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សោុះពតេ្ព្សាយសៅឆ្នែ ំ២០២០ សដាយអង្គកា�អប់� ំវទិ្យាសាស� ្និងវប្បធេ៌ នន�ហម្បជ្ជ្តិសៅកាត់

ថាយូសណ�្ូ (UNESCO) អា�័យដាឋា ន អគា� ៧, place de Fontenoy, ៧៥៣៥២ ម្ករុងោ៉ា ��ី ០៧ SP 

ម្បសទ្�ោរាងំ និង វទិ្យាសាថា នសា�ព័ត៌រានហ្ូចូ (Fojo Media Institute), �កលវទិ្យាល័យ Linnaeus ។  

© UNESCO ២០២០ 

ISBN 978-92-3-000090-5

UNESCO’s ISBN XXXXXXXXXXXXX

ស�ៀវសៅសនុះអាចសម្បើម្ោ�់ោនសម្កាេលក្ខខណ្ឌ ននអាជ្ញា ប័ណ្ណ Attribution-ShareAlike 3.0 IGO 

(CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/)។ តាេ�យៈកា�សម្បើម្ោ�់ 

ខ្លឹេសា�ននស�ៀវសៅសនុះ អនែកសម្បើម្ោ�់ទ្ទួ្លយល់ម្ពេសគា�ពតាេលក្ខខណ្ឌ សម្បើម្ោ�់ទិ្ននែន័យ

ចំហ (Open Access Repository) �ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ (http://www.unesco.org/open-access/

terms-use-ccbysa-en)។ 

ស�ៀវសៅសនុះរានចំណងសជើងស�ើេថា៖ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន “�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ” និងព័ត៌រានេិនពិត៖ 

ស�ៀវសៅសេស�ៀន�ម្រាប់កា�អប់� ំនិងកា�បណ្ត ុះបណ្្លផ្នែកវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន (Journalism,  

“Fake News” & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training)។ ស�ៀវសៅសនុះម្តរូវ 

ោនសោុះពតេ្ពសៅឆ្នែ ំ២០១៨ សដាយអង្គកា�អប់� ំវទិ្យាសាស� ្និងវប្បធេ៌ នន�ហម្បជ្ជ្តិ សៅកាត់ 

ថា យូសណ�្ូ (UNESCO) អា�័យដាឋា ន អគា� ៧, place de Fontenoy, ៧៥៣៥២ ម្ករុងោ៉ា ��ី ០៧ SP 

ម្បសទ្�ោរាងំ។ 

កា��ចនា និងកា�បង្ហា ញនានាសៅកនែតងស�ៀវសៅសនុះ េិនឆ្តុះបញ្ចា ំងកា�បស ច្ា ញេតិសោបល់ ឬ
 

ផ្នែកណ្េួយ�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ ផ�លពាក់ព័ន្ធនលឹងលក្ខខណ្ឌ ចបាប់ននម្បសទ្� ផ�ន�ី ទី្ម្ករុង 
ឬតំបន់ អាជ្ញា ធ�ផ�ន�ី ឬពាក់ព័ន្ធនលឹងកា�កំណត់ម្ពំផ�ន ឬម្ពំម្បទ្ល់។ 

រាល់គំនិត និងេតិ ផ�ល�ផេដែងស�ើងសៅកនែតងស�ៀវសៅសនុះគឺជ្�ប�់អនែកនិពន្ធ និងេិនឆ្តុះបញ្ចា ំង
 

គំនិត�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ សហើយក៏េិនផេនជ្ទំ្នួលខត�ម្តរូវ�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូស�ើយ។ 

អ្នកកកសម្រួល៖ Cherilyn Ireton និង Julie Posetti 

អ្នកនិពន្ធកែលបានចូលរួ្ចំកែក៖ Julie Posetti, Cherilyn Ireton, Claire Wardle, Hossein Derakhshan, Alice 
Matthews, Magda Abu-Fadil, Tom Trewinnard, Fergus Bell, Alexios Mantzarlis 

អ្នកមរាវមរាវបកនថែ្៖ Tom Law

អ្នករចនាមរាហ្ិក៖ Clinton 

អ្នករចនាគម្បសសៀវសៅ៖ Clinton

អ្នកគូរគំនូរ៖ យូសណ�្ូ និង First Draft និង Poynter

រារបកកមរែ៖ វទិ្យាសាថា នសា�ព័ត៌រានហ្ូចូ

អ្នករចនាអតថែបទ៖ យូសណ�្ូ
សបាះពុ្្ពសោយ៖ យូសណ�្ូ

សោុះពតេ្ព្សាយសៅម្បសទ្�កេ្ពតជ្
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ស�ៀវសៅសេស�ៀនជ្ភាសាផខមែ�សនុះ គឺជ្កា�បកផម្បពីអតថាបទ្ស�ើេភាសាអង់សគ្�  

�ម្រាប់កា�អប់� ំនិងកនែតងសគាលបំណង្្សព្្សាយ និងផចក�ផំលក។ សោងតាេកា� 
ផណនំា�ប�់ម្ក�ួងព័ត៌រាន �ម្រាប់សគាលបំណងននស�ៀវសៅសនុះ ពាក្យ   “News” 

ម្តរូវោនបកផម្បថាជ្  “�ំណលឹ ង”  សហើយពាក្យ  “Information” ម្តរូវោនបកផម្បថាជ្ 

“ព័ត៌រាន”។ កនែតងក�ណីរានភាពេិនចបា�់លា�់ ស�ៀវសៅជ្ភាសាអង់សគ្�គឺជ្ 

ឯកសា�សគាល។ យូសណ�្ូ េិនទ្ទួ្លខត�ម្តរូវចំសពាុះភាពេិនស�បគានែ  ឬភាពខត�

គានែ ណ្េួយសៅកនែតងកា�បកផម្បសនុះសទ្ សដាយសា�សនុះជ្ទំ្នួលខត�ម្តរូវ�ប�់អនែក 

បកផម្ប។ 

កា�បកផម្បស�ៀវសៅសនុះជ្ភាសាផខមែ�អាចសធ្ើសៅោនសម្កាេកា�ជួយគំាម្ទ្ថវកិា 

�៏�ប្បត��ពីម្បសទ្��៊តយផអត។  

This translation is made possible by the generous financial support of Sweden.  



Cherilyn Ireton 
និង Julie Posetti

វិជ្ជា ជីវៈសារព័ត៌មាន
«ដំណឹងក្លែងក្លែ យ» និង
ព័ត៌មានមិនពិត

ស�ៀវសៅសេស�ៀន�ម្រាប់កា�អប់� ំនិងកា�បណ្ត ុះបណ្្លផ្នែកវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន 
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បុព្កថាសោយ Guy Berger ៩

សសចក្តីស្្ើ ្ សោយ Cherilyn Ireton និង Julie Posetti

រារសមរែើមរាស់សសៀវសៅសនះរាក្្មវិធតីសិកសាគំរូ សោយ Julie Posetti

ស្សរៀនទតី១៖ សហតុអ្តីបានរា  រារពិត  ទំនុកចិត្  និងវិរាជា ជតី វៈរារព័ត៌មាន មានរារសំខាន់?

សដាយ Cherilyn Ireton
 �សង្ខបសេស�ៀន ៥០

 សម្គាងននសេស�ៀន ៥៣

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ៦៣

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ៦៣

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ៦៣

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ៦៥

 អំណ្នបផនថាេ ៦៥

ស្សរៀនទតី២៖ រារគិតអំពតី «ព័ត៌មានមចបូកមចបល់» ៖ ទម្ងន់នព័ត៌មានខុស  ព័ត៌មាន្ិនពិត 

និងព័ត៌មានបង្កព្យសនក្្ម

សដាយ Claire Wardle និង Hossein Derakhshan
 �សង្ខបសេស�ៀន ៦៨

 សម្គាងននសេស�ៀន ៦៩

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ៧៩

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ៨០

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ៨១

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ៨៣

 ឯកសា�បផនថាេ ៨៣

 អំណ្នបផនថាេ ៨៣

បញជាមីាតិក្

៤០

២១

៤៩

៦៧
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ស្សរៀនទតី៣៖ រារវិវត្ននឧសសាហក្្មែំែឹង៖  បសចចេកវិទយាឌតីជតី ថល មរែព័ន្ធ្្សព្្សាយសង្គ្ 

និងរាររាយភាយព័ត៌មានខុស  និងព័ត៌មាន្ិនពិត

សដាយ Julie Posetti
 �សង្ខបសេស�ៀន ៨៦

 សម្គាងននសេស�ៀន ៨៩

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ១០២

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ១០២

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ១០៣

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ១០៥

 អំណ្នបផនថាេ ១០៥

ស្សរៀនទតី៤៖ រារមរែយុទ្ធមរែឆាងំនឹងព័ត៌មាន្ិនពិត និងព័ត៌មានខុស តា្រយៈអក្ខរក្្មមរែព័ន្ធ
 

្្សព្្សាយ  និងព័ត៌មាន (MIL)

សដាយ Magda Abu-Fadil
 �សង្ខបសេស�ៀន ១០៨

 សម្គាងននសេស�ៀន ១១១

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ១១៧

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ១១៧

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ១១៨

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ១២២

 ឯកសា�បផនថាេ ១២២

 អំណ្នបផនថាេ ១២៣

ស្សរៀនទតី៥៖ រារស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិត   ១០១ 

សដាយ Alexios Mantzarlis
 �សង្ខបសេស�ៀន ១២៦

 សម្គាងននសេស�ៀន ១២៦

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ១៣៥

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ១៣៦

៨៥

១០៧

១២៥
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 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ១៣៦

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ១៤៣

 អំណ្នបផនថាេ ១៤៤

ស្សរៀនទតី៦៖ រារស្ទៀងផ្ទ ត់មរែព័ន្ធ្្សព្្សាយសង្គ្៖ រារវាយតន្លៃមរែភព និងមាតិរារូបភាព

