឹង
ថានឹងមានស្រមោលនោះដែរឬទេ ហ�ើយត�ើស្រមោលដែលគេឃ�ើញ
ស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងប្រភពពន្លឺដែរ ឬទេ?)។

➢

កោសល្យវិ ច័យរូបភាព៖ ឧបករណ៍ខ្លះអាចរកឃ�ើញភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៅ
ក្នុងដំណឹងទិន្នន័យរបស់រប
ូ ភាព ដែលបង្ហាញថាមានការក្លែងបន្លំ។
សុពលភាពនៃបច្ចេកទេសទាំងនេះស្ថិតល�ើបរ ិបទ ន
 ិងការប្រើប្រាស់

ប៉ុន្តែឧបករណ៍ដូចជា Forensically35 Photo Forensics36 និង IziTru37អាច
ចាប់បានការចម្លងរូបភាព និងកា
 រវ ិភាគកម្រិតកំហុស ដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មាន
ដ៏មានប្រយោជន៍។
34

WolframAlpha tools available at https://www.wolframalpha.com/examples/science-and-technology/
weather-and-meteorology/ [accessed 22/04/2018].

35

Wagner, J. (2015). Forensically, Photo Forensics for the Web. [Blog]29a.ch. Available at: https://29a.
ch/2015/08/16/forensically-photo-forensics-for-the-web [accessed 22/04/2018].

36

Fotoforensics tools available at: http://fotoforensics.com/ [accessed 22/04/2018].

37

Izitru tools available at: https://www.izitru.com/ [accessed 22/04/2018].
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ពីទូរស័ព្ទដៃបង្ហាញពីចំណុចទីតាំងហ�ើយមាតិកានៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

➢

ដ�ើម្បីបង្កើនកា
 រយល់ដឹងអំពីតួនាទីនៃមាតិកាបង្កើតឡ�ើងដោយ
អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលចែករ ំលែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៅក្នុង

សារព័ត៌មានសហសម័យនេះ រួមជាមួយនឹងហានិភ័យ និងចំណុចខ្វះខាត
ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការពឹងផ្អែកល�ើវា

➢

សម្រេចបាននូវការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបាន
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងព
 ័ត៌មានពីប្រភពដ�ើមនៅក្នុងរ�ឿងនិងដំណ�ើរការរបស់វា

➢

ដ�ើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកាបង្កើតឡ�ើង
ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និងដកចេញប្រភេទមាតិកាបំភ័ន្ត និងក្លែងក្លា យ

➢

បង្កើនកា
 រយល់ដឹងអំពីវ ិធីសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន ដែលប្រើប្រាស់ដ�ើម្បី
ផ្ទៀងផ្ទា ត់រប
ូ ភាព និងវ ីដេអូ និងបកអាក្រាតមាតិការូបភាពដែលក្លែងក្លា យ
ឬនាំឱ្យយល់ខុស

លទ្ធផលសិក្សា
១.ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីតួនាទីនៃមាតិកា បង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់
នៅក្នុងសារព័ត៌មានសហសម័យ
២.ការយល់ដឹងអំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកាឌ
 ីជីថល
៣.ការយល់ដឹង និងយល់ផ្នែកបច្ចេកទេសអំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
ផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពដ�ើម
៤.លទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តជំហានផ្ទៀងផ្ទា ត់ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់មាតិកា
ជារូបថត និងមាតិកាវ ីដេអូ

៥.ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសកាន់តែជ�ឿនល�ឿន និងដំណឹងទិន្នន័យ
ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណ�ើរការផ្ទៀងផ្ទា ត់
៦.ការយល់ដឹងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់មាតិកាបង្កើត
ឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និងមាតិកាតាមអ៊ីនធឺណិតដទៃទ�ៀត ព្រមទាំង
ចំណេះដឹងអំពីរប�ៀបធ្វើកិច្ចការទាំងនេះ
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គោលបំណងនៃមេរ�ៀន

មេរ�ៀននេះបង្រៀនជាបទបង្ហាញទ្រឹស្តីរយៈពេល៦០នាទី និងល
 ំហាត់អនុវត្តន៍
បង្ហាញជា៣ផ្នែក សរុប១២០នាទី។ ប៉ុន្តែដោយសារតែលក្ខណៈអនុវត្តន៍ជាក់ស្ង
ដែ 
នៃមុខវ ិជ្ជានេះ គេអាចបង្រៀនជាសិក្ខា សាលាដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នា ក្នុងរយៈពេល
វែងរួមនឹងលំហាត់អនុវត្តន៍ ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅល�ើការបង្ហាញ។
ទ្រឹស្ដី៖ តាមរយៈការប្រើប្រាស់កំណត់សម្គា ល់ខាងល�ើ សូមតាក់តែងបទបង្ហាញមួយ

ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅល�ើការផ្ទៀងផ្ទា ត់ជាផ្នែកស្នូល ប៉ុន្តែជាផ្នែកវ ិវត្តន៍នៃវ ិធីសាស្ត្រ
របស់សារព័ត៌មានក្នុងសម័យឌីជីថល។
អនុវត្តន៍៖ វគ្គអនុវត្តន៍១២០នាទីអាចជាការបង្ហាញនិងជាសិក្ខា សាលាដែលប�ើកឱ
 ្យ

មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសិស្ស។ មេរ�ៀនអនុវត្តន៍ផ្ទា ល់នេះ អាចចែកចេញ
ជា៣ផ្នែក។
អ្នកអប់រគ
ំ ួរតែប្រើប្រាស់កំណត់សម្គា ល់ខាងល�ើនេះ និងពិនិត្យម�ើលទៅល�ើ
បទបង្ហាញដែលអាចទាញយកពីតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។ សូមកត់សម្គា ល់ថា
នៅមានកំណត់ចំណាំសម្រាប់គ្រូបន្ថែមទ�ៀត ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទបង្ហាញ
ទាំងនេះ៖

១)	ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភព៖ ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិសង្គមរបស់
ប្រភព៖ https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_

curriculum_ verification_digital_sources_one.pdf

២)	ការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពជាមូលដ្ឋាន៖ ប្រភេទទូទៅនៃរូបភាពក្លែងបន្លំ និងជំហាន

ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់៖ https://en.unesco.org/sites/default/

files/unesco_fake_news_ curriculum_verification_digital_sources_two.pdf
៣)	ការផ្ទៀងផ្ទាត់បែបទំន�ើប៖ វ ិធីសាស្ត្រនានាសម្រាប់ការវ ិភាគមាតិកា ក្នុងនោះរួម
បញ្ចូ លទាំងកា
 រវ ិភាគទិន្នន័យមេតានិងការកំណត់ទីតាំងភ
 ូមិសាស្ត្រ៖

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_
curriculum_verification_digital_sources_three.pdf
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ទម្រង់នៃមេរ�ៀន

ក. ទ្រឹស្តី

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសក្
ិ សា

១ម៉ោ ង

១, ២, ៦

ផែនការមេរ�ៀន

ចំនួនម៉ោង

លទ្ធផលសក្
ិ សា

១.ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភព - សង្គម (លំហាត់)

៣០នាទី

២, ៣

២.វ ិធីស្រាវជ្រាវរកប្រភពរូបភាពដ�ើម

១៥នាទី

២, ៣, ៤

៣.ការវ ិភាគវ ីដេអូ (ការបង្ហាញ)

៣០នាទី

២, ៣, ៤

៤.ការណែនាំអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃ

១៥នាទី

២, ៥

៥.ការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ (ការបង្ហាញ +

២០នាទី

២, ៤, ៥

៦.ការវ ិភាគអាកាសធាតុ, ស្រមោល និង

១០នាទី

២, ៤, ៥

បទបង្ហាញ ៖ សាវតា និងទ្រឹស្តីអំពីការផ្ទៀងផ្ទា ត់
និងការវ ិវត្តនៃវ ិធីសាស្ត្រ
ខ. អនុវត្តន៍

(ការបង្ហាញ និងលំហាត់)

ទិន្នន័យមេតា(ការបង្ហាញ)
លំហាត់)

កោសល្យវ ិច័យរូបភាព

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម
សិស្សគួរតែរ�ៀបចំបង្កើតគំ
 នូសពន្យល់លំហូរការងារសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភព
ដោយប្រើប្រាស់គំរទ
ូ ូទៅមួយ នៅល�ើសន្លឹកបទបង្ហាញទី៨នៃកម្រងបទបង្ហាញ
ទីមួយ។ សិស្សអាចប្រើប្រាស់តួនាទីពិតប្រាកដ កន្លែងដែលពួកគេធ្វើការ ឬ
អង្គភាពដំណឹងដែលពួកគេស្គា ល់ក៏បាន។
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ភ្ជាប់ផែនការទៅនង
ឹ លទ្ធផលសក្
ិ សា 	

ល្បីម្នា ក់ និងសូមឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នានាដែលបានបង្ហាញដ�ើម្បីកំណត់
ថាត�ើគណនីទាំងនោះជាគណនីពិតដែរឬទេ និងដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ
គណនីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត ប៉ុន្តែជាគណនីក្លែងក្លា យ។
សូមជ្រើសរ� ើសនិងចែករ ំលែករូបភាពមួយក្នុងថ្នា ក់រ�ៀន រួចហ�ើយឱ
 ្យពួកគេកំណត់
ចំណុចជាក់លាក់នៃព័ត៌មាន ដោយប្រើកម្មវ ិធី EXIF viewer នៅល�ើអ៊ីនធឺណិត និង

ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវរូបភាពប្រភពដ�ើម ដ�ើម្បីប្រាប់អ្នកវ ិញអំពីប្រភពដ�ើមនៃរូបភាព
នោះ។

ឯកសារបន្ថែម
បទបង្ហាញ
១.https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_

curriculum_verification_ digital_sources_one.pdf

២. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_

curriculum_verification_ digital_sources_two.pdf

៣.https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_

curriculum_verification_ digital_sources_three.pdf

អំណានបន្ថែម
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភព
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ទុកចិត្តបានរ ីកដុះដាលយ៉ា ងគំហុកក្នុងសម័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះ។
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(Astroturf )2 និង «ការបញ្ចើចបញ្ចើ» (Troll)3 ជាដ�ើម ក្នុងចេតនា «បំភ័ន្ត ផ្ដល់