សដាយ Tom Trewinnard និង Fergus Bell
 សម្គាងននសេស�ៀន ១៤៩

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ១៥៨

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ១៥៨

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ១៥៩

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ១៦១

 ឯកសា�បផនថាេ ១៦១

 អំណ្នបផនថាេ ១៦២

ស្សរៀនទតី៧៖ រារមរែយុទ្ធមរែឆាងំរាររសំោភបំពានតា្អុតីនធឺែិត៖ សៅសពលកែលអ្នករារព័ត៌មាន 
 

និងមរែភពបានរាលៃ យរាសោលសៅននរាររសំោភបំពាន

សដាយ Julie Posetti
 �សង្ខបសេស�ៀន ១៦៨

 សម្គាងននសេស�ៀន ១៧០

 សគាលបំណងននសេស�ៀន ១៨០

 លទ្្ធ្ល�ិកសា ១៨០

 ទ្ម្េង់ននសេស�ៀន ១៨១

 លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ ១៨៣

 អំណ្នបផនថាេ ១៨៣

សទ្ទ នុមក្  ១៨៥

អ្នកចូលរួ្ក្នុងរារបសង្កើតសសៀវសៅស្សរៀនសនះ ១៨៨

ក្្មសិទ្ធិបញ្ញា សលើរូបថត ១៨៩

 

១៤៧

១៦៧
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 បុព្វ្ថា

អង្គកា�យូសណ�្ូ   សធ្ើកា�ង្�ស�ើេ្បី ពម្ងលឹង កា�អប់�បំណ្ត ុះបណ្្លវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន 

សហើយស�ៀវសៅសនុះគឺជ្ឯកសា� ផ�ល្្ល់ធនធានផ្នែកចំសណុះ�លឹង�៏សជឿនសលឿន

និង ទំ្សនើបចតងសម្កាយបង្អ�់។ 

កា�សោុះពតេ្ព្សាយសនុះ គឺ ជ្ ផ្នែក េួយ នន  «គំនិត ្ ដែួចស្ដែើេ ជ្�កល�ម្រាប់ឧត្េភាព

កនែតងវ�័ិយ អប់� ំវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន» ផ�លជ្កា�ស ដ្ែ តសលើ កេមែវធីិ អន្�ជ្តិ �ប�់ 
អង្គកា�យូសណ�្ូ�ម្រាប់ អភិវឌ្ឍន៍វ�័ិយសា�គេនាគេន៍ (IPDC)។ គំនិត្្ួចស្្ើេ 
សនុះ រានសគាលបំណង្សា�ភាជា ប់ កា� បសម្ងៀនជ្េួយកា�អនតវត្ និងកា�សសាវម្ជ្វ  

ផ្នែកវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានពី ទ្�្សនៈជ្�កល សដាយ�េួប ច្ាូ លកា�ផចក�ផំលកគំ�ូ

ល្អសៅថានែ ក់អន្�ជ្តិ។

�ូសចនែុះសហើយ ស�ៀវសៅសេស�ៀនសនុះសធ្ើស�ើងស�ើេ្បីសម្បើម្ោ�់ ជ្ កេមែវធីិ�ិកសាគំ� ូ

លំដាប់ អន្�ជ្តិ និងសបើកចំហ�ម្រាប់កា�អនតវត្តាេ ឬកា�យកលំនំាតាេផ�ល 

សឆ្ើយតបសៅនលឹង បញ្ហា  ម្បឈេជ្�កល នន កា� ្ សាយព័ត៌រាន េិន ពិតផ�លកំពតង 

ម្បឈេនលឹង�ង្គេជ្ទូ្សៅ ជ្ពិស��កនែតង វ�័ិយសា�ព័ត៌រាន។  

ស�ៀសៅសនុះអាចសជៀ�វាងកា��នមែតថា ពាក្យ «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ  (Fake News)» 

រានន័យម្តង់ ឬសាេ ្្ញង្យយល់1។ កា�សធ្ើផបបសនុះ គឺសដាយសា�ផត ពាក្យ 

«�ំណលឹ ង (News)» រានន័យថា ព័ត៌រាន  (Information) ផ�លោនស្ទៀង ទ្ ត់�ចួ 

�ម្រាប់បសម្េើ្លម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ  សហើយព័ត៌រានណ្ផ�ល េិន ស�ប 

តាេបទ្ដាឋា ន សនុះ េិនគួ�សៅថាជ្�ំណលឹ ងសទ្។ �ូសចនែុះសៅកនែតង ន័យ សនុះ «�ំណលឹ ង  

ផក្ងក្ាយ» គឺជ្  បណ្តំ  ពាក្យ ពី� រា៉ា ត់ផ�លរាន ន័យ ្ ទតយ គានែ  ផ�ល សធ្ើឱ្យខូច ភាព 

អាចសជឿជ្ក់ោនននព័ត៌រាន  ផ�លម្តរូវបំសពញតាេលក្ខខណ្ឌ   ឬកម្េិតននកា�ស្ទៀង

ទ្ ត់ភាពម្តលឹេម្តរូវ និង ជ្ ម្បសោជន៍ សាធា�ណជន ឧទាហ�ណ៍ �ំណលឹ ង ពិត ។   

ស�ើេ្បី យល់ឱ្យ កាន់ផត ចបា�់ ក�ណី នានា ផ�លពាក់ព័ន្ធ នលឹងកា�សម្បើម្ោ�់ល្បិចភាសា 

ខត� និងបសង្ើតម្បសភទ្ព័ត៌រាន ស�ៀវសៅសនុះ ចាត់ទ្តក �កេមែភាពផក្ងបន្ំ ទំាង សនុះ 

សៅតាេ�ភាពពិត�ប�់វា សពាលគឺចាត់ទ្តកថាជ្ម្បសភទ្�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយសៅ 

កនែតងទ្ម្េង់កាន់ផតចម្េរុុះ នន  ព័ត៌រាន េិន ពិត សដាយ�េួទំាងទ្ម្េង់ព័ត៌រាន កេសាន្តាេ 

�បូភាពជ្ស�ើេ។ 
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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សៅកនែតងស�ៀវសៅសនុះ ពាក្យព័ត៌រានេិនពិត  (Disinformation) �ំសៅជ្ទូ្សៅ សលើ កា�

ប៉ាតនប៉ាងសដាយ សចតនា ( រានកា�ស�ៀបចំទ្តក) ស�ើេ្បី បំភ័ន្ ឬ សោកម្ោ�់េនត�្សតាេ 

�យៈ កា�្ដែល់ព័ត៌រានេិនសសាមែ ុះម្តង់។ ទ្សង្ើផបបសនុះសម្ចើនផតសធ្ើស�ើងជ្េួយយតទ្្ធ

សាស�ទ្ាក់ទ្ងស�បគានែ ខ្ុះ និងម្ប�ព្គានែ ខ្ុះ ម្ពេជ្េួយល្បិចកលេួយចំនួន 

សទ្ៀត�ូចជ្កា�លួចទិ្ននែន័យ ឬកា�សធ្ើឱ្យោត់បង់ម្បសោជន៍បតគ្គល។ ព័ត៌រានខត� 

(Misinformation ) ជ្ទូ្សៅ�ំសៅ សលើព័ត៌រានផ�លនំាឱ្យយល់ខត� ផ�លសគ 

បសង្ើតស�ើង ឬផចកចាយសដាយេិនរានសចតនាម្គប់ម្គង ឬបំណងអាម្កក់។ 

ស�ឿងទំាងពី�សនុះ �តទ្្ធផត បង្បញ្ហា  �ល់�ង្គេ  ប៉ាតផន្ព័ត៌រាន េិន ពិតរានសម្គាុះថានែ ក់ 

ជ្ពិស�� សដាយសា�ព័ត៌រានម្បសភទ្សនុះរានកា�ស�ៀបចំ រាន ធនធានល្អ រាន 

បសចចាកវទិ្យា �្័យម្បវត្ិស�ើេ្បីជួយពម្ងលឹង។ 

អនែកផចកចាយព័ត៌រានេិនពិតសម្បើម្ោ�់   ម្ករុេផ�លង្យ�ងសម្គាុះ ឬ ម្ករុេផ�លរាន 

និនានែ កា�ម្បកាន់បក្ខពួក ផ�លសគ �ង្លឹេថានលឹងក្ាយជ្ម្ករុេ អនែក បំពង �ំស�ងនិង 

ផចកចាយបន្។ តាេ�សបៀបសនុះ ពួកសគ�កេសធយាោយសម្បើម្ោ�់សយើងទំាងអ�់គានែ

ជ្ឧបក�ណ៍ប ជ្ាូ នសា��ប�់ពួកសគ  តាេ�យៈទំ្សនា��ប�់ សយើងស�ើេ្បី ផចក�ផំលក 

ព័ត៌រានកនែតងសហតត្លស្្សងៗ។ អ្ីផ�លសម្គាុះថានែ ក់ បំ ត្តសនាុះគឺថា «�ំណលឹ ង   
ផក្ងក្ាយ» េិនតម្េរូវឱ្យម្ករុេសគាលសៅ   បង់លតយកាក់អ្ីទំាងអ�់ រានន័យថាបតគ្គល 

ផ�ល គាមែ ន លទ្្ធភាព ទ្ទួ្លោន �ំណលឹ ងម្បកបសដាយ គតណភាព ឬ េិនោនទ្ទួ្ល 

�ំណលឹ ងផ�លឯករាជ្យ គឺ ជ្ជនផ�លង្យ�ងសម្គាុះ បំ ត្តពីព័ត៌រាន េិនពិត្ង និង 

ព័ត៌រានខត�្ង។ 

កា�្្សព្្សាយ ព័ត៌រានេិន ពិត និង ព័ត៌រានខត�អាចម្បម្ពលឹត្សៅោន េួយភាគធំតាេ

�យៈ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ និង កេមែវធីិ ស្ញាើសា� �ប�់ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ ផ�ល 