ព័ត៌មានខុស ធ្វើឱ្យយល់ច្រឡំ ឬបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន»4 ដែលក្នុង
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អារម្មណ៍ និងបំបាត់ដានអ្នកសារព័ត៌មាន ឬប្រភពសក្ដា នុពលរបស់ពួកគេ។

ក្រៅពីនេះ អ្នកសារព័ត៌មានអាចជាគោលដៅក្នុងការបោកបញ្
ឆោ តឱ្យចែករ ំលែក
ដំណឹងមិនសុក្រឹត ដែលនាំឱ្យមានការបកស្រាយមិនពិតចំពោះរ�ឿងពិតនានា ឬ
នៅពេលដែលព័តមាននោះបង្ហាញថាជាដំណឹងក្លែងក្លា យ វានឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់

ភាពជ�ឿទុកចិត្តបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះ (និងស្ថាប័នសា
 រព័ត៌មានទាំង

នោះ)។ ក្នុងករណីផ្សេងទ�ៀត ពួកគេប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងតាមបច្ចេកវ ិទ្យា
ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបង្ហាញប្រភពរបស់ពួកគេ បំផ្លា ញដល់ភាពឯកជនដែលធ្វើ
ឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យ ឬលួចចូលទៅម�ើលទិន្នន័យ ដែលមិនបាន
ផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដ�ើម។
1

For definitions, see: Wardle, C. &Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary
Framework for Research and Policymaking (Council of Europe). https://rm.coe.int/information-disordertoward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c [accessed 30/03/2018].

2

“Astroturfing” គឺជាពាក្យដែលបានមកពីប្រភេទស្មៅក្លែងក្លា យ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រាលនៅ
ខាងក្រៅផ្ទះ ដ�ើម្បីបង្កើតភាពទាក់ទាញដែលហាក់បីដូចជាក្រាលស្មៅពិតប្រាកដ។នៅក្នុងបរ ិបទព័ត៌មាន
មិនពិត វាទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លា យ ដែលកំណត់យកក្រុមគោលដៅ និងអ្នក
សារព័ត៌មាន ក្នុងន័យចង់ធ្វើឱ្យពួកគេយល់ខុសជាពិសេសក្នុងទម្រង់នៃភស្តុតាងនៃការគាំទ្រក្លែងក្លា យ
សម្រាប់មនុស្សម្នា ក់ គំនិត ឬគោលនយោបាយណាមួយ។សូមម�ើលTechnopedia definition:https://www.
techopedia.com/definition/13920/astroturfing [accessed 20/03/2018].

3

Coco, G. (2012). Why Does Nobody Know What Trolling Means? A quick reference guide for the media at
Vice.com. https://www.vice.com/ en_au/article/ppqk78/what-trolling-means-definition-UK-newspapers
[accessed 30/03/2018].

4

Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.),
Journalism Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Press, Melbourne.
http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent. cgi?article=2765&context=lhapapers [accessed 30/03/2018].
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សង្ខេប

ពាក្យសម្អប់តាមអ៊ីនធឺណិត» ដ�ើម្បីគំរាមចំពោះការអធិប្បាយបែបរ ិះគន់ និងបិទ
សេរ ីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ។5 បន្ទា ប់មក មានបញ្
ហា ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការ

ប�ៀតប�ៀន និងហិង្សាតាមអ៊ីនធឺណិត (ដែលគេហៅថា «ការបញ្ចើចបញ្ចើ»6) ដែល
ភាគច្រើនស ្ត្រីជាអ្នកជួបប្រទះ ហ�ើយមានចរ ិតលក្ខណៈជាការរុកគួនថែមទ�ៀតផង។
បញ្
ហា នេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន ប្រភពរបស់គេ និងអ
 ្នកអ
 ត្ថាធិប្បាយប្រឈម
នឹងការបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ា ងខ្លាំង ការចោទប្រកាន់ទាំងខុសមកល�ើការ
ប្រតិបត្តិរបស់គេ ការក្លែងបន្លំល�ើអត្តសញ្ញាណ ឬការគំរាមបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដែល
រ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីបង្កភាពអាម៉ា សធ្វើឱ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត លែងមានជំន�ឿ បង្វែរ
ចំណាប់អារម្មណ៍ ហ�ើយចុងក្រោយគឺដ�ើម្បីគំរាមដល់ការរាយការណ៍របស់គេ7។
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើន ការរ ំលោភបំពានក្នុងពិភពជាក់ស្ង
ដែ 

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីក�ៀបសង្កត់ការរាយការណ៍បែបរ ិះគន់ នៅតែបន្តក�ើតមាន
ហ�ើយគ្រោះថ្នា ក់នេះ នៅតែបន្តក�ើតឡ�ើងដោយសារការញុះញង់ និងការបំភ័យ
តាមអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកសារព័ត៌មាន អាចជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទា ល់ពីយុទ្ធនាការព័ត៌មានមិនពិត
ប៉ុន្តែពួកគេក៏ប្រឆាំងត
 បតដែរ។ ក្រៅពីការពង្រឹងការការពារផ្នែកបច្ចេកវ ិទ្យា
អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងបង្ហាញ និងវែកមុខអ្នកវាយប្រហារ។ ការភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងក្នុងចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាមួយអង្គការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការក្នុងវ ិស័យនេះ និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានកំពុងតែដ�ើរ

តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រសា
ំ ធារណជនហេតុអវីបា
្ នជាគួរយកចិត្តទុកដាក់
និងការពារវ ិស័យសារព័ត៌មាន។

5

Riley M, Etter, L and Pradhan, B (2018) A Global Guide To State-Sponsored Trolling, Bloomberg: https://www.
bloomberg.com/features/2018- government-sponsored-cyber-militia-cookbook/ [accessed 21/07/2018].

6

ចំណាំ៖ ការបញ្ចើចបញ្ចើនៅក្នុងកម្មវ ិធីល�ើអ៊ីនធឺណិត សំដៅល�ើសកម្មភាពលលេង បញ្
ឆោ តនិងចូលទៅ
បោកបញ្
ឆោ តដោយចេតនា។ ទោះយ៉ា ងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡ�ើងជាពាក្យមួយ
ដ�ើម្បីគ្របដណ្តប់ល�ើរាល់សកម្មភាពនៃការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតទំាងអស់។នេះគឺជាបញ្
ហា ដែល
មានសក្តា នុពល ដោយសារវារួមបញ្ចូ លសកម្មភាពជាច្រើន និងអាចបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការយាយីតាម
អ៊ីនធឺណិត។

7

See for example: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-newyork-times-quits-social-media-jack- dorsey-a8459121.html
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មេរ�ៀនទី៧៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរ ំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរ ំលោភបំពាន

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានហេតុការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយ «ក្រុមអ្នកបង្កើត

ការដោះស្រាយបញ្ហា
១. ការស្គា ល់ និងឆ្លើយតបចំពោះ «ការបញ្ច ើចបញ្ច ើ» និង «ការបញ្ឆោ ត »8

ក្នុងករណីនេះរួមមានការបង្កើតតួអង្គ និងហេតុការណ៍ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បី
បោកបញ្
ឆោ តអ្នកសារព័ត៌មាន និងក្រុមគោលដៅ និងរ�ៀបចំយុទ្ធនាការតាម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ក្នុងគោលដៅធ្វើឱ្យដូចទៅនឹងប្រតិកម្មសាធារណជន។
វាជារ�ឿងពិបាកក្នុងការញែករវាងដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ និងការរ�ៀបរាប់របស់

សាក្សីដែលក្លែងមាតិកាឬផ្តល់មាតិកាមិនត្រឹមត្រូវក្នុងចេតនាបំភ័ន្ត ឬបង្ខូចដល់
ភាពអាចទុកចិត្តបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកអត្ថាធិប្បាយល�ើបណ្
តា ញ

អ៊ីនធឺណិត និងបង្ខូចដល់ការងាររបស់ពួកគេ តាមរយៈការបញ្
ឆោ តឱ្យពួកគេធ្លា ក់
ចូលទៅក្នុងការចែករ ំលែកព័ត៌មានមិនពិត។

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗបង្ហាញពីការប្រព្រឹត្តបែបនេះរួមមាន៖
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ការបង្កើតឱ្យមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ និងមហន្តរាយ
ដោយការវាយប្រហារដោយភេរវកម្ម (សូមម�ើលឧទាហរណ៍អំពីការបំផ្ទុះ
គ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Manchester9 ដ�ើម្បីបញ្
ឆោ តឱ្យមនុស្សចែករ ំលែក

ិ៍
ព័ត៌មានដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការបំផ្លា ញកេរ្តឈ្
មោះ និងការជ�ឿទុកចិត្ត
របស់បុគ្គលនានា រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចនឹងជាប់ឈ្មោះនៅក្នុង
ដំណ�ើរការនៃការចែករ ំលែកព័ត៌មានទាំងនេះ។

➢

ការចុះផ្សាយមាតិកាដែលមានលក្ខណៈ ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចដំណឹង
បង្កើតដោយតួអង្គប្រឌិតនានាដូចជា «Gay girl in Damascus»10។
ក្នុងឆ្នាំ២០១១ សា
 រព័ត៌មានពិភពលោក បានទាមទារឱ្យមានការរាយការណ៍
អំពីការចាប់ខលួនរបស់
្
Blogger ជាស្រ្តីជនជាតិស៊ីរ ីម្នា ក់សង្ស័យថាស្រលាញ់

ស្រីដូចគ្នា ប៉ុន្តែម្ចាស់អត្ថបទនោះបែរជានិស្សិតជនជាតិអាមេរ ិកម្នា ក់ ដែលនៅ
8
9
10

ការពន្យល់ពាក្យ ‘astroturfing’សម្រាប់ការបង្រៀនសូមម�ើល៖ https://youtu.be/Fmh4RdIwswE

Manchester bombing example, https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behindthe-fake-manchester-attack-victims [accessed 30/03/2018].
Young, K. (2017). How to Hoax Yourself: The Case of the Gay Girl in Damascus, November 9th, 2017, in The
New Yorker. https://www. newyorker.com/books/page-turner/how-to-hoax-yourself-gay-girl-in-damascus
[accessed 30/03/2018].
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គ្រោងនៃមេរ�ៀន

សរសេររ�ឿងសម្រាប់កម្មវ ិធី PM របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រា លី (Australia

Broadcasting Corporation)។ អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះនិយាយថា គុណតម្លៃ
និងវ ិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ទៀងផ្ទា ត់ បានហាមមិនឱ
 ្យកម្មវ ិធីនាងផ្សព្វផ្សាយរ�ឿង
ក្លែងក្លា យទាំងនេះ។ «យ�ើងមិនបានរាយការណ៍ពីការចាប់ខលួននាងនោះទេ
្
ដោយសារតែមិនអាចរកមនុស្សណាម្នា ក់ដែលបានជួបស្ត្រីរប
ូ នោះផ្ទា ល់
ឱ្យពិតប្រាកដបានឡ�ើយ។ នាងគ្មា នសាច់ញាតិ គ្មា នមិត្តភក្តិជិតស្និត។
យ�ើងបានចំណាយពេលពីរថ្ងៃស្វែងរកមនុស្សទាំងនោះ ដោយឱ្យអ្នក
សេីុបរបស់យ�ើងនៅប្រទេសស៊ីរ ី ប្រាប់យ�ើងអ
 ំពីមនុស្សដែលអាចមាន
ទំនាក់ទំនងនឹងស្ត្រីរប
ូ នោះ ប៉ុន្តែតម្រុយនីមួយៗសុទ្ធតែនាំទៅរកផ្លូវទាល់
ច្រក។ ការដែលយ�ើងមិនអាចស្វែងរកនរណាម្នា ក់ ដែលបានជួបស្ត្រីរប
ូ 

នោះទ�ើបយ�ើងមិនអាចរាយការណ៍អំពីដំណឹងនោះបាន។ ភ្នា ក់ងារដំណឹង
ដែលរាយការណ៍បន្ទា ន់អំពីរ�ឿងនេះ មិនបានធ្វើការងារតាមក្រមមូលដ្ឋាន
ដោយការងាកទៅរកប្រភពដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទា ត់ដំណឹងនោះទេ។ ពួកគេ
រាយការណ៍ដំណឹង ដោយផ្អែកល�ើមាតិកានៅល�ើ Blog»11។
ហេតុផលផ្សេងទ�ៀតរួមមានបំណងក្នុងការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ ឬបង្វែងដាន

អ្នកសារព័ត៌មានពីការសេីុបអ
 ង្កេតតាមរយៈការសួរសំណួរឥតប្រយោជន៍ ដែលបង្អាក់
ដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរាយការណ៍ ហ�ើយចុងក្រោយគឺបង្កការភិតភ័យក្នុង
ការព្យាយាមស្វែងរកការពិត។

ឧទាហរណ៍ស្ដីពីវ ិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្វែងដានរួមមាន៖
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ការព្យាយាមកែប្រែអំណះអំណាងអំពីចំនួនមនុស្ស ដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធី
ស្បថឡ�ើងកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ថាជា «ការពិតមួយផ្សេងទ�ៀត»12។
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ការឃោសនាពីពេលសង្គ្រាមនាសហសម័យ ឧទាហរណ៍ ពួកតាលីបាន
បានបង្ហោះ(tweeting)សេចក្តីលម្អិតខុសនិងនាំឱ្យមានការយល់ច្រឡំ
ស្ដីពីការប្រយុទ្ធគ្នាដល់អ្នកសា
 រព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កា នីស្ថាន13។

11

Posetti, J. (2013). op cit

12

NBC News (2017) Video: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gavealternative-facts-860142147643 [accessed 30/03/2018].

13

Cunningham, E (2011). In shift, Taliban embrace new media, GlobalPost. https://www.pri.org/
stories/2011-05-21/shift-taliban-embrace-new- media [accessed 30/03/2018].
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ក្រៅប្រទេសទៅវ ិញ។ អ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះថា Jess Hill ត្រូវបានចាត់ឱ្យ

សំណុំទិន្នន័យដែលប្រគល់ទៅឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន ហ�ើយដែលអាចផ្ដល់ជា
ការចាប់អារម្មណ៍ដល់សាធារណជន ជាព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ ប៉ុន្តែវាខូច
ដោយសារតែព័ត៌មានមិនពិត នៅលាយឡំគ្នា ក្នុងនោះដែរ។

ថ្មីៗនេះ ការឃោសនាតាមកុំព្យូទ័រ14 បានបង្កើនហា
 និភ័យសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដែលទប់ទល់នឹង «ការបញ្
ឆោ ត» និង «ការបញ្ចើចបញ្ចើ»។ ការឃោសនានោះ រួម
មានការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្ត ដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសចំគោលដៅ និងសារ
ឃោសនាទៅតាមកម្រិតមួយដែលដូចទៅនឹងដំណឹងពិត15។ ដំណាលគ្នានេះដែរ
បច្ចេកវ ិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីបង្កើតវ ីដេអូ «ក្លែងបន្លំ
កម្រិតខ្ពស់ (deepfake)»16 និងទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីបំផ្លា ញទំនុកចិត្តរបស់
គោលដៅ រួមមានអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នករាយការណ៍ជាស្រ្តី។
ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពីទង្វើបែបនេះរួមមាន៖

➢

គេហទំព័រសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Rappler.com និងបុគ្គលិកដែល
ភាគច្រើនជាស្ត្រី បានក្លា យជាគោលដៅក្នុងយុទ្ធនាការបំពានតាមអ៊ីនធឺណិត
យ៉ា ងផុលផុស។ «ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ការបង់លុយល�ើការបញ្ចើចបញ្ចើ ការ
ផ្ដល់ហេតុផលក្លែងក្លា យ ការងាយសន្និដ្ឋាន ការបំពុលសុទ្ធតែជាបច្ចេកទេស
ឃោសនា ដែលជួយបង្វែរការយល់ឃ�ើញរបស់សាធារណជនទៅល�ើបញ្
ហា
សំខាន់ៗផ្សេងៗ»17។ (សូមម�ើលការពិភាក្សាលម្អិតខាងក្រោមនេះ)

➢

គ្រួសារអ្នកមានមួយ ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទរឹបអូសយក
សហគ្រាសរដ្ឋសំខាន់ៗ ហ�ើយអ្នកន
 យោបាយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួល
ក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់អង់គ្លេសមួយ ឈ្មោះថា Bell Pottinger
ដ�ើម្បីប្រឌិតល�ើការបង្កើតយ
 ុទ្ធនាការឃោសនាមួយ។ វាផ្សព្វផ្សាយសារតាម

14

Woolley, S. & Howard, P. (2017). Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary, Working
Paper No. 2017.11 (Oxford University). http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/
Casestudies-ExecutiveSummary.pdf [accessed 30/03/2018].

15

Note: Shallow reports about bot campaigns during the 2017 UK general election highlight the difficulty of
reporting on these issues. C.f. Dias, N. (2017). Reporting on a new age of digital astroturfing, First Draft News.
https://firstdraftnews.com/digital-astroturfing/ [accessed 29/03/2018].

16

ពាក្យថា deepfake មកពីពាក្យ deeplearning និងfake។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវ ិទ្យាAI ក្នុងការបង្កើតមាតិកា
បន្លំពេលខ្លះមានលក្ខណៈពិបាកដែលស្ទើរតែមិនអាចរកឃ�ើញ។ វាត្រូវបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារតាម
អ៊ីនធឺណិត ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សមានការស្អប់ខ្ពើមរម
ួ ទាំងអ្នកសាព័ត៌មានផងដែរ។ សូមម�ើល៖ Cuthbertson,
A (2018) What is ‘deepfake’ porn? AI brings face-swapping to disturbing new level in Newsweek http://
www.newsweek.com/ what-deepfake-porn-ai-brings-face-swapping-disturbing-new-level-801328 [accessed
17/06/2018].

17

Ressa, M. (2016). Propaganda War: Weaponising the Internet, Rappler. https://www.rappler.com/
nation/148007-propaganda-war-weaponizing-internet [accessed 30/03/2018].
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និងក្រុមអ្នកប្រើ Twitter ដែលបង់ប្រាក់ បានផ្ដោតល�ើអ្នកសារព័ត៌មាន

អ្នកជំនួញ និងអ្នកនយោបាយដោយប្រើសារបែបបំពាន រករ�ឿង និងប្រើ
រូបភាពកាត់តផ្សេងៗ ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបន្តុះបង្អាប់ និងប្រឆាំងន
 ឹង
ការសេីុបអង្កេតជុំវ ិញរ�ឿងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះ។18 និពន្ធនាយក

ល្បីឈ្មោះម្នា ក់ ឈ្មោះ Ferial Haffajee ជាគោលដៅនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃ

ការប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលនេះ ដែលគេឃ�ើញរូបភាពរបស់នាង
ត្រូវបានកាត់តដ�ើម្បីបង្កើតឱ
 ្យមានការយល់ខុសមកល�ើនាង រួមមានការប្រើ
ប្រាស់#presstitute19 ថែមទ�ៀត ។
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ករណីអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះ Rana Ayyub បានទទួលទូរស័ពពី
្ទ អ្នករាយការណ៍
ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រាំរប
ូ ដ�ើម្បីសុំឱ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្
ឌា
ផ្ដល់ការការពារ ក្រោយពីមានការចែកចាយយ៉ា ងគំហុកនូវព័ត៌មានមិនពិត
ដោយប្រឆាំងត
 បទៅនឹងរបាយការណ៍រ ិះគន់របស់នាង។ អ្នកកាសែតឯករាជ្យ
រូបនេះជាអ្នករងគ្រោះពីព័ត៌មានមិនព
 ិតអំពីរប
ូ នាងនៅល�ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សង្គម រួមមានទាំងវ ីដេអូ «ក្លែងបន្លំកម្រិតខ្ពស់» បានបំភ្លៃថា នាងបានថតរ�ឿង
អាសអាភាស ការគំរាមរ ំលោភ និងសម្លា ប់ថែមទ�ៀតផង20។

➢

ករណីអ្នកសារព័ត៌មានហ្វា ំងឡង់ឈ្មោះ Jessikka Aro ដែលបានល�ើកយ
 ក
មកពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ «ការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពតាមបច្ចេកវ ិទ្យា
និងយុទ្ធសាស្ត្រការពារ» នៅក្នុងផ្នែកទី២នៃមេរ�ៀននេះ។

មេរ�ៀនផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ និយាយអំពីវ ិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទា ត់ដោយប្រើ
បច្ចេកទេស ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្យសិស្ស អាចកំណត់រកចេតនា

មួលបង្កាច់ពីសំណាក់ប្រតិបត្តិករ តាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដែលបង្កើត ចែកចាយ
ព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស និងផ្ដោតល�ើអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលជាផ្នែកមួយ
នៃគំររូ ំលោភបំពាន។
18

Extensive dossier on the Gupta’s ‘fake news empire’ available at https://www.timeslive.co.za/news/
south-africa/2017-09-04-the-guptas-bell- pottinger-and-the-fake-news-propaganda-machine/. [accessed
30/03/2018].