នំា ឱ្យ រាន កា�សចាទ្ ជ្�ំណួ�ទាក់ទ្ងនលឹងកម្េិតនន បទ្បញ្ជា  និង បទ្បញ្ជា �ម្រាប់ 

�តិត្បិតខ្ួនឯង និង�ប�់ ម្ករុេហ៊តនផ�ល្ដែល់ស�វាទំាងសនុះ។ កនែតងនាេជ្សវទិ្កា
 

្សា�ភាជា ប់ទំ្នាក់ទំ្នង ជ្ជ្ងសាថា ប័ន្លិតរាតិកា ម្ករុេហ៊តនទំាង សនុះរានចបាប់ 

ទ្រ្ាប់តិចតួចណ្�់សៅកនែតងសពលបចចាតប្បននែសនុះ (សលើកផលង ផត សៅកនែតងវ�័ិយ
 

កេមែ �ិទ្្ធិបញ្្ញ )។ សទាុះជ្ោ៉ាងណ្ សៅ កនែតង ប�បិទ្ ននកំសណើ ន �រា្ព ធ កាន់ផតខំ្្ង  
ម្ពេទំាង ហានិភ័យ ចំសពាុះ កា�បស ច្ា ញ េតិ សដាយស��ផី�លបង្ ស�ើងសដាយបទ្បញ្ជា

សម្ចើន ហួ�កម្េិត សគ ស�ើញរាន វធិានកា�កាន់ផតសម្ចើន  កនែតងទ្ម្េង់ជ្ចបាប់ទ្រ្ាប់ 
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ន្ទកនែតង សបើសទាុះបី  ជ្រានតាេផ្នែកខ្ុះក៏សដាយ2។ សៅឆ្នែ ំ ២០១៨ អនែករាយកា�ណ៍ 

ពិស�� អង្គកា� �ហម្បជ្ជ្តិ ទ្ទួ្លបនទតក ស��ភីាពននកា� បស ច្ា ញេតិ ោន ស ដ្ែ ត  
�ំខ្ន់សលើបញ្ហា សនុះ សៅ កនែតង �ោយកា�ណ៍ម្បចំាឆ្នែ ំ  សដាយ ជំ�តញ ឱ្យ ម្ករុេហ៊តន 
អតីនធឺណិត ស�ៀន�ូម្តពីបទ្បញ្ជា ន្ទកនែតងននម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង និង សធ្ើ ឱ្យ កាន់ផត

ស�ប សៅតាេបទ្ដាឋា ន �ប�់ អង្គកា� �ហម្បជ្ជ្តិ�ដែីពី �ិទ្្ធិ  ផចកចាយ ផ�ង្�ក 

និង ទ្ទួ្ល ព័ត៌រាន3។  សៅកនែតង កា�វវិត្ោ៉ាង ឆ្ប់�ហ័�ននវធិានកា�ផ�ល អនតវត្ 

សដាយ ��ឋា  និង ម្ករុេហ៊តន ឯកជន  អនែក សា�ព័ត៌រាន និង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ�ំណលឹ ង រាន 

តួនាទី្ោ៉ាង�ំខ្ន់េួយផ�លរានកា�ពន្យល់លេ្អិត  កនែតង ស�ៀវសៅ សនុះ។ 

រារយល់ែឹង អំពតី ភាព ខុស ោ្ន

ព័ត៌រានេិន ពិត   និង ព័ត៌រាន ខត�រានលក្ខណៈ ខត� គានែ  ពី សា�ព័ត៌រាន  (ផ�លរាន 

គតណភាព) ផ�លស�បតាេបទ្ដាឋា នវជិ្ជា ជីវៈនិងម្កេ�ីលធេ៌ ។ ទ្នទលឹេនលឹង សនុះ ផ��  

ព័ត៌រានទំាងពី�ម្បសភទ្សនាុះក៏ ខត� គានែ  ពី ក�ណី នន សា�ព័ត៌រានផ�ល សខសាយ េិនម្គប់ 

លក្ខណៈ សៅតាេម្កេ�ីលធេ៌វជិ្ជា ជីវៈ។ ជ្ក់ផ�ង្ សា�ព័ត៌រាន ផ�ល រាន បញ្ហា

រាន�ូចជ្ កំហត� ជ្ បន្បនាទ ប់ (និង េិន ោន ផក តម្េរូវ) ផ�ល សកើត សចញពី កសេសាយ  

ននកា�សសាវម្ជ្វ ឬ កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ព័ត៌រានេិនម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ។ ព័ត៌រានម្បសភទ្សនុះ

រានទំាងកា�បំសោ៉ា ងស�ើេ្បីបសង្ើនកា�ចាប់អា�េមែណ៍ និងកា�សម្ជើ�ស� ើ�កា�ពិតផ�ល 

ស្្អៀងសៅតាេបក្សពួកនិយេម្ជរុលសដាយបំពានភាពម្តលឹេម្តរូវ។

សទាុះបីជ្ោ៉ាងណ្ក៏សដាយ កា�សលើកស�ើងផបបសនុះេិនផេនជ្កា��ននែិដាឋា នចំសពាុះ 

ឧត្េគតិននវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានថា រានកម្េិតខ្ព�់ ត្តពីកា�ពិពណ៌នា និងទ្�្សនៈ 

សហើយសា�ព័ត៌រាន ផ�លសៅសម្កាេបទ្ដាឋា ន�តទ្្ធផតលាយ�ំសដាយេសនាគេវជិ្ជា  

សនាុះសទ្។ ជំនួ�េកវញិ កា�សលើកស�ើងខ្ងសលើសនុះគឺស�ើេ្បីបង្ហា ញថាសា�ព័ត៌រាន

ទំាងអ�់�តទ្្ធផតរានកា�ពិពណ៌នា សហើយបញ្ហា �ប�់សា�ព័ត៌រានខ្ុះបទ្ដាឋា នេិន

ផេន�ថាិតសៅសលីវត្រាន�ប�់កា�ពិពណ៌នាសនាុះសទ្ ប៉ាតផន្បញ្ហា �ថាិតសៅម្តង់វជិ្ជា ជីវៈ 

ទ្ន់សខសាយ។ សនុះសហើយជ្សហតត្លផ�លវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានទ្ន់សខសាយសៅផត 

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? Open Element [accessed on 20/07/2018].
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េិន�ូចគានែ នលឹងព័ត៌រានេិនពិត  និងព័ត៌រានខត�។ 

សទាុះជ្ោ៉ាងណ្ សពលខ្ុះសដាយសា�គតណភាពអន់សខសាយ�ប�់វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន

បណ្្លឱ្យព័ត៌រានេិនពិត  និងព័ត៌រានខត�រាន ឱកា�សម្ជៀតចូលកនែតងម្បព័ន្ធ 
សា�ព័ត៌រាន។ បតព្សហតតនិង �ំសណ្ុះសសាយបញ្ហា សា�ព័ត៌រានអន់សខសាយរាន 

លក្ខណៈខត�ពីក�ណីព័ត៌រានេិនពិត  និងព័ត៌រានខត�។ កនែតងសពលជ្េួយគានែ សនុះ 
ផ��  រានភ័�្តតាង  បង្ហា ញ ថា សគ ម្តរូវកា� សា�ព័ត៌រានម្បកបសដាយម្កេ�ីលធេ៌និង

� លឹងរំាស�ើេ្បី ជ្េសធយាោយ ជំនួ� និង ជ្ ថានែ ំ បនសាប កា�បំពតល ប�សិាថា នព័ត៌រាន និង 

្ល ប៉ាុះពាល់ រាលដាលផ�លនំាឱ្យខូច ស ម្ែ ុះ �ំណលឹ ងជ្ទូ្សៅ។ 

បចចាតប្បននែ អនែកសា�ព័ត៌រាន េិនផេន ម្តលឹេផតជ្អនែក ឈ�សេើល និនានែ កា� សកើនស�ើង ោ៉ាង 

គំហតក នន ព័ត៌រាន េិនពិត  និង ព័ត៌រាន ខត�ប៉ាតសណ្្ណ ុះ សទ្ សគក៏កំពតងស�ើ�សៅសលើ ្ ្ូវ 

ជ្េួយ គានែ  នលឹង និនានែ កា�សនុះ ្ ងផ��4។ �ំសណើ �សនុះ រានន័យថា៖

➢	វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានម្បឈេនលឹងហានិភ័យ នន កា�លិចលង់សដាយសា�  

ព័ត៌រាន េិន ពិត  និង ព័ត៌រាន ខត�។ 

➢	អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្បឈេនលឹង កា� សម្បើម្ោ�់ ពី តួអង្គនានាផ�ល សធ្ើហួ� ពី  

ម្កេ �ីលធេ៌ននទំ្នាក់ទំ្នង សាធា�ណៈ សដាយ ពយាោេ បំភ័ន្  ឬ �ូកោ៉ា ន់  

អនែក សា�ព័ត៌រាន ឱ្យ ្ ្សព្្សាយព័ត៌រាន េិនពិត5។

➢	អនែកសា�ព័ត៌រានជ្ អនែកទំ្នាក់ទំ្នងផ�ល សធ្ើកា�បសម្េើ កា�ពិត សដាយ�េួ ទំាង  

«កា�ពិតផ�លពិោកទ្ទួ្លយក» ្ង អាច នលឹង ស�ើញខ្ួនឯងថា កំពតងក្ាយ 

ជ្ សគាលសៅ នន កា�  កតហក ពាក្យ ចចាេអារា៉ាេ និង កា�សោកម្ោ�់ ផ�ល 

បសង្ើតស�ើង ស�ើេ្បី បំភិត បំភ័យ  និង បង្ខូច សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ និង វជិ្ជា ជីវៈ �ប�់ ពួកសគ  
ជ្ពិស��សៅសពល ផ�លសានែ ន��ប�់សគ  គំរាេ   បកអាម្កាត ស�ឿង េិន ល្អ�ប�់ 

េនត�្ស ផ�ល�តីឈនែួល   ឬ បសង្ើតនូវព័ត៌រានេិន ពិត6។ 

4 សបើសទាុះបីជ្រានកា�គំរាេកំផហងក៏សដាយ សោងតាេកា��ិកសាេួយសៅកនែតងកា�ោិល័យ�ំណលឹ ងសៅកនែតង 
ម្បសទ្�េួយខ្ុះម្បព័ន្ធ ថវកិា និងបតគ្គលិកផ�លោនទ្ទួ្លកា�បណ្ត ុះបណ្្លកនែតងកា�ខិតខំ   ស�ើេ្បីម្បយតទ្្ធ

 
ម្បឆំ្ងនលឹងកា�្្សព្្សាយព័ត៌រានេិនពិត �ូេសេើល៖ 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  
�ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៣ននស�ៀវសៅសនុះ។ 

6 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៧ 
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ជ្ងសនុះ សទ្ៀត អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្តរូវទ្ទួ្លសា្គ ល់ថា កនែតងសពល ផ�ល ព័ត៌រាន េិន ពិត 
សលចសចញតាេ�យៈ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ក៏រាន បតគ្គលេួយចំនួនផ�លរាន  

ឥទ្្ធិពល កំពតងផត សម្បើម្ោ�់ ក្ីកង្ល់ អំពី  «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ» ជ្ ឧបក�ណ៍ � លឹត ត្បិត  

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ងពិតម្ោក� ។ ចបាប់ថមែីៗ និងចបាប់តលឹង� លឹង កំពតង ទ្រ្ាក់កំហត�  

សៅ សលើ សាថា ប័ន �ំណលឹ ង ហាក់បី�ូចជ្ សាថា ប័នទំាងសនាុះជ្កផន្ងបសង្ើត�ំណលឹ ង 

ផក្ងក្ាយ ឬប ច្ាូ លសាថា ប័ន�ំណលឹ ងទំាងសនាុះ ឱ្យ �ថាិត សម្កាេ បទ្ប្ប ្្ញត្ិ ថមែីៗ  ផ�ល 
� លឹតត្បិតម្គប់េសធយាោយទំ្នាក់ទំ្នង និង  �កេមែភាព នានាសដាយគាមែ នកា�ផបងផចក 

កនែតងម្បកា�ណ្េួយ។ ជ្ស�ឿយៗ ចបាប់ទ្រ្ាប់ទំាងអ�់សនាុះក៏េិន�ូវស�បតាេ  
សគាលកា�ណ៍ អន្�ជ្តិ  ផ�លតម្េរូវថា កា�� លឹតត្បិត សៅ សលើ កា�បស ច្ា ញេតិ ម្តរូវផត 

រានកា�បញ្ជា ក់ថា    ចំាោច់�េស�ប និងរាន សគាលបំណង ស�បចបាប់។   

្ល ប៉ាុះពាល់ពីបទ្ប្ប ្្ញត្ិ� លឹតត្បិត ទំាង សនុះ សបើសទាុះបី េិនផេន�តទ្្ធផតរានសចតនា 

ផបប សនុះ ទំាងអ�់ កដែី គឺ សធ្ើ ឱ្យ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ពិត �ថាិតសម្កាេ ន� �ប�់   

«ម្ក�ួងននកា�ពិត» ផ�លរាន អំណ្ច បង្ង្្ប  ឬ� លឹតបន្លឹង ព័ត៌រានស�ើេ្បី សហតត្ល 

នសោោយ �តទ្្ធ សាធ។ 

សៅកនែតង ប�បិទ្ ននព័ត៌រានេិនពិត  និង ព័ត៌រាន ខត� �ព្នថងៃ សនុះ កា�ខូចខ្តធំ បំ ត្ត  
េិនម្តលឹេផតជ្ចបាប់ទ្រ្ាប់េិន �េសហតត្ល  សៅ សលើ សា�ព័ត៌រាន ប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ 

ប៉ាតផន្សាធា�ណជន អាចនលឹង ផលង សជឿជ្ក់ សលើ ព័ត៌រាន  ទំាងអ�់ ផតេដែង �េួទំាង 

សា�ព័ត៌រានវជិ្ជា ជីវៈ្ងផ��។ សៅកនែតង សាថា នភាពផបបសនុះ សាធា�ណជនទំ្នង 

ជ្នលឹង ចាត់ទ្តកអ្ីៗទំាងអ�់ថា អាច សជឿជ្ក់ ោន ទាក់ទ្ងនលឹងព័ត៌រានផ�លម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ�ង្គេ�ប�់សគគំាម្ទ្ និង ព័ត៌រានផ�ល ម្តរូវចិត្សគ សដាយេិនខ្ល់ថាខត�  

ឬម្តរូវ។ សយើង អាច សេើល ស�ើញសសាប់សហើយនូវ ្ ល ប៉ាុះពាល់អវជិជារានពី បញ្ហា  សនុះ 

សៅសលើ ជំសនឿជ្សាធា�ណៈ អំពី �តខភាព វទិ្យាសាស� ្កា�យល់�លឹង អន្�វប្បធេ៌ 

និង សាថា នភាព នន ជំនាញឯកសទ្�។ 

្លប៉ាុះពាល់ ជ្សាធា�ណៈ សនុះក៏ជ្កា�គួ� ឱ្យ ម្ពរួយ ោ�េ្ភ ជ្ពិស�� ចំសពាុះ  កា� 

សោុះសឆ្នែ ត  និង ចំសពាុះ គំនិតម្បជ្ធិបសតយ្យ និង�ិទ្្ធិ េនត�្ស្ងផ��។  សចតនា នន  

ព័ត៌រាន េិនពិត ជ្ពិស�� កនែតងអំ�តងសពល សោុះសឆ្នែ ត គឺ េិនផេន ស�ើេ្បី ប ច្ាត ុះ 

ប ច្ាូ ល ឱ្យ សាធា�ណជន សជឿជ្ក់ សៅ សលើ រាតិកាននព័ត៌រានសនាុះថាជ្កា� ពិត សទ្ 

ប៉ាតផន្គឺ ស�ើេ្បី ជុះ ឥទ្្ធិពលសលើ កា�កំណត់ �សបៀប វា�ៈ (អំពីអ្ីផ�ល ម្បជ្ជន គិតថា  

�ំខ្ន់) និង សធ្ើ ឱ្យព័ត៌រាន  ល្អក់កក� ស�ើេ្បី សធ្ើ ឱ្យកត្ា ពិចា�ណ្ ចតុះសខសាយ 
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សៅកនែតងជសម្េើ� សោុះសឆ្នែ ត �ប�់ ម្បជ្ជន7។ �ូចគានែ  សនុះ ផ�� បញ្ហា  ចំណ្កស�រុក 

បផម្េបម្េរួល អាកា�ធាតត និង បញ្ហា  �នទ្សទ្ៀត អាច �ង្លប៉ាុះពាល់ ខំ្្ង ពី ភាព េិន 

ចបា�់លា�់ផ�ល បសង្ើត ស�ើង សដាយព័ត៌រាន េិន ពិត  និង ព័ត៌រានខត�។ 

សម្គាុះថានែ ក់ទំាង សនុះគឺ ជ្េូលសហតត ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង កា�អប់� ំផ្នែក 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ចំាោច់ ម្តរូវផត ម្បឈេ េតខ សដាយ ទ្ ល់ជ្េួយ នលឹង កា�សកើន 

ស�ើង នន  «�ំណលឹ ង  ផក្ងក្ាយ»។ ស�បសពល ជ្េួយគានែ  សនុះផ��  កា�គំរាេកំផហង ក៏ 

បសង្ើត ឱកា� �ម្រាប់ កា� សបដែជ្ញា ចិត្ សទ្្�ង  កនែតងកា� បង្ហា ញ   គតណតនេ្ នន ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ �ំណលឹ ងផ��។ កា�ម្បឈេទំាងសនុះក៏ ្ ដែល់ ឱកា� កនែតងកា� គូ� បញ្ជា ក់  
ឱ្យ ស�ើញ ភាពខត�គានែ សៅកនែតងកា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ ននកា�្ដែល់ព័ត៌រានផ�លោន 
ស្ទៀង ទ្ ត់ និងកា�្្ល់េតិសោបល់ស�ើេ្បីម្បសោជន៍សាធា�ណៈ8។ 

អ្តីកែលវិរាជា ជតី វៈរារព័ត៌មានមតរូវសធ្ើ 

សៅកនែតង ប�បិទ្ សនុះ �ល់សពលសវលាផ�ល ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ងម្តរូវ ម្បកាន់ខ្ជា ប់ 

ឱ្យោន កាន់ផត េតឺងរា៉ា ត់ផថេសទ្ៀតនូវបទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ  និងម្កេ �ីលធេ៌ ស�ើេ្បី 

សជៀ�វាងកា� ្ សាយ ព័ត៌រាន ផ�លេិនោនពិនិត្យ ស្ទៀង ទ្ ត់ និងម្តរូវ �កខ្ួន ឱ្យ ឆ្ងៃ យ 
 សចញពី ព័ត៌រាន ផ�ល អាច ្ ដែល់ ម្បសោជន៍ �ល់ ម្ករុេខ្ុះ  ប៉ាតផន្េិនផេន ជ្ ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ។ 

�ូសចនែុះ ស�ៀវសៅ សនុះ ក៏ជ្ កា�សម្កើន �ឭំក �៏ទាន់សពលសវលាេួយថា សាថា ប័ន�ំណលឹ ង

ទំាងអ�់ និង អនែកសា�ព័ត៌រាន េកពីនិនានែ កា� នសោោយ ណ្ េួយ ក៏សដាយម្តរូវ  

សជៀ�វាង កា� ្ សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត  និង ព័ត៌រានខត� សដាយនច�ន្យក្ី ឬសដាយ  

េិនោនពិចា�ណ្ �ិត �ល់ក្ី។ �ព្នថងៃ សនុះ សៅកនែតង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ�ំណលឹ ង 

ភាគសម្ចើន  កា�លតបបំោត់សចាលកា�  ពិនិត្យ ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត សៅ កនែតង សាថា ប័ន  ម្តរូវោន

�នមែតសដាយ« ម្ករុេ  Fifth Estate» �ប�់ អនែក ��ស�� ប្តក (blogger) និងតួអង្គ ខ្ង 

សម្រៅ ស្្សង សទ្ៀតផ�ល ម្បកូកម្បកា� ឱ្យសគ ឯង �លឹង អំពីកំហត� �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