19

Haffajee, F. (2017). Ferial Haffajee: The Gupta fake news factory and me. HuffPost South Africa. [online]
Available at: https://www. huffingtonpost.co.za/2017/06/05/ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factoryand-me_a_22126282/ [accessed 06/04/2018].

20

UN experts call on India to protect journalist Rana Ayyub from online hate campaign http://www.ohchr.org/
EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=23126&LangID=E; [accessed 17/08/2018 See also Ayyub,
R. (2018). In India, journalists face slut-shaming and rape threats. https://www.nytimes.com/2018/05/22/
opinion/india-journalists-slut-shaming-rape.html [accessed 17/06/2018].
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រយៈព័ត៌មានមិនព
 ិតមួយ ដែលក្នុងនោះរួមមាន គេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

១.ត�ើវាអា
 ចមានចេតនាទុច្ចរ ិតនៅពីក្រោយការចែករ ំលែកជាទូទៅ
ឬការចែករ ំលែកដោយចំពោះនេះដែរឬទេ?
២.ត�ើអ្នកដែលបង្ហោះមាតិកាចំណេញប្រយោជន៍អវីពី
្ ការចែករ ំលែកនេះដែរឬទេ?
៣.ត�ើអាចមានផលវ ិបាកអវីខ្
្ លះចំពោះខ្ញុំ/ ភាពជ�ឿជាក់បាននៃវ ិជ្ជាជីវៈ/ ស្ថាប័ន
សារព័ត៌មាន ឬនិយោជករបស់ខ្ញុំដែរឬទេ ប�ើខ្ញុំចែករ ំលែកវា?
៤.ត�ើខ្ញុំបានធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្
ជា ក់ភាពពិតនៃអត្តសញ្ញាណ/និន្នា ការ/

ភាពអាចជ�ឿជាក់បាន/ហេតុផលរបស់បុគ្គលនេះដែរឬទេ (ឧ. ត�ើពួកគេប៉ុនប៉ង
សាបព្រួសព័ត៌មានមិនពិត ឬបានចំណេញពីការលក់មាតិកាដែលរកបានមក
ដោយខុសច្បាប់ ដោយគ្មា នហេតុផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរឬទេ)?

៥.ត�ើវាជាមនុស្ស ឬម៉ា ស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ21?
៦.ប្រសិនប�ើអ្នកទទួល«ទិន្នន័យដែលគេចោល» ពីអ្នកបង្ហើបព័
 ត៌មានណាម្នា ក់

(Whistleblower) ត�ើអ្នកគួរតែផ្ទៀងផ្ទា ត់មាតិកានោះដោយឯករាជ្យ នៅមុន
ពេលចុះផ្សាយទិន្នន័យនោះទាំងដុលដែរឬទេ? ត�ើវាអាចទេដែលថា ទិន្នន័យ
នោះបង្កប់ព័ត៌មានមិនពិត ដែលគេធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ ឬ
ិ៍
បង្ខូចកេរ្តដោយចេតនា?

២. ការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពឌជ
ី ី ថល នង
ិ យុទ្ធសាស្ត្រការពារ
អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកសរសេរអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិត

(bloggers) និងសកម្មជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម កាន់តែងាយរងគ្រោះខ្លាំង

ឡ�ើងៗ ដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត ហ�ើយទិន្នន័យ ឬប្រភព

របស់ពួកគេអាចនឹងត្រូវលួចយកដោយតួអង្គទុច្ចរ ិត ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំង
តាមរយៈការបន្លំយកព័ត៌មានសម្ងា ត់ ការវាយប្រហារដោយកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ
និងការបន្លំអត្តសញ្ញាណ22។
21

For example, see https://botcheck.me

22

ពី Technopedia Spoofing គឺជាការអនុវត្តក្លែងបន្លំ ឬព្យាបាទដែលការទំនាក់ទំនងត្រូវបានបញ្ជូ នចេញពី
ប្រភពដែលមិនស្គា ល់មួយដែលក្លែងបន្លំជាប្រភព។ ការបោកប្រាស់តាមអ៊ីម៉េលគឺជាទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃ
ការអនុវត្តនេះ។ អ៊ីម៉េលបន្លំអាចមានការគំរាមកំហែងបន្ថែមដូចជា Trojans និងមេរោគផ្សេងទ�ៀត។ កម្មវ ិធី
ទាំងនេះអាចបណ្
តា លឱ្យខូចខាតកុំព្យូទ័រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្កឱ្យមានសកម្មភាពមួយចំនួនចូលលុប
ឯកសារ និងធ្វើរ�ឿងច្រើនទ�ៀត។សូមម�ើល៖ https://www.techopedia.com/definition/5398/spoofing
[accessed 29/03/2018].
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មេរ�ៀនទី៧៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរ ំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរ ំលោភបំពាន

សំណួរសំខាន់ៗដែលបន្ថែមទៅល�ើវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ៖

អ្នកសារព័ត៌មានសេីុបអង្កេតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Jessika Aro ដែលធ្វើការឱ្យ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសហ្វា ំងឡង់ ឈ្មោះថា YLE បានក្លា យជា
គោលដៅនៃការបង្កើតយុទ្ធនាការ«បញ្ចើចបញ្ចើ» តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ មក។ នាង

ធ្លា ប់ទទួលរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុវត្ថិភាពបច្ចេកវ ិទ្យា ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូ លទាំង
ការបន្លំ និងការស្វែងរកព័ត៌មានដោយទុច្ចរ ិត23ដោយមានការបញ្ចើចបញ្ចើល�ើ

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួនរបស់
្
នាង និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ
 ំពីរប
ូ នាង ដែល
នាំឱ្យកម្មវ ិធីសារនិងប្រអប់សាររបស់នាងមានសុទ្ធតែសារកំហឹង។
នាងនិយាយថា «ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទ ហ�ើយឮ
 សំឡេងមនុស្សម្នា ក់បាញ់កាំភ្លើង។
ក្រោយមកទ�ៀត មានមនុស្សម្នា ក់ផ្ញើសារមកខ្ញុំ អះអាងថា ជាឪពុកខ្ញុំដែលបាន
ស្លា ប់ទៅហ�ើយ និងបានប្រាប់ខ្ញុំថា រូបគាត់កំពុង«តាមដានខ្ញុំ»24។ Aro បាន

សរស�ើរអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការគំរាមកំហែង និង
ជំរុញឱ្យសេីុបអង្កេតនិងបង្ហាញអំពីការឃោសនា។
ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ចំពោះតួអង្គសារព័ត៌មាន ដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះ
ការគំរាមកំហែងដូចខាងក្រោមនេះ ៖
25
ការគំរាមកំហែងសន្ស
ជ
តិ ុខឌ
ី ី ថលសំខាន់ៗទាំង១២៖

➢

ការឃ្លាំម�ើលតាមមុខសញ្ញាជាក់លាក់ និងការឃ្លាំម�ើលទូទៅ

➢

ការជ្រៀតចូលsoftware និង hardware ដោយមុខសញ្ញាមិនបានដឹងខលួន
្

➢

ការវាយប្រហារដោយការបន្លំយកព័ត៌មានសម្ងា ត់26

23

ពី Technopedia Doxing គឺជាដំណ�ើរការនៃការរកម�ើលលួចស្តា ប់ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកដទៃដូច
ជាឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានលំអិត កាតឥណទាន។ ការធ្វើអាជីវកម្មអាចត្រូវបាន
កំណត់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកមនុស្សជាក់លាក់ ឬអង្គការ។ មានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់ការ doxing
ប៉ុន្តែមួយក្នុងចំណោមការពេញនិយមបំផុតគឺការបង្ខិតបង្ខំ។ Doxing គឺជាពាក្យស្លោ កមួយដែលបាន
មកពីពាក្យ“ .doc” ពីព្រោះឯកសារត្រូវបានយកមកវ ិញនិងចែកចាយជាញឹកញាប់។ ពួក Hacker បានបង្កើត
វ ិធីផ្សេងៗគ្នាដ�ើម្បីធ្វើ dox ប៉ុន្តែវ ិធីសាស្រ្តសាមញ្ញ បំផុតមួយគឺតាមរយៈការទទួលបានអ៊ីម៉េលរបស់ជន
រងគ្រោះ បន្ទា ប់មកប�ើកលេខសំងាត់ដ�ើម្បីប�ើកគណនីរបស់ពួកគេ។សូមម�ើល៖ https://www.techopedia.
com/ definition/29025/doxing [accessed 29/03/2018].

24

Aro, J. 2016. The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare tools. European View. Sage Journals,
June 2016, Volume 15, Issue 1. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5 [accessed
20/07/2018].

25

Posetti, J. (2015). New Study: Combatting the rising threats to journalists’ digital safety (WAN-IFRA).
https://blog.wan-ifra.org/2015/03/27/new-study-combatting-the-rising-threats-to-journalists-digital-safety
[accessed 30/03/2018].