សបើសទាុះជ្ កំហត�  ឬ �ំណលឹ ង សនាុះម្តរូវ ោន ្ ្សព្្សាយសចញ�ចួសហើយ កដែី។ 

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-spread-
propaganda-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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ោតតភូតថមែីសនុះ អាចទ្ទួ្លោន កា�ស្ាគេន៍ពី ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ងថា  ជ្ កា� 

ពម្ងលឹងកា�យកចិត្ទ្តកដាក់�ប�់ �ង្គេ  សលើ ព័ត៌រានផ�លោនស្ទៀង ទ្ ត់ ។ អនែក 

សា�ព័ត៌រាន  គួ�ផត ្ ្សព្្សាយ  កា�ង្��ប�់ ម្ករុេ ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ឯករាជ្យសៅ�ល់ 

េហាជន ទូ្សៅ។ ប៉ាតផន្សគ គួ�ផត �លឹងថា កនែតងក�ណីផ�ល តួអង្គ ខ្ងសម្រៅ បង្ហា ញ ឱ្យ សគ 

ស�ើញ ចំណត ចខ្ុះខ្ត ជ្ ម្បព័ន្ធ សៅកនែតង សាថា ប័ន �ំណលឹ ង ណ្ េួយ កា�បង្ហា ញសនុះ នលឹង 

បសង្ើត ជ្�ញ្្ញ  �ួ� ចំសពាុះ សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ  �ប�់ សាថា ប័ន សនាុះ កនែតង នាេជ្ ម្បភព �ំណលឹ ង 

វជិ្ជា ជីវៈ។ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ គួ�ផត ម្បយ័តនែ ម្បផយង ផ�� ថា កា�ផកតម្េរូវ សៅសម្កាយ 

កា� សចញ ្ សាយផ�លសធ្ើ ស�ើងសដាយ តួអង្គ ខ្ង សម្រៅ េិនអាច ជំនួ� ឱ្យ �ំសណើ �កា� 

ម្គប់ម្គង គតណភាព�ំណលឹ ងសៅកនែតងសាថា ប័ន ន្ទកនែតង ោន សទ្។ អនែកសា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផត 

សធ្ើ ឱ្យោន ល្អ និង  «ម្តលឹេម្តរូវ» តំាងពី�ំបូងទី្សៅ សបើ េិន�ូសចនែុះ សទ្�ង្គេ នលឹង ោត់បង់  

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយផ�លអាចសជឿជ្ក់ោន។ 

��តប ស�ចកដែី េក ផល្បង ននកា� ផកតម្េរូវ កំហត� សដាយ អនែក ឃំ្្សេើល ពីខ្ងសម្រៅ 

េិនផេន ជ្ ផល្បង ផ�ល សា�ព័ត៌រាន ជ្អនែក ឈនែុះ សនាុះសទ្។ អនែកសា�ព័ត៌រាន េិនម្តរូវ 

ទ្តក ឱ្យ សាថា ប័ន ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត  សធ្ើ កិចចាកា�សា�ព័ត៌រាន សៅកនែតង កា� ស្ទៀង ទ្ ត់  

េនទិល�ង្ស័យផ�ល ម្បភព ោន ្ ដែល់ ឱ្យ សនាុះ សទ្ (សទាុះបី ជ្ េនទិល�ង្ស័យសនាុះ 

ម្តរូវោនរាយកា�ណ៍ សៅ កនែតង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  ឬ ឆ្ង ត្តពីវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង  
សលចស�ើង សដាយ ្ ទ ល់ សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេកដែី)។ �េតថាភាព �ប�់ អនែក 

សា�ព័ត៌រាន ផ�លសធ្ើឱ្យសលើ�ពី កា� ��ស��ថា  «អនែកសនុះនិោយ ផបបសនុះ អនែកសនាុះ 

និោយផបបសនាុះ» សហើយ ស�ីតប អសង្ត ភាពម្តលឹេម្តរូវ នន កា�អុះអាង�ប�់ម្បភពព័ត៌រាន

ម្តរូវផតសធ្ើឱ្យម្បស�ើ�ស�ើង។ 

សា�ព័ត៌រាន ចំាោច់ម្តរូវ�កឱ្យស�ើញ និងបកអាម្កាតក�ណី �េួទំាងទ្ម្េង់ថមែីៗ 

ននព័ត៌រានខត�។ សនុះជ្សប�កកេមែ �៏�ំខ្ន់�ម្រាប់សាថា ប័ន សា�ព័ត៌រាន និង 

ក៏ជ្វធីិម្គប់ម្គង និងទ្ប់ស្ាត់ «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ»។ ជ្កា�សឆ្ើយតប បនាទ ន់ ចំសពាុះ  

បញ្ហា  �៏សរៅដែ  គគតក និង �៏ អន្រាយ  សប�កកេមែ សនុះ បំសពញ បផនថាេ  និងពម្ងលឹង �ល់ 

យតទ្្ធសាស� ្�យៈសពល េធ្យេ �ូចជ្អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ  និងព័ត៌រាន 

ផ�លបសង្ើន�េតថាភាព  ម្ករុេសគាលសៅ ឱ្យ  សចុះផបងផចក �ំណលឹ ង ព័ត៌រាន េិនពិត និង 

ព័ត៌រាន ខត�។  ព័ត៌រាន េិនពិត  គឺ ជ្ ស�ឿង សរ្ៅ សហើយ កា� ្ ្សព្្សាយ អំពីព័ត៌រានេិន 

ពិតសនុះ ឱ្យ ោន ខំ្្ងក្ា នលឹ ងជួយ ពម្ងលឹងស�វា �ប�់ សា�ព័ត៌រានចំសពាុះ �ង្គេ ជ្តិ។ 
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�ូសចនែុះ  ស�ៀវសៅ សនុះ គឺ ជ្កា�អំពាវនាវ ឱ្យ សធ្ើ �កេមែភាព។ ស�ៀវសៅសនុះ ក៏ជ្កា�សលើក

ទ្លឹកចិត្ �ល់ អនែក សា�ព័ត៌រាន ឱ្យ ចូល�េួ កនែតង កិចចា�នទនា �ង្គេ អំពី �សបៀបផ�លេនត�្ស 
ភាគសម្ចើន�សម្េចចិត្ អំពី ភាព អាច សជឿជ្ក់ោន នន វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង អំពី 

េូលសហតតផ�លេនត�្ស ខ្ុះ ផចក�ផំលក ព័ត៌រាន ផ�លគាមែ ន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់។ �ូចគានែ  នលឹង  

សាថា ប័ន �ំណលឹ ងផ�� ម្គលឹុះសាថា ន អប់� ំវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង និ�្សិតននម្គលឹុះសាថា នទំាង 

សនុះ ក៏�ូច ជ្ ម្គរូ បណដែត ុះបណ្ដែ ល និង�ិ�្សផ�� សនុះ ជ្ ឱកា� �៏ធំេួយ�ម្រាប់ 

កា�ចូល�េួ �ប�់ម្បជ្ពល��ឋាឱ្យ ោន ខំ្្ងក្ាជ្េួយម្ករុេសគាលសៅ។ ឧទាហ�ណ៍ 

កា�ម្បេូល «ម្បភព ពី សាធា�ណជន (crowd-sourcing)» គឺ ជ្ កត្ា�ំខ្ន់ម្ប�ិន សបើ 

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  លាតម្តដាង និងរាយកា�ណ៍ អំពី កា�លាក់ោំងននព័ត៌រាន េិនពិត 

សហើយ្្សព្្សាយ តាេ កេមែវធីិ ស្ញាើសា��ប�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ឬ តាេ អតីសេ៉ាល។ 

តួនាទតីរបស់អង្គរារយូសែស្កូ

ស�ៀវសៅសនុះទ្ទួ្លោនកា�គំាម្ទ្ េូលនិធិពី កេមែវធីិ អន្�ជ្តិ ស�ើេ្បី អភិវឌ្ឍ ន៍វ�័ិយ 

សា�គេនាគេន៍ (IPDC) �ប�់ អង្គកា�យូសណ�្ូ ផ�ល្្ល់នូវ ទ្�្សនៈ ចបា�់លា�់ 

និង ម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ អំពី ទិ្�ឋាភាពស្្សងៗគានែ  ននស�ឿង រា៉ា វព័ត៌រាន េិនពិត �េួជ្េួយ នលឹង  

កា�បសង្ើត ជំនាញ ជ្ក់ផ�ដែងស�ើេ្បី បំសពញ បផនថាេ សៅ សលើ ចំសណុះ �លឹង  និង កា�យល់ 

�លឹង9។ កិចចាកា�សនុះជ្ផ្នែក េួយ ននឯកសា��ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ កនែតងកា�សលើក
 

ទ្លឹកចិត្ �ល់ អនែក សា�ព័ត៌រាន កនែតងកា�បំសពញ កា�ង្� ឱ្យ ោន ល្អ បំ ត្ត និងសធ្ើ  

�្័យនិយ័តកេមែ ស�ើេ្បី ជំនួ� អន្រាគេន៍ �ប�់ ��ឋាកនែតងកា�សដាុះសសាយ បញ្ហា   ស��ភីាព 

បស ច្ា ញេតិ។ 

ស�ៀវសៅសនុះសោុះពតេ្ព សម្កាយសានែ ន�ពី�ស្្សងសទ្ៀត�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ ផ�លរាន 

ចំណងសជើង ថា«Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi»10 

(2015) និង «Model Curriculum for Journalism Education: A Compendium of 

New Syllabli» (2013)។ ស�ៀវសៅទំាងពី� សនុះក៏ ជ្  ឯកសា� សោុះពតេ្ព្សាយ បន្ភាគ 

ពីស�ៀវសៅល្បីលបាញ�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូផ�លរាន ចំណងសជើងថា «Model  

9 កិចចាម្បជតំសលើកទី្ ៦១ ននកា�ោិល័យ IPDC កនែតងឆ្នែ ំ ២០១៧ ោន�ំស�ចគំាម្ទ្គំនិត្្ួចស្្ើេ�កល�ម្រាប់
 

ឧត្េភាពកនែតងកា�អប់�វំជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានសដាយសធ្ើកា�ផបងផចកពិស��ស�ើេ្បីអភិវឌ្ឍសេស�ៀនសលើម្បធានបទ្ 
�ំខ្ន់ៗថមែីៗ�ម្រាប់វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន។  �ំសណើ �កា�ម្តរូវោនរាយកា�ណ៍សៅកិចចាម្បជតំសលើកទី្ ៦២ នន 
កា�ោិល័យ IPDC កនែតងឆ្នែ ំ ២០១៨ ផ�លបនាទ ប់េកោនសម្តៀេទ្តកថវកិាបផនថាេស�ើេ្បីគំាម្ទ្កេមែវធីិ�ិកសាសនុះ។

10 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/teaching-journalism-for-sustainable-development/ 
[accessed12/06/2018].
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Curriculum on Journalism Education»11 ផ�ល សោុះពតេ្ព្សាយ សៅឆ្នែ ំ ២០០៧ ជ្  

៩ ភាសា។ 

ស�ៀវសៅស្្សងៗសទ្ៀត ផ�ល សៅរាន គតណតនេ្ និង សៅកនែតង ម្ករុេឯកសា� សោុះពតេ្ព 

្សាយ �ប�់ អង្គកា�យូសណ�្ូ ផ�លទាក់ទ្ង នលឹង កា�អប់� ំ និងកា� បណដែត ុះ បណ្ដែ ល 

ផ្នែក វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន �េួរាន ៖ 

➢	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

កា�សោុះពតេ្ព្សាយទំាងសនុះ រាន គតណម្បសោជន៍  សៅកនែតង ម្បសទ្� ជ្សម្ចើនជតំវញិ 

ពិភព សលាក ផ�ល អនែក អប់� ំ និង អនែក បណដែត ុះ បណ្ដែ ល ផ្នែក សា�ព័ត៌រាន  ម្ពេទំាង 

និ�្សិត និង អនែកសា�ព័ត៌រានអាជីព ោន ផកលេ្អ កា�អនតវត្ �ប�់ ខ្ួន តាេផបប 

ស្្សងៗ។ សៅកផន្ង ខ្ុះ សគ រានភាពបត់ផបនស�ើេ្បី�ម្េប�ម្េរួល កេមែវធីិ សម្ចើនឆ្នែ ំ 

ឱ្យស�បសៅតាេ ចំសណុះ�លឹង   និង  ច�ន្ថមែីៗ។ សៅកផន្ងខ្ុះសទ្ៀត សគ ដាក់ប ច្ាូ ល 

11 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-
and-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-and-
communication-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-and-
communication-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-and-
communication-materials/publications/full-list/conflict-sensitive-reporting-state-of-the-art-a-course-for-
journalists-and-journalism-educators/ [accessed on 12/06/2018].
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ផ្នែកខ្ុះ ផ�លយកពីធនធាន �ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ សៅកនែតង វគ្គ បណដែត ុះ បណ្ដែ ល 

ផ�លរានសសាប់។ គតណភាព  និង ភាព�តីចង្្ក់គានែ  នន ស�ៀវសៅថមែីសនុះអាច �ពំលឹង 

ថានលឹង បសង្ើត ោន គតណតនេ្ �ូចគានែ  នលឹងស�ៀវសៅេតនៗ�ម្រាប់ អនែក អាន។ 

សដាយសា� យូសណ�្ូជ្ អង្គកា�អន្��ដាឋា ភិោល អង្គកា�សនុះេិន លសេ្អៀងសៅ �ក 

ភាគីណ្ េួយ  សៅកនែតង ភូេិសាស� ្នសោោយ នន កា�ម្បផជង ផ្នែក ព័ត៌រាន ស�ើយ។ 

�ូចផ�លសគោន�លឹង ជ្ទូ្សៅសហើយថារានកា�អុះអាងខត�ៗគានែ  និង រាន កា� 

អុះអាង តប សៅវញិសៅេកអំពី  ព័ត៌រានេិនពិត។ ចំសណុះ�លឹង ផបប សនុះគួ�ផត ្ ដែល់កា� 

តម្េង់ទិ្� សដាយ កា�អាន ស�ៀវសៅ សនុះ ម្ពេទំាង ជំ�តញ ទ្លឹកចិត្ ម្ករុេសគាលសៅឱ្យ 

ជួយ ម្បេូល ភ័�្តតាង បផនថាេសទ្ៀតអំពី ក�ណី ស្្សងៗ។

ទ្នទលឹេ នលឹង សនុះផ�� ស�ៀវសៅសេស�ៀនសនុះ រានប ច្ាូ ល �េតថាភាព�ូច  ខ្ង សម្កាេស�ើេ្ប ី
បសង្ើត េូលដាឋា នម្គលឹុះ� លឹងរំា�ម្រាប់ កា�វាយតនេ្  និង កា�អនតវត្៖ 

១.   ចំសណុះ�លឹងអំពី�ំណលឹ ងផ�ល ្ លិត សដាយ តួអង្គ  ផ�លរាន តរ្ាភាព និង អាច 

ស្ទៀង ទ្ ត់ ោនរានសា�ៈ�ំខ្ន់ណ្�់ �ម្រាប់ លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ  

កា�អភិវឌ្ឍវទិ្យាសាស��្តខ្ភិោល និង វឌ្ឍនភាព�ប�់ េនត�្ស។ 

២.  កា�ទ្ទួ្លសា្គ ល់ថាព័ត៌រានេិនពិត   េិនផេនជ្បញ្ហា  តូចតាច សនាុះ សទ្ 

សហើយកា� ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត ជ្ សប�កកេមែ �ំខ្ន់បំ ត្ត 

�ម្រាប់ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង។ 

៣.  កា�សបដែជ្ញា ចិត្ស�ើ េ្បីសលើកកេ្ព�់ ជំនាញ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានថា�ំខ្ន់  

ម្ប�ិន សបើ  វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានផ�លរាន�តម្កលឹតភាព និងម្គប់�រា�ភាព  

ម្តរូវ ម្បកួត ម្បផជង កនែតងនាេជ្អនែក្្ល់�ំណលឹ ង ផ�លអាចសជឿទ្តកចិត្ ោន   

ស�ើេ្បីម្បឆំ្ងនលឹង�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ។  

ស�ៀវសៅ�នទ្សទ្ៀតផ�លម្តរូវោនសលើកស�ើង សៅ កនែតង ស�ៀវសៅសនុះ សហើយផ�លរាន 
សា�ៈ�ំខ្ន់   និង រាន ឥទ្្ធិពល �ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រាន និង សាថា ប័ន សា�ព័ត៌រាន 

�េួរាន៖ 

១.  ចំសណុះ �លឹង  និងជំនាញ សៅ កនែតងកា� ស�ៀបចំ បសង្ើត ម្បព័ន្ធ កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង 

ស�ើេ្បីធានាឱ្យ រាន កា�តាេដាន កា�ស�ីតបអសង្ត និងកា�រាយកា�ណ៍ អំពី 

ព័ត៌រានេិនពិត។ 
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២.  ចំសណុះ�លឹង អំពី គតណតនេ្ ននភាពជ្ន�គូ �វាងសាថា ប័នម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

សាលាវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន �ង្គេ�តីវលិ អនែក ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត �ហគេន៍ 

ម្ករុេហ៊តនអតីនធឺណិត និង និយ័តក� កនែតងកា�ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹងកា�បំពតល 

ព័ត៌រាន។ 

៣.  ចំសណុះ�លឹងអំពីភាពចំាោច់ កនែតងកា�អប់� ំសាធា�ណជន ឱ្យ យល់ អំពី 

សា�ៈ�ំខ្ន់ននកា� ស�ឡាញ់    និងកា�ពា� វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានកតំ ឱ្យលិច 

លង់កនែតង ព័ត៌រាន េិន ពិត  ឬ ក្ាយ ជ្ សគាលសៅ វាយម្បហា� �ប�់តួអង្គ 

ទ្តចចា�តិផ�ល �លឹកនំា យតទ្្ធនាកា� ្ ្សព្្សាយ ព័ត៌រានេិនពិត  ម្បឆំ្ង នលឹង 

អនែកសា�ព័ត៌រាន។ 

ជ្ទូ្សៅ ស�ៀវសៅសនុះ នលឹង ជួយ ឱ្យ �ង្គេកាន់ផតយល់�លឹងសម្ចើនផថេសទ្ៀត អំពី កា� 

សឆ្ើយតប �ប�់ �ង្គេ ចំសពាុះ បញ្ហា   ព័ត៌រានេិនពិត កនែតង សនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង កា� 

សឆ្ើយតបពី �ដាឋា ភិោល អង្គកា� អន្�ជ្តិ ម្ករុេអនែក កា�ពា��ិទ្្ធិេនត�្ស ម្ករុេហ៊តន 

អតីនធឺណិត និង ម្ករុេអនែក គំាម្ទ្  អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  និង ព័ត៌រាន។ ជ្ពិស�� 

ស�ៀវសៅសនុះ បង្ហា ញ អំពីកិចចាកា�ផ�ល អនែក សា�ព័ត៌រាន   អនែក បសម្ងៀន និងអនែក 

បណដែត ុះបណ្ដែ ល ផ្នែក វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន អាចសធ្ើោន។ 

សយើង �ង្លឹេថា ោ៉ាងសហាចណ្�់  ស�ៀវសៅ សនុះ អាច ជួយ ពម្ងលឹង កា�ចូល�េួ 

ចំផណក �៏�ំខ្ន់ ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន អាច ្ ដែល់ �ល់ �ង្គេ និង ចូល�េួវភិាគទាន