26

King, G (2014) Spear phishing attacks underscore necessity of digital vigilance, CPJ.https://cpj.org/
blog/2014/11/spear-phishing-attacks-underscore-necessity-of-dig.php [accessed 29/03/2018].
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មេរ�ៀនទី៧៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរ ំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរ ំលោភបំពាន

ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តបែបនេះ៖

ការវាយប្រហារពីកន្លែងមិនពិត

➢

ការវាយប្រហារដោយបុគ្គលទីបី (Man-in-the-middle)27

➢

ការវាយប្រហារ រ ំខានសេវាកម្ម និងការបញ្ជូ នទិន្នន័យច្រើនព្រមគ្នា ដ�ើម្បី
បង្អាក់ដំណ�ើរការកុំព្យូទ័រ28

➢

ការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពគេហទំព័រ

➢

ការបង្ខូចគណនីអ្នកប្រើប្រាស់

➢

ការបំភ័យ ប�ៀតប�ៀន និងបង្ហាញបណ្
ដា ញអ៊ីនធឺណិតដោយបង្ខំ

➢ ព័ត៌មានមិនពិត និងយុទ្ធនាការលាបព៌ណ

➢

ការរឹបអូសផលិតផលការងារសារព័ត៌មាន និង

➢

ការផ្ទុក និងការរុករកទិន្នន័យ។

សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រការពារ សូមម�ើល៖ ការកសាងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវ ិទ្យាសម្រាប់
សារព័ត៌មាន29។
សម្រាប់ផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រភពសម្ងា ត់ និងអ
 ្នកបង្ហើបព
 ័ត៌មានដែលទាក់ទង
ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន និងផលិតករដំណឹងដទៃទ�ៀត សូមម�ើល៖ ការការពារ
ប្រភពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យបច្ចេកវ ិទ្យា30។
ការសម្គា ល់ និងការគ្រប់គ្រងការប�ៀតប�ៀន និងអំព�ើហិង្សាតាមអ៊ីនធឺណិត

«គេហៅខ្ញុំថា ស្រីខូច ស្រីស្បែកសចង្រៃ ស្រីជនជាតិជវីហ
្ ្វ ស្ត្រីចាមដ៏ថោកទាប
ប៉ា រ៉ា ស៊ីតរបស់ប្រទេសក្រិក ជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏គួរឱ្យស្អប់ មនុស្សឆកួតឡប់
្

មនុស្សកុហកដ៏គួរឱ្យខ្ពើម មនុស្សដែលស្អប់គេដោយលម្អៀង។ ពួកគេដេញខឱ្យ
្ញុំ
ទៅផ្ទះ ឱ្យខ្ញុំសម្លា ប់ខលួន
្ ប�ើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងបាញ់សម្លា ប់ខ្ញុំ កាត់អណ្
ដា ត
27

និយមន័យរបស់TechnopediaនៃMan in the Middle Attach (MITM)៖“គឺជាទម្រង់នៃការលួចស្តា ប់ នៅពេល
ដែលទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ពីរនាក់ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងកែប្រែដោយក្រុមដែលគ្មា នការអនុញ្ញាត។
ជាទូទៅអ្នកវាយប្រហារលួចស្តា ប់យ៉ាងសកម្ម ដោយរារំាងការផ្លាស់បតូរ្ សារសំខាន់ជាសាធារណៈ ហ�ើយ
បញ្ជូ នសារឡ�ើងវ ិញ ដោយបង្កើតសារជំនួស ដែលធ្វើឡ�ើងដោយខ្លួនឯង។”
https://www.techopedia.com/ definition/4018/man- in-the-middle-attack-mitm [accessed 29/03/2018].

28

See definitions at Technopedia. https://www.techopedia.com/definition/24841/denial-of-service-attackdos b. https://www.techopedia.com/ definition/10261/distributed-denial-of-service-ddos [accessed
29/03/2018].

29

Henrichsen, J. et al. (2015). Building Digital Safety for Journalism (UNESCO) Paris. http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002323/232358e.pdf [accessed 30/03/2018].

30

Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age (UNESCO). Paris. http://unesdoc.unesco.
org/images/0024/002480/248054E.pdf [accessed 30/03/2018].
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➢

រូបខ្ញុំ និងគំរាមទារុណកម្មផ្លូវភេទ។»31ទាំងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់របស់
អ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិស៊ុយអែត ឈ្មោះ Alexandra Pascalidou ដែលផ្ដល់

សក្ខីកម្មកាលពីឆ្នាំ២០១៦ នៅចំពោះមុខការសាកសួររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប
នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល អំពីបទពិសោធន៍របស់នាងនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត។
ការសាយភាយជាសកលនូវការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតប្រភេទនេះ ដែល
សំដៅទៅល�ើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយជាស្ត្រីបាននាំឱ្យអង្គការ
សហប្រជាជាតិ (រួមទាំងអង្គការយូណេសកូ32
្ )និងទីភ្នា ក់ងារដទៃទ�ៀតទទួលស្គា ល់
បញ្
ហា នេះ និងអំពាវនាវឱ្យមានការចាត់វ ិធានការ និងដំណោះស្រាយ ។

អង្គការដ�ើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុប (OSCE) បានឧបត្ថម្ភកា
 រ
ស្រាវជ្រាវមួយ ដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ជាអន្តរជាតិនៃការរ ំលោភបំពាន
តាមអ៊ីនធឺណិត ទៅល�ើអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រី ដែលត្រូវគេយកជាគោលដៅ
វាយប្រហារដោយ«បញ្ចើចបញ្ចើដោយសម្អប់»33។
ការស្រាវជ្រាវនោះបានធ្វើឡ�ើងតាមក្រោយការសិក្សារបស់ក្រុមគំនិតអង់គ្លេស
មួយ ឈ្មោះថា Demos ដែលពិនិត្យទៅល�ើសាររាប់ម៉ឺនរាប់សែននិងបានរកឃ�ើញ
ថា សារព័ត៌មានគឺជាប្រភេទតែមួយគត់ ដែលស្ត្រីទទួលការរ ំលោភបំពានច្រើនជាង
បុរស «ដោយក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រី និងព
 ិធីការ ិនីដំណឹងទូរទស្សន៍ទទួល
ការរ ំលោភបំពានច្រើនជាងគេរហូតដល់៣ដង34 ប�ើធ�ៀបនឹងសមភាគីបុរសរបស់
ពួកគេ»។ ពាក្យគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ជនល្មើសរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតគឺ
«ស្រីថោកទាប» «រ ំលោភសេពសន្ថវៈ» និង «ស្រីខូច»។
លក្ខណៈសម្គា ល់នៃការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតទៅល�ើតួអង្គសារព័ត៌មាន
ជាស្ត្រីគឺការប្រើប្រាស់ស្នៀតព័ត៌មានមិនពិត ពាក្យកុហកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអំពី
31

Posetti, J. (2016). Swedish journalist Alexandra Pascalidou Describes Online Threats of Sexual Torture and
Graphic Abuse in The Sydney Morning Herald, 24/11/2016. http://www.smh.com.au/lifestyle/news-andviews/swedish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-online- threats-of-sexual-torture-and-graphicabuse-20161124-gswuwv.html [accessed 30/03/2018].

32

Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria Ressa in L. Kilman (Ed) op cit See
also: Resolution 39 of UNESCO’s 39th General Conference which notes “the specific threats faced by women
journalists including sexual harassment and violence, both online and offline.” http://unesdoc.unesco.org/
images/0026/002608/260889e.pdf [accessed 29/03/2018].

33

OSCE (2016). Countering Online Abuse of Female Journalists. http://www.osce.org/
fom/220411?download=true [accessed 30/03/2018].

34

Bartlett, J. et al. (2014) Misogyny on Twitter, Demos. https://www.demos.co.uk/files/MISOGYNY_ON_
TWITTER.pdf [accessed 30/03/2018].
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ខ្ញុំបោះចោល កាច់បំបាក់ម្រាមដៃខ្ញុំម្ដងមួយៗ។ ពួកគេបន្តគំរាមរ ំលោភបូកល�ើ

អាចជ�ឿជាក់ ធ្វើឱ្យពួកគេអាម៉ា សមុខព្យាយាមធ្វើឱ្យខូចការអាធិប្បាយ និងការ
រាយការណ៍របស់ពួកគេ។
ការបន្ថែមការគំរាមកំហែងប្រើអំព�ើហិង្សា ក្នុងនោះរាប់ទាំងកា
 ររ ំលោភ និងសម្លា ប់
និងផលប៉ះពាល់បន្ថែម (ការវាយប្រហារដោយធម្មជាតិ ដោយមានការរ�ៀបចំ និង

ដោយមនុស្សយន្តទៅល�ើមនុស្សម្នា ក់នៅល�ើអ៊ីនធឺណិត) ធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើងថែមទ�ៀត។
ធម្មជាតិនៃការវាយប្រហារទាំងនេះ ដែលជារ�ឿយៗទទួលបាននៅល�ើឧបករណ៍
ប្រើប្រាស់ផ្ទា ល់ខលួន
្ មុនគេរ�ៀងរាល់ព្រឹក និងក្រោយគេនៅពេលយប់ ធ្វើឱ្យផល

ប៉ះពាល់កាន់តែស្រួចស្រាលថែមទ�ៀត។ Pascalidou និយាយថា «មានថ្ងៃដែលខ្ញុំ
ក្រោកពីគេងឡ�ើងត្រូវជួបនឹងអំព�ើហិង្សាដោយពាក្យសម្ដី និងចូលដេកទៅវ ិញ
ជាមួយនឹងពាក្យជេរទាក់ទងនឹងការរ� ើសអ�ើងភេទ ន
 ិងប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅ
ពេញត្រច�ៀករបស់ខ្ញុំ។ វាប្រៀបដូចជាសង្គ្រាមរារ៉ៃ
ំ អ៊ីចឹងដែរ»។
នៅហ្វីលីពីន Maria Ressa35 នាយិកាប្រតិបត្តិ និងជានិពន្ធនាយិកា Rappler គឺ
ជាករណីសិក្សាមួយ នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងន
 ឹងការប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងបរ ិបទជាយុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដ៏ធំដែលទាក់ទងនឹងរដ្ឋ។

អ្នកនាងគឺជាអតីតអ្នកឆ្លងឆ្លើយដំណឹងសង្គ្រាមរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ប៉ុន្តែអ្នកនាង
និយាយថា បទពិសោធន៍ដែលនាងជួបមិនបានជួយនាងឱ្យត្រៀមលក្ខណៈ ក្នុងការ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយ
 ុទ្ធនាការដ៏ធំ ន
 ិងការបំផ្លា ញនៃការប�ៀតប�ៀនយេនឌ័រតាម

អ៊ីនធឺណិតដែលចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកម្លេ៉ះ។ អ្នកនាងនិយាយថា «គេហៅ
ខ្ញុំថា មនុស្សអាក្រក់ ជាសត្វឆ្កែសត្វពស់ និងត្រូវគេគំរាមរ ំលោភ និងសម្លា ប់»។

Ressa រាប់លែងចាំនូវចំនួនដងដែលនាងបានទទួលការគំរាមកំហែងសម្លា ប់។
ល�ើសពីនេះ នាងបានក្លា យជាកម្មវត្ថុនៃយុទ្ធនាការ ដែលមានប្រធានបទដូចជា
ការចាប់ខលួន
្ Maria Ressa និងនាំនាងទៅព្រឹទ្ធសភា ដែលគេបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី

ិ៍
ញុះញង់មហាជននៅល�ើអ៊ីនធឺណិត ឱ្យប�ើកកា
 រវាយប្រហារនិងបង្ខូចកេរ្តឈ្
មោះ
ទាំងRessa និង Rappler និងធ្វើឱ្យសេចក្ដីរាយការណ៍របស់ពួកគេបាត់បង់តម្លៃ
និងសុពលភាព ។ Ressa និយាយថា «វាចាប់ផ្ដើមដោយការនៅស្ងប់ស្ងៀម។
35

Maria Ressa is chair of the jury of the UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom Prize https://
en.unesco.org/prizes/guillermo-cano/jury.
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មេរ�ៀនទី៧៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរ ំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរ ំលោភបំពាន

ចរ ិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេ ឬការងាររបស់ពួកគេជាវ ិធីដ�ើម្បីធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ភាព

បានគេវាយប្រហារយ៉ា ងសាហាវ។ ស្រ្តីជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុត។ យ�ើងបាន
ឃ�ើញថា ប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីបំបិទសំឡេងប្រឆាំង ធ្វើឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន
នៅស្ងប់ស្ងៀមមិនហ៊ា ននិយាយ។ ពួកយ�ើងមិនសង្ឃឹមថា ទទួលបានសំណួរពិបាកៗ
និងការរ ិះគន់នោះទេ។»36
យុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធតបតវ ិញរបស់ Maria Ressa រួមមាន ៖

➢

ទទួលស្គា ល់នូវភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្
ហា

➢

ទទួលស្គា ល់ផលប៉ះពាល់ផលូវចិ
្ ត្តនិងសម្រួលឱ្យមានការគាំទ្រផ្នែកចិត្តវ ិទ្យា
ដល់បុគ្គលិកដែលរងគ្រោះ

➢

ប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានសេីុបអង្កេតជាអាវុធនៅក្នុងការវាយបកវ ិញ37

➢

សុំជំនួយពីក្រុមគោលដៅដែលមានភក្ដីភាព ឱ្យជួយទប់ទល់ និងបដិសេធ
ការវាយប្រហារ

➢

ពង្រឹងសន្តិសុខទាំងនៅល�ើ និងក្រៅអ៊ីនធឺណេត ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
ការប�ៀតប�ៀន

➢

អំពាវនាវជាសាធារណៈឱ្យកម្មវ ិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានា (ដូចជា

Facebook និង Twitter) ឱ្យធ្វើការបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ និងគ្រប់គ្រង
ការប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

➢

ខណៈដែលដោះស្រាយបញ្
ហា នៃការគំរាមកំហែងដែលក�ើនឡ�ើងពីការ
ប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត អ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺគេត្រូវទទួលស្គា ល់
នូវការប�ៀតប�ៀនក្រៅពីអ៊ីនធឺណិត ទៅល�ើស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មាន នៅក្នុង

បរ ិបទនៃយុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។ ឧទាហរណ៍ អ្នកសារព័ត៌មាន
សេីុបអ
 ង្កេតអូស្ត្រា លី Wendy Carlisle ត្រូវបានបំពានឆាឆៅ រុញច្រាន
36

Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria Ressa in Kilman, L. (Ed) An Attack
on One is an Attack on All (UNESCO). http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf
[accessed 30/03/2018].

37

នេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដាក់ពង្រាយដោយ Ferial Haffajee នៅក្នុងករណីសិក្សា“Gupta Leaks”
ដែលត្រូវបានយោងមុននេះ។ នាងបានប្រើបច្ចេកទេសសេីុបអង្កេតនិងសន្តិសុខឌីជីថល“ អ្នកសេីុបអង្កេត”
ដ�ើម្បីលុបចោលនូវវ ីដេអូខ្លះដែលត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅរបស់នាងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ង ដ�ើម្បីបំបិទ
ការរាយការណ៍របស់នាងអំពីរ�ឿងអាស្រូវនេះ។ សូមម�ើល៖ https://www.news24.com/SouthAfrica/News/
fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123 [accessed 16/06/2018].

179
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អ្នកណាមួយដែលរ ិះគន់ ឬសួរសំណួរទាក់ទងនឹងការសម្លា ប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ត្រូវ

បទយកការណ៍វែងឱ្យវ ិទ្យុ ABC។ ការបំពាននេះបាននាំឱ្យនាងចាកចេញ
ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះ ដ�ើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់នាង38។

គោលបំណងនៃមេរ�ៀន
មេរ�ៀននេះ នឹងជួយឱ្យសិស្សយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការរ ំលោភបំពាននៅល�ើ
អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងបរ ិបទនៃ «ព័ត៌មានច្របូកច្របល់» ជួយសិស្សឱ្យស្គា ល់ការ

គំរាមកំហែង និងផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងឧបករណ៍ដ�ើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិត។ គោលបំណងទាំងនោះរួមមាន៖
➢ បង្កើនកា
 រយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីបញ្
ហា ដែលតួអង្គអា
 ក្រក់យក
អ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពនិងអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតដទៃ
ទ�ៀត ជាគោលដៅវាយប្រហារនៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
និងព័ត៌មានខុស។

➢

ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យសិស្សអាចស្គា ល់កាន់តែច្បាស់អំពី «ការបញ្
ឆោ ត»
«ការបញ្ច ើចបញ្ចើ» ការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវ ិទ្យា និងកា
 ររ ំលោភ
បំពានតាមអ៊ីនធឺណិត។

➢

បំពាក់បំប៉នសិស្សឱ្យត្រៀមខ្លួនកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង ដ�ើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងន
 ឹង
«ការបង្ខូចឈ្មោះ» និង «ការបញ្ចើចបញ្ចើ» ការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាព
បច្ចេកវ ិទ្យា និងកា
 ររ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិត ល�ើបញ្
ហា យេនឌ័រ។

លទ្ធផលសក្
ិ សា
នៅចុងបញ្ច ប់នៃមេរ�ៀននេះ សិស្សនឹង៖
១.យល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរ ំលោភបំពាន
តាមអ៊ីនធឺណិតមកល�ើតួអង្គសារព័ត៌មាន វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ការចែករ ំលែក
ព័ត៌មាន និងសេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ។
38

Carlisle, W. (2011). The Lord Monckton Roadshow, Background Briefing, ABC Radio National.
http://www.abc.net.au/radionational/programs/ backgroundbriefing/the-lord-moncktonroadshow/2923400 [accessed 30/03/2018].
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នៅក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មរបស់ពួកអ្នកបដិសេធបញ្
ហា ការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ នៅអូស្ត្រា លី កាលពីឆ្នាំ២០១១ ខណៈកំពុងផលិត

ទាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតដទៃទ�ៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។
៣.យល់អំពីការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពជាពិសេស ដែលប្រឈមមុខចំពោះស្ត្រី
ដែលកំពុងប
 ំពេញការងារសារព័ត៌មាននៅល�ើអ៊ីនធឺណិត។
៤. អាចស្គា ល់តួអង្គទុច្ចរ ិតនៅល�ើអ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនរួមទាំង 
«ការបង្ខូចឈ្មោះ» «ការបញ្ចើចបញ្ចើ» ការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវ ិទ្យា
និងការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិត។
៥. មានការត្រៀមលក្ខណៈប្រស�ើរជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង «ការបង្ខូច
ឈ្មោះ» «ការបញ្ចើចបញ្ចើ» កា
 រគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវ ិទ្យា និង
ការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិតល�ើបញ្
ហា យេនឌ័រ។

ទម្រង់នៃមេរ�ៀន
មេរ�ៀននេះរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់ការបង្រៀនផ្ទា ល់រវាងគ្រូ និងសិស្សក៏បាន ឬ
បង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បាន។ មេរ�ៀននេះចែកជាពីរផ្នែក៖ ទ្រឹស្ដី និងអនុវត្តន៍។
ភ្ជាប់ផែនការទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សា 	
ក. ទ្រឹស្ដី

ផែនការមេរ�ៀន
ជាបទបង្ហាញបែបអន្តរកម្ម និងមាន

សំណួរចម្លើយ (៩០នាទី) ដែលអាចបង្រៀន

បែបប្រពៃណីក្នុងថ្នា ក់ក៏បាន ឬតាមអ៊ីនធឺណិត
ដែលល�ើកទឹកចិត្តដល់ការចូលរួមបាន។

ខ្លឹមសារបទបង្ហាញអាចដកស្រង់ពីទ្រឹស្ដី និង
ឧទាហរណ៍ដែលផ្ដល់ឱ្យខាងល�ើ។ ប៉ុន្តែ អ្នក
រ�ៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្
ដា លត្រូវបានល�ើក

ទឹកចិត្តឱ្យដាក់បញ្ចូ លករណីសិក្សាដែល
ស្របនឹងវប្បធម៌/ប
 រ ិបទក្នុងស្រុក នៅក្នុង
មេរ�ៀននេះផងដែរ។
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លទ្ធផលសក្
ិ សា

៦០-៩០នាទី

១, ២, ៣, ៤, ៥

មេរ�ៀនទី៧៖ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរ ំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត៖ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រភពបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរ ំលោភបំពាន

២. កាន់តែដឹងច្រើនអំពីបញ្
ហា ដែលតួអង្គទុច្ចរ ិតយកអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នក

ផែនការមេរ�ៀន
សិក្ខា សាលា/ការបង្រៀន(៩០នាទី) ដែលអាច

សម្របសម្រួលនៅក្នុងបរ ិស្ថានថ្នា ក់រ�ៀនបែបប្រពៃណី
ឬតាមកម្មវ ិធីរ�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត ដូចជា Moodle,

ក្រុម Facebook ឬសេវាផ្សេងទ�ៀតដែលផ្ដល់លទ្ធភាព
ដល់ការចូលរួមពីចម្ងា យតាមអ៊ីនធឺណិត។

សិក្ខា សាលា/ការបង្រៀន អាចយកលំនាំតាមទម្រង់
ដូចខាងក្រោម៖

• បែងចែកការបង្រៀនជាក្រុមដែលមួយក្រុមៗមាន
សិស្សពី៣ ទៅ ៥នាក់ ។

• ក្រុមការងារនីមួយៗត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃ

មាតិកាទុច្ចរ ិត (ស្រាវជ្រាវរកម�ើលនៅល�ើអត្ថបទ
សរសេរល�ើអ៊ីនធឺណិត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

សង្គមសម្រាប់មាតិកា ដែលបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី

តម្រង់គោលដៅទៅល�ើMaria Ressa, Jessikka Aro
និង Alexandra Pascalidou ជាឧទាហរណ៍ ដែល
ករណីរបស់ពួកគេត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុង

មេរ�ៀននេះ) ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការ

ព័ត៌មានមិនពិត /ខុស/ការបញ្ចើចបញ្ចើ/ការបញ្
ឆោ ត/
ការរ ំលោភបំពានតាមអ៊ីនធឺណិត។

• ក្រុមការងារនីមួយៗត្រូវតែ៖ សហការគ្នាវាយតម្លៃ
ទៅល�ើមាតិកា (ស្រាវជ្រាវរកបុគ្គល/ក្រុមដែលនៅ

ពីក្រោយមាតិកានោះ) កំណត់ហានិភ័យនិងការគំរាម
កំហែង (សំដៅល�ើការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធស្ដីពី

ផលប៉ះពាល់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឯកសារអំណាន)
ល�ើកផែនការសកម្មភាពដ�ើម្បីឆ្លើយតបនិងមាតិកា
នោះ (នេះអាចរួមបញ្ចូ លការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈ
យុទ្ធសាស្ត្រ ការរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅ

កាន់កម្មវ ិធី ឬប៉ូលិស ចាត់តាំងឱ
 ្យមានការធ្វើរ�ឿងអំពី
បញ្
ហា នេះ) ចូរសរសេរសេចក្ដីសង្ខេប២៥០ពាក្យ អំពី
ផែនការសកម្មភាពរបស់ខលួន
្ (ដោយប្រើប្រាស់

ឯកសារ Google ឬឧបករណ៍កែសម្រួលអត្ថបទ

ស្រដ�ៀងគ្នានេះផ្សេងទ�ៀត) និងដាក់ជូនទៅឱ្យគ្រូ
ពិនិត្យម�ើល ។
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លទ្ធផលសក្
ិ សា

៩០ -១២០នាទី

១, ២, ៣, ៤, ៥
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ខ. អនុវត្តន៍

សម្រាប់ការពិនិត្យទៅល�ើបញ្
ហា នេះឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ មេរ�ៀននេះអាចពង្រីក
បន្ថែមដ�ើម្បីបង្រៀនជា៣មេរ�ៀនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា (ដោយមេរ�ៀននីមួយៗ
បង្រៀនចែកចេញជាពីរផ្នែកដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ) ៖

➢

ស្គា ល់ និងឆ្លើយតបទៅនឹង«ការបញ្ចើចបញ្ចើ» និង «ការបញ្
ឆោ ត»

➢

គំរនូ ៃការគំរាមកំហែងសុវត្ថិភាពតាមឌីជីថលនិងយុទ្ធសាស្ត្រការពារ

➢

ស្គា ល់ និងគ្រប់គ្រងការប�ៀតប�ៀននិងអំព�ើហិង្សាតាមអ៊ីនធឺណិតដែល
ទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

លំហាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ចូរសរសេរអត្ថបទពណ៌នា១២០០ពាក្យ ឬផលិតជាសេចក្ដីរាយការណ៍សំឡេង៥នាទី
សេចក្ដីរាយការណ៍វ ីដេអូ៣នាទី ឬក្រាហ្វិកអន្តរកម្មលម្អិតផ្អែកល�ើកិច្ចសម្ភាសន៍
ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមួយ ឬច្រើននា
 ក់អំពីបទពិសោធន៍នៃការដែលត្រូវគេរ ំលោភ
បំពាននៅល�ើអ៊ីនធឺណិត (ឧ. ត្រូវគេយកជាគោលដៅវាយប្រហារដោយព័ត៌មាន
មិនពិត និង/ឬជួបប្រទះការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវ ិទ្យា ជាផ្នែកន ៃ
យុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និង/ឬត្រូវគេប�ៀតប�ៀន ឬរងនូវអ
 ំព�ើហិង្សាតាម
អ៊ីនធឺណិត)។ សិស្សគួរដកស្រង់ការស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីណាមួយនិងឱ្យតម្លៃជា
ឯកសារយោង ជាផ្នែកនៃអត្ថបទពណ៌នារបស់ខលួន
្ និងពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃ
បាតុភាពទាំងនេះ ទៅល�ើសារព័ត៌មាន/សេរ ីភាពបញ្ចេញមតិ និងសិទ្ធិដឹងឮរបស់
សាធារណជន។

អំណានបន្ថែម
Aro, J. 2016. The cyberspace war: propaganda and trolling as warfare
tools. European View. Sage Journals, June 2016, Volume15, Issue1.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1007/s12290-016-0395-5
[accessed20/07/2018].
Haffajee, F. (2017). The Gupta Fake News Factory and Me in The
Huffington Post. http://www.huffingtonpost.co.za/2017/06/05/
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រចនាសម្ព័ន្ធជំនួស

OSCE (2016). Countering Online Abuse of Female Journalists. http://www.
osce.org/fom/220411?download=true [accessed 29/03/2018].
Posetti, J. (2017). Fighting Back Against Prolific Online Harassment: Maria
Ressa inL. Kilman (Ed) An Attack on One is an Attack on All (UNESCO 2017).
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.pdf [accessed
29/03/2018].
Posetti, J. (2016). Swedish journalist Alexandra Pascalidou Describes Online
Threats of Sexual Torture and Graphic Abuse in The Sydney Morning
Herald, 24/11/2016. http://
www.smh.com.au/lifestyle/news-and-views/swedish-broadcaster-alexandrapascalidou- describes-online-threats-of-sexual-torture-and-graphic-abuse20161124-gswuwv.html [accessed 29/03/2018].
Reporters Sans Frontieres (2018) Online Harassment of Journalists: Attack of
the trolls Reporters Without Borders: https://rsf.org/sites/default/files/
rsf_report_on_online_ harassment.pdf [accessed 20/8/18].
Riley M, Etter, L and Pradhan, B (2018) A Global Guide To State-Sponsored
Trolling, Bloomberg: https://www.bloomberg.com/features/2018government-sponsored-cyber- militia-cookbook/ [accessed 21/07/2018].
Stray, J. (2014). Security for journalists, Part Two: Threat Modelling. https://
source.opennews.org/articles/security-journalists-part-two-threatmodeling/ [accessed 02/03/2018].
ធនធានល�ប
ើ ណ្តា ញអ៊ីនធណ
ឺ ិត
វីដេអូ: How to Tackle Trolls and Manage Online Harassment – a panel discussion

at the International Journalism Festival, Perugia, Italy (April 2017) with Julie
Posetti (Fairfax Media), Hannah Storm (International News Safety Institute),
Alexandra Pascalidou (Swedish journalist), Mary Hamilton (The Guardian),
Blathnaid Healy (CNNi). Available at: http://media.journalismfestival.com/
programme/2017/managing-gendered-online-harrassment
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ferial-haffajee-the-gupta-fake-news-factory-and- me_a_22126282/
[accessed29/03/2018].

សទ្ទានុក្រម
Algorithms

ក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រ

Audience	ក្រុមគោលដៅ (អ្នកអាន អ្នកស្តា ប់ទស្សនិកជន)
Artificial Intelligence (AI)

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត

Astroturfing

ការបញ្
ឆោ ត

Brexit	ដំណ�ើរការដែលប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពី
សហគមន៍អឺរ៉ុប

Bots

កម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រដំណ�ើរការស្វ័យប្រវត្តិ	

Clickbait	មធ្យោបាយបញ្
ឆោ តឱ្យចូលអានទស្សនា ស្តា ប់
Cloning

ការបង្កើតជីវ ិតសត្វឬរុក្ខជាតិថ្មីមួយ ដោយប្រើប្រាស់
កោសិការបស់ «សត្វឬរុក្ខជាតិមួយទ�ៀត

ហ�ើយមានលក្ខណៈដូចបេះបិទទៅនឹងសត្វ
ឬរុក្ខជាតិដំបូង

Content

ខ្លឹមសារ/មាតិកា			

Deepfake	ក្លែងបន្លំកម្រិតខ្ពស់ (សំដៅទៅល�ើការកែប្រែខ្លឹមសារ
វ ីដេអូឱ្យយល់ខុសពីខលឹម
្ សារដ�ើម) ឬ ការប្រើប្រាស់

បច្ចេកវ ិទ្យាឌីជីថល ដ�ើម្បីថតចម្លង និងកែចលនាទឹកមុខ
និងសំឡេងរបស់មនុស្សម្នា ក់ទ�ៀតនៅក្នុងវ ីដេអូ

Denial of Service
(DoS) attacks

ការវាយប្រហារ រ ំខានសេវាកម្ម

Disinformation

ព័ត៌មានមិនពិត

Distributed Denial
of Service (DDOS)