កនែតងបំណង នន សគាលសៅ អភិវឌ្ឍន៍ម្បកប សដាយ ចី�ភាព  កនែតងកា� �សម្េច ោន
 

 «�ិទ្្ធិទ្ទួ្លព័ត៌រាន ជ្ សាធា�ណៈ និង ស��ភីាព ជ្េូលដាឋា ន»។ អង្គកា�យូសណ�្ូ  

�ូេ ផថ្ង អំណ�គតណ �ល់ ម្ករុេអនែកផក�ម្េរួល និងម្ករុេអនែកនិពន្ធផ�លោនសធ្ើ ឱ្យ  

កា�សោុះពតេ្ព ្ សាយ ស�ៀវសៅ សនុះសលច�បូរាងស�ើង។ �ូសចនែុះ សយើង �ូេ ម្បគល់ 

ស�ៀវសៅសនុះ ជូន អនែក អាន សហើយ សយើង �ូេ ស្ាគេន៍ េតិ�ុិះគន់ផកលេ្អ។ 

Guy Berger 

នាយកផ្នែក ស��ភីាពននកា� បស ច្ា ញ េតិ និង អភិវឌ្ឍន៍ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ�ប�់ 

អង្គកា�យូសណ�្ូ

សលខ្ធិកា�ននកេមែវធីិ  IPDC 
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បុព្វ្ថា

វទិ្យាសាថា នសា�ព័ត៌រានហ្ូចូ ជ្ផ្នែកេួយនន�កលវទិ្យាល័យសាធា�ណៈ Linnaeus  

សៅម្បសទ្��៊តយផអត សហើយវទិ្យាសាថា នសនុះសធ្ើកា�ង្�ស�ើេ្បីពម្ងលឹងស��ភីាព  

ឯករាជ្យភាព និងវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន។  វទិ្យាសាថា នសយើងខញាតំ ោន  និងកំពតងសធ្ើកា�សៅ 
ម្បសទ្�ជ្សម្ចើនជតំវញិពិភពសលាក។ សៅកនែតងតំបន់អា�តីអាសគនែយ៍ សយើង្្ល់កា� 
បណ្ត ុះបណ្្ល�េតថាភាព�ល់សាថា ប័នបណ្ត ុះបណ្្លវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានសៅ

 
ម្បសទ្�កេ្ពតជ្ ឡាវ ភូរា និងសវៀតណ្េ។  

សយើងរានស�ចក្ីសសាេន�្ស�កីរាយ ផ�លរានឱកា��ហកា�ជ្េួយអង្គកា�  

យូសណ�្ូ ស�ើេ្បីបកផម្ប និងសោុះពតេ្ពស�ៀវសៅសនុះ។ ព័ត៌រានេិនពិតសធ្ើឱ្យ�លឹក 
ស�ច�លិឫ�គល់�ប�់លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ  សហើយពល��ឋាម្គប់�បូសៅជតំវញិ 

ពិភពសលាកម្តរូវកា�ព័ត៌រាន ផ�លអាចសជឿទ្តកចិត្ោនថាពិត និងសសាមែ ុះម្តង់។ អនែក 

សា�ព័ត៌រានអាជីពម្តរូវផត�លឹងថា សធ្ើោ៉ាងណ្��ស���ំណលឹ ងផ�លម្បជ្ពល��ឋាអាច

សជឿនិងទ្តកចិត្។ស�ៀវសៅសនុះរានសា�ៈ�ំខ្ន់កនែតងម្បសទ្�សនុះ ក៏�ូចជ្សៅ 
ម្បសទ្��៊តយផអត�ប�់ខញាតំ។ ស�ើេ្បីឱ្យអនែកសា�ព័ត៌រានរាប់ពាន់នាក់សៅម្បសទ្� 
កេ្ពតជ្អាចសម្បើម្ោ�់ស�ៀវសៅសនុះោន សយើងម្តរូវផតបកផម្បវាជ្ភាសាផខមែ�។ ខញាតំ�ង្លឹេ

ថា ស�ៀវសៅសនុះនលឹងជួយពម្ងលឹងវ�័ិយសា�ព័ត៌រានសៅកនែតងម្បសទ្� កេ្ពតជ្។ 

Kersti Forsberg

នាយកវទិ្យាសាថា នសា�ព័ត៌រានហ្ូចូ 
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សេច្្ីស្្ើម
Cherilyn Ireton និង Julie Posetti1 

 ស�ើេ្បីសធ្ើជ្ កេមែវធីិ �ិកសា គំ�េួូយ  ស�ៀវសៅសនុះម្តរូវោនស�ៀបចំស�ើង�ម្រាប់ ្ ដែល់ 

ម្កបខ័ណ្ឌ    និងសេស�ៀនឱ្យ អនែក អប់� ំ និង អនែក បណដែត ុះ បណ្ដែ ល ផ្នែក វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន 

�េួទំាង និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន�ម្រាប់ជួយសដាុះសសាយ បញ្ហា នានាពាក់ព័ន្ធ នលឹង  «�ំណលឹ ង

ផក្ងក្ាយ»2។ សយើង ក៏�ង្លឹេផ��ថា ស�ៀវសៅសនុះ នលឹង ក្ាយ ជ្េគ្គសទ្ទ�ក៍�៏រាន 

ម្បសោជន៍�ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រានអាជីពទំាងអ�់។ 

ស�ៀវសៅសនុះ  ម្បេូល្ដែតំ គំនិតសោបល់ ពី ម្ករុេអនែកអប់� ំវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន អន្�ជ្តិ 

អនែកសសាវម្ជ្វ និង អនែកម្តិុះ�ុិះសឆនែើេៗ ផ�ល កំពតងជួយ សធ្ើ បចចាតប្បននែភាពវធីិសាស� ្ 
និង កា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន ស�ើេ្បី សដាុះសសាយ  បញ្ហា  ម្បឈេ នន ព័ត៌រាន 

េិនពិត និងព័ត៌រានខត�។ សេស�ៀនទំាងអ�់កនែតងស�ៀវសៅសនុះ ផ្្អកសៅសលើ ប�បិទ្ 
និងម្ទ្លឹ�ដែី សហើយវាកាន់ផតរាន សា�ៈម្បសោជន៍សទ្ៀតសៅកនែតងកា�ស្ទៀង ទ្ ត់  តាេម្បព័ន្ធ

អតីនធឺណិត។ សៅសពលផ�លសម្បើម្ោ�់ �េួគានែ  ជ្វគ្គបណដែត ុះបណ្ដែ ល ឬសម្បើម្ោ�់ 
សដាយ ឯករាជ្យ សេស�ៀនទំាង សនុះ អាច ជួយ �ឭំក សេស�ៀនផ�លរានសសាប់ ឬ បសង្ើត 

ជ្សេស�ៀនថមែីៗ។ សៅខ្ងចតងននស�ចក្ីស្្ើេសនុះនលឹងរានកា�ផណនំា អំពី�សបៀប 

សម្បើម្ោ�់ ស�ៀវសៅសនុះជ្ កេមែវធីិ �ិកសា គំ� ូ។ 

រានកា�ជផជកស�ញសដាលអំពី កា�សម្បើម្ោ�់ ពាក្យ «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ» សៅកនែតង  
ចំណងសជើង និងកនែតង សេស�ៀន។ បចចាតប្បននែ «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ» េិនផេន ម្គាន់ផត

 
ស ម្ែ ុះននព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រាននំាសៅ�កកា�យល់ខត� ផ�ល បន្ំ ខ្ួន  និង 
 ្ ្សព្្សាយ �ូច ជ្ �ំណលឹ ង ពិតប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ �ំណលឹ ងម្បសភទ្សនុះោន ក្ាយ ជ្ អាវតធ 

ស�ើេ្បី សធ្ើឱ្យសា�ព័ត៌រានោត់បង់តនេ្ និងទំ្នតកចិត្។ សដាយសា�េូលសហតត សនុះ 

សហើយ សទ្ើប សយើងសម្បើម្ោ�់ពាក្យ ព័ត៌រានខត�  ព័ត៌រានេិនពិត និង  «ព័ត៌រាន 

ម្ចបូកម្ចបល់» ផ�ល ោន ស�នែើស�ើង សដាយ   Wardle   និង Derakhshan3 ប៉ាតផន្េិន 

ផេនជ្កា�ដាក់កម្េិតឱ្យសម្បើជ្ទូ្សៅ សទ្4 5។ 
1 Alice Matthews ននម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយអូស្ាម្លី ABC  និង  Tom Law   ននបណ្្ញម្កេ�ីលធេ៌ 

សា�ព័ត៌រាន Ethical Journalism Network ោនចូល�េូចំផណកកនែតងកា�សសាវម្ជ្វ គំនិត និងធនធាន  ផ�ល 
ោនឆ្តុះបញ្ចា ំងសៅកនែតងស�ចក្ីស្្ើេសនុះ។ 

2 សោងតាេកា�ផណនំា�ប�់ម្ក�ួងព័ត៌រាន �ម្រាប់សគាលបំណងននស�ៀវសៅសនុះ ពាក្យ   “News” 
ម្តរូវោនបកផម្បថាជ្  “�ំណលឹ ង”  សហើយពាក្យ  “Information” ម្តរូវោនបកផម្បថាជ្ “ព័ត៌រាន “។ 

3 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្២ 

4 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].

5 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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សសចក្តី មរែរាស រួ្ ស្តីពតី សសរ តីភាព ននរារបស ច្េញ្តិ និង  «ែំែឹង កកលៃងរាលៃ យ»  
ព័ត៌មាន្ិនពិត និង  រារសោសនា

ស�ៀវសៅសនុះម្តរូវោនបសង្ើតស�ើង សដាយសា�កំសណើ ននន កា� ម្ពរួយោ�េ្ភសៅទូ្ទំាង 

ពិភពសលាក អំពី  «�ង្ង្្គ េ នន ព័ត៌រានេិនពិត» ផ�លវាយម្បហា�សៅសលើវ�័ិយ 

សា�ព័ត៌រាន  និង អនែក សា�ព័ត៌រាន ។ សៅស�ើេឆ្នែ ំ ២០១៧ កនែតងសពលផ�លអង្គកា� 
យូសណ�្ូ ចាប់ស្្ើេអនតវត្ គសម្រាង សនុះ អនែក រាយកា�ណ៍ពិស��អង្គកា� 

�ហម្បជ្ជ្តិទ្ទួ្ល បនទតក ស��ភីាពននកា�បស ច្ា ញេតិ  និងតំណ្ងអង្គកា�ស�ើេ្បី 

�ន្ិ�តខ  និង កិចចា�ហម្បតិបត្ិកា�កនែតងតំបន់អឺ� ៉ាតប (OSCE) ទ្ទួ្លបនទតក ស��ភីាព 

សា�ព័ត៌រាន  អនែក រាយកា�ណ៍ ពិស�� �ប�់ អង្គកា��ហ��ឋាអាសេ�កិទ្ទួ្លបនទតក 

ស��ភីាព បស ច្ា ញេតិ និង អនែក រាយកា�ណ៍ ពិស���ប�់ គណៈកេមែកា� �ិទ្្ធិេនត�្ស  

និង �ិទ្្ធិ ម្បជ្ជន អាង្ហ្ិកទ្ទួ្ល បនទតក ស��ភីាព បស ច្ា ញ េតិ និង �ិទ្្ធិ ទ្ទួ្លព័ត៌រាន 

ោនសចញស�ចកដែីផថ្ងកា�ណ៍�េួ  េួយ   សដាយ ោនបង្ហា ញ នូវកា� ភាញា ក់ ស្្អើល ចំសពាុះ  

កា�សាយ ភាព នន  ព័ត៌រានេិនពិត និង កា�សឃ្�នា  ម្ពេទំាង កា�វាយម្បហា� 

េក សលើ សាថា ប័ន �ំណលឹ ងថាជ្ «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ»។ អនែក រាយកា�ណ៍ពិស�� និង 

អនែកតំណ្ងទំាងអ�់សនាុះោន ទ្ទួ្ល សា្គ ល់ ជ្ពិស��នូវ ្ ល ប៉ាុះពាល់ សលើ អនែក 

សា�ព័ត៌រាន និង វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រានថា៖  

«(យ�ើង)មានការភ្ញា ក់យ្អើលចយំោះករណីនានាដែលអាជ្ញា ធរសាធារណៈ
លាបពណ៌(បង្ខូចយករ ្តិ៍យ ម្ ះ)បភំិតបភំ័�និងគរំាមកដំែងបបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�

ក្នុងយនាះមានទាងំការដ្លែងថាបបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�ជ្«អក្បបឆាងំ»ឬជ្«ការកនុែក»

និងមានបង្កប់ការយោសនានយោបា�ដែលនាឱំ្យយកើនយ�ើងនខូវហានិភ័�នន

ការគរំាមកដំែងនិងអយំពើែិងសាយលើអក្សារព័ត៌មានបផំ្លែ ញទនំនុកចិត្តជ្
សាធារណៈនិងការយ�ឿជ្ក់យលើសារព័ត៌មានក្នុងនាមជ្អក្ោលែ យំមើលរបស់

សាធារណ�នយែើ�អាចនាឱំ្យសាធារណ�នភ័ន្តបច�តំាមរ�ៈការយធ្វើឱ្យ

បសយពចបសពិលនខូវបពំដែនរវាងព័ត៌មានមិនពិតនិងអត្ថបទសារព័ត៌មានដែល

ការពិតបតរូវបានយ្ទៀងផ្ទ ត់យោ�ឯករា�្យ។»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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 ព័ត៌មាន ្ ិនពិត រាសរឿង ចាស់ កែល ជំរុញ បកនថែ្ សោយ បសចចេកវិទយាថ្មតី

កា�ម្បេូល្ដែតំ  និងម្គប់ម្គង ព័ត៌រានជ្ ទិ្�ឋាភាព េួយ នន ម្បវត្ិសាស� ្�៏ យូ�លង់តំាង  ពី  
េតន សពល ផ�ល សា�ព័ត៌រាន �េ័យទំ្សនើបសនុះ ោន បសង្ើតបទ្ដាឋា ន  ផ�ល កំណត់ថា 

�ំណលឹ ង ជ្ម្បសភទ្ផ�លផ្្អក សលើ វធិាន  �តច�តិ ភាព ជ្ក់លាក់។ កា�កត់ម្តា�ំបូងៗ 

រានសៅ កនែតង �េ័យ កាល� ៉ាេូ7 ជ្សពល ផ�ល សលាក Antony ជួប ជ្ េួយម្ពុះរាជនី 

Cleopatra  សហើយ  �ម្តរូវ នសោោយ �ប�់ គាត់ ស ម្ែ ុះ Octavian ោន សបើក 

យតទ្្ធនាកា� បង្ខូច សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ ម្បឆំ្ង នលឹង �បូ គាត់ សដាយ សម្បើ ពាក្យសស្ាក ខ្ី  និង េតតស�រួច 

ផ�ល��ស�� សៅ សលើ កាក់កនែតងទ្ម្េង់ ជ្សា��េ័យ បតរាណ»8។ ជនបង្សហតត ោន 

ក្ាយ ជ្ អធិរាជ � ៉ារូាត ំងទី្េួយ សហើយ«�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយោនជួយឱ្យ Octavian ចូល 

ម្បព័ន្ធ សាធា�ណ��ឋា ោន ទំាងស�រុង និង ជ្ស�ៀង�ហូត»9។

ប៉ាតផន្�តវត្ស�ទី៍្២១ម្តរូវសគសេើលស�ើញថា រាន កា�សម្បើម្ោ�់ ព័ត៌រាន ជ្ អាវតធ កនែតង  
ម្ទ្ង់ម្ទាយ េួយផ�ល េិន ធ្ាប់ រាន ។ បសចចាកវទិ្យាថមែី �៏រាន ឥទ្្ធិពលសធ្ើឱ្យ កា� សម្បើម្ោ�់  

និង កា� ម្បឌិតរាតិកា កាន់ផត ង្យស�រួល សហើយ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេជួយ 

បំពង �ំស�ងព័ត៌រាន េិនពិត ផ�លចូល�េួ សដាយ ��ឋា អនែក នសោោយ ម្បជ្ភិថតតិ  

និង អង្គភាពសាជីវកេមែ ទ្តចចា�តិ  កនែតងសពលផ�លសាធា�ណជន ក៏ចូល�េួផចកចាយ 
ព័ត៌រានេិនពិតសនាុះសដាយខ្ុះកា� ពិចា�ណ្។ បសចចាកវទិ្យា ោនក្ាយជ្ 

�េ�ភូេិ  �៏អំសណ្យ ្ ល�ម្រាប់ យតទ្្ធនាកា�សឃ្�នា10 «បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»11 

និង  «ម្ករុេបស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»12  «បណ្ដែ ញ សោកម្ោ�់តាេអតីនធឺណិត»13 

និង«ម្ករុេអនែក បំស្្ើ�កា�ពិត»14។ បនាទ ប់ េក សទ្ៀតក៏រាន   «ពួកបស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» 

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 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៧ ននស�ៀវសៅសនុះ�ម្រាប់ក�ណី�ិកសាបង្ហា ញអំពីកា�គំរាេគំផហង។ 

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-hidden-
hand-drives-social-media-smears [accessed 19/07/2018].
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ផ�ង្�កម្បសោជន៍សៅសពលរានកា� សោុះ សឆ្នែ ត15 ។ 

សទាុះបីកាលៈសទ្�ៈ  និង បសចចាកវទិ្យា រានភាពខត�គានែ  កដែី ម្បវត្ិសាស� ្អាចឱ្យ សយើង  

យល់ �លឹង អំពី បតព្សហតត និង ្ លវោិក នន ោតតភាព�ហ�េ័យ នន  «ព័ត៌រាន 

ម្ចបូកម្ចបល់» ផ�លស�ៀវសៅសនុះ ពយាោេ បកសសាយ។ ស�ើេ្បីធានា�ល់កា� 

រាយកា�ណ៍ភាពសល្អៀងគានែ អំពីវបិត្ិ សនុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន  អនែក បណដែត ុះ បណ្ដែ ល 

និង អនែក អប់� ំផ្នែក សា�ព័ត៌រាន  (�េួទំាង និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន) គួ��ិកសា អំពី 

ព័ត៌រានេិនពិត កា�សឃ្�នា កា�សោកបសញ្ឆោ ត និង �ំសណ� ចំអកថាជ្ទិ្�ឋាភាព 

ម្បវត្ិសាស� ្នន ម្បព័ន្ធ សា�គេនាគេន៍16។ 

�ូសចនែុះ កា�ស�ៀបចំបសង្ើត យតទ្្ធសាស�ស្ា�ព័ត៌រាន  ស�ើេ្បី ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ង នលឹងព័ត៌រាន 

 េិន ពិតគួ�ផត សធ្ើ ស�ើង សដាយ �លឹង ថា កា�ម្គប់ម្គង ព័ត៌រាន រាន អាយតកាលរាប់ 

�តវត្ស�េ៍កសហើយ ចំផណក  ឯវវិតដែន៍ននវជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន សទ្ើបផតចាប់ស្្ើេថមែីៗ 

សនុះ ប៉ាតសណ្្ណ ុះ17។ ខណៈ ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន ោនផម្បម្បរួលខ្ួន បន្ិច េដែងៗ 
ស�ើេ្បី បំសពញ តួនាទី្ កនែតង �ង្គេ �ហ�េ័យ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ភាគសម្ចើន  
អាច ម្បតិបត្ិកា� ដាច់ សដាយ ផ�ក ពី ពិភព នន កា� ម្បឌិត �ំណលឹ ង និង កា�វាយម្បហា� 

សដាយ �រាងៃ ត់ សម្កាេ  កា�កា�ពា�ពី សា�ព័ត៌រាន ផ�ល ចង់ោនបទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ 

នន កា�្សាយ កា�ពិត វធីិសាស� ្ស្ទៀង ទ្ ត់ និង ម្កេ�ីលធេ៌ នន ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ។ សា�ព័ត៌រានោន ឆ្ង កាត់ �ំណ្ក់កាល និងស�ទាប់ជ្សម្ចើននន 

កា�ផញក ខ្ួន សចញពីបញ្ហា ។ �ព្នថងៃ សទាុះបី «សា�ព័ត៌រាន »រានម្បសភទ្ស្្សងៗគានែ  

សម្ចើនកដែី សគសៅផតអាច កំណត់ ភាពចម្េរុុះ នន កា�ពណ