ការបញ្ជូ នទិន្នន័យច្រើនព្រមគ្នាដ�ើម្បបង្អាក់ដំណ�ើរការ

កុំព្យូទ័រ

Doxing

ការស្វែងរកព័ត៌មានដោយទុច្ចរ ិត

Echo Chambers	ទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់
Eyewitness Media	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាក្សី
Fact-Checking

ការផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិត

Fake News	ដំណឹងក្លែងក្លា យ
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Filter Bubbles	ច្រោះដំណឹងដែលចង់បាន
Gatekeeper

ឆ្មាំទ្វារ/ អ្នកបញ្ចេញអត្ថបទព័ត៌មាន 

Journalist

អ្នកសារព័ត៌មាន/ អ្នកកាសែត 

Journalism

សារព័ត៌មាន/ វ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន 

Information

ព័ត៌មាន

Information Disorder

ព័ត៌មានច្របូកច្របល់

International Fact-Checking បណ្
តា ញអ្នកផ្ទៀងផ្ទា ត់ការពិតអន្តរជាតិ
Network (IFCN)
International Programme
for the Development of
Communication (IPDC)

កម្មវ ិធីអន្តរជាតិរបស់អង្គការយូណេសកូស
្ ម្រាប់

Mal-information

ព័ត៌មានបង្កព្យសនកម្ម (បុគ្គល អង្គភាព ប្រទេសជាតិ)

Man-in-the-Middle
Attack (MitM)

ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយជនទីបី

Media and Information
Literacy (MIL)

អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន

Media Convergence

ការបញ្ចូ លគ្នា នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនទម្រង់

Misinformation

ព័ត៌មានខុស

Narrative unpacking

ការវ ិភាគទម្រង់នៃការពិតដ�ើម្បីរកឱ្យឃ�ើញការពិតនិង

អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យសា
 រគមនាគមន៍

មិនពិត ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងជាក់
លាក់ណាមួយ

News 	ដំណឹង
Newsroom

ការ ិយាល័យដំណឹង

New Media 	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មី	
News Insitutions	ស្ថាប័នដំណឹង
News Media	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណឹង
Objectivity	សត្យានុម័ត
Online/Internet

អ៊ីនធឺណិត
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Organization for Security
and Co-operation In
Europe( OSCE)

អង្គការដ�ើម្បីសន្តិសុខ និងក
 ិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង

Phishing attacks

ការវាយប្រហារដោយការបន្លំយកព័ត៌មានសម្ងា ត់

Problem-based
Learning (PBL)

ការរ�ៀនដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានដោះស្រាយបញ្
ហា

តំបន់អឺរ៉ុប

Psychological Operations
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយផ្នែកណាមួយក្នុង
(PSYOP) 	គោលបំណងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ឬការគាំទ្រ
Satire or Parody	ដ�ៀលត្មិះ ឬ ចំអកឡកឡឺយ
Social Media	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
Spoofing

ការបន្លំអត្តសញ្ញាណ

Stereotypes

ការម�ើលឃ�ើញនរណាម្នា ក់ ឬអ្វីមួយដោយ

ក្នុងសភាពទូទៅ

Thumbnails

ខ្នាតតូច

Troll

ចំអកឡកឡឺយ ឬបញ្ចើចបញ្ចើ

User Generated
Content (UGC)

មាតិកាបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់

Verification		ការផ្ទៀងផ្ទា ត់
Virality

ការរាលដាល ឬការសាយភាយ

Whistleblower

អ្នកបង្ហើបព័ត៌មាន
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អ្នកចូលរ ួមចំណែក
Magda Abu-Fadil គឺជានាយកអង្គការ Media Unlimited
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីបង់

Fergus Bell គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកការប្រមូលដំណឹងបច្ចេកវ ិទ្យា និងការផ្ទៀងផ្ទា ត់
មាតិកាប
 ង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ គាត់ក៏ជាស្ថាបនិក Dig Deeper
Media ផងដែរ។
Hossein Derakhshan គឺជាអ្នកនិពន្ធជ
 នជាតិកាណាដា-អ៊ីរ៉ង់ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និង
និស្សិតអាហារូបករណ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Shorenstein នៃសាលា Harvard’s
Kennedy។
Cherilyn Ireton ជាអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដែលដឹកនាំវេទិកាការ ីនិពន្ធ
ពិភពលោក នៅក្នុងសមាគមកាសែត និងចាងហ្វា ងដំណឹងពិភពលោក

(WAN-IFRA) ។

Alexios Mantzarlis ដឹកនាំបណ្
ដា ញត្រួតពិនិត្យម�ើលការពិតអ
 ន្តរជាតិ
នៅវ ិទ្យាស្ថាន Poynter។
Alice Matthews ជាអ្នកសារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេស នៅស្ថានីយផ្សព្វផ្សាយ
អូស្ត្រា លី (ABC) ប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនី ។
Julie Posetti សហការ ីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ នៅវ ិទ្យាស្ថានReuters សម្រាប់

ការសិក្សាផ្នែកសា
 រព័ត៌មាននៅសកលវ ិទ្យាល័យOxford ដែលនៅទីនោះ
នាងដឹកនាំគម្រោងច្នៃប្រឌិតសារព័ត៌មាន ។

Tom Trewinnard ជាប្រធានកម្មវ ិធីកញ្ច ប់ឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទា ត់ប្រភពរបស់
Meedan។
Claire Wardle គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃ First Draft និងជាសហការ ី
ស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលShorenstein សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
នយោបាយ និងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាលាHarvard’s
Kennedy។

188

សិទ្ធិល�រើ ូបថត
ក្របមុខ៖ UNESCO/ Oscar Castellanos
មេរ�ៀនទ១
ី ៖ Abhijith S Nair on Unsplash
មេរ�ៀនទី២: Christoph Scholz on Flickr
មេរ�ៀនទ៣
ី ៖ Samuel Zeller on Unsplash
មេរ�ៀនទ៤
ី ៖ Aaron Burden on Unsplash
មេរ�ៀនទី៥៖ The Climate RealityProject on Unsplash
មេរ�ៀនទ៦
ី ៖ Olloweb Solutions on Unsplash
មេរ�ៀនទី៧៖ rawpixel on Unsplash
ក្របខាងក្រោយ៖ rawpixel on Unsplash

រចនាទំព័រ
Mr. Clinton www.mrclinton.be
ក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យមាតិកានៃស�ៀវភៅ៖សាស្ត្រា ចារ្យYlvaRodny-Gumede
នៃនាយកដ្ឋានសារព័ត៌មានខ្សែភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍នៃសកលវ ិទ្យាល័យ

Johannesburg អាហ្វ្រិកខាងត្បូង;សាស្ត្រា ចារ្យBasyouni Hamada
នៃនាយកដ្ឋានសារគមនាគមន៍ដ៏ធំ(Mass Communication) នៃមហាវ ិទ្យាល័យ
សិល្បៈនិងវ ិទ្យាសាស្ត្រ សកលវ ិទ្យាល័យQatar; សាស្ត្រា ចារ្យJayson Harsin
នៃនាយកដ្ឋានសារគមនាគមន៍សកល,សកលវ ិទ្យាល័យAmericanនៃទីក្រុង
ប៉ា រ ីស(American U
 niversity of Paris)។
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ស�ៀវភៅមេរ�ៀននេះ មានបំណងផ្ដល់នូវកម្មវ ិធីសិក្សាគំរដែ
ូ លមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ប�ើកចំហសម្រាប់ការ
កែសម្រួល ឬការយកទៅប្រើទាំងស្រុងដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្
ហា សកល ដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងនៃព័ត៌មានមិនពិត
ដែលសង្គមទូទៅ និងជាពិសេសសារព័ត៌មានកំពុងប្រឈម។
ដោយដ�ើរតួនាទីជាកម្មវ ិធីសិក្សាគំរូ ស�ៀវភៅនេះរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកអប់រ ំ និងអ្នកបណ្ដុះបណ្
ដា លផ្នែកវ ិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មាននូវក្របខ័ណ្ឌ និងមេរ�ៀនដ�ើម្បីជួយសិស្ស និងអ្នកប្រកបអាជីពសារព័ត៌មាន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្
ហា
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង «ដំណឹងក្លែងក្លា យ»។ យ�ើងក៏សង្ឃឹមថា ស�ៀវភៅនេះនឹងក្លា យជាមគ្គទេសក៍ដ៏មានប្រយោជន៍
សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព។
មាតិកានៅក្នុងស�ៀវភៅនេះ ប្រមូលផ្ដុំធាតុចូលដែលផ្ដល់ដោយអ្នកអប់រ ំវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអន្តរជាតិឈានមុខគេ
អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកគិតគូរដ៏ចំណានៗ ដែលជួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវ ិធីសាស្ត្រ និងការអនុវត្តវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

ដ�ើម្បីដោះស្រាយភាពប្រឈម ដែលបង្កដោយការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។ មេរ�ៀនទាំងអស់ផ្អែកតាមបរ ិបទទ្រឹស្តី
និងមានប្រយោជន៍ខ្លំាង នៅក្នុងករណីនៃការផ្ទៀងផ្ទា ត់តាមអ៊ីនធឺណិត។ មេរ�ៀនទាំងនេះអាចជួយដុសខាត់ឱ្យកាន់
តែភ្លឺថែមទ�ៀតនូវមេរ�ៀនដែលមានស្រាប់ ឬបង្កើតការផ្ដល់ជូនថ្មី ដោយប្រើប្រាស់បញ្ចូ លគ្នាជាវគ្គមួយ ឬប្រើដាច់
ដោយឡែកៗពីគ្នា ។
វាជាផ្នែកនៃ «គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលលោកដ�ើម្បីឧត្ដមភាពនៃការអប់រ ំវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន» ដែលជាការផ្តោតរបស់
កម្មវ ិធី អន្តរជាតិរបស់អង្គការយូណេសកូស
្ ម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យសារគមនាគមន៍ (IPDC)។ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះ ប្រឹងប្រែង
ផ្សារភ្ជាប់ និងការបង្រៀន ការអនុវត្ត និងការស្រាវជ្រាវវ ិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចេញពីទស្សនទានពិភពលោក ក្នុងនោះ
រាប់ទាំងការចែករ ំលែកការអនុវត្តគំរូ នៅថ្នា ក់អន្តរជាតិ។
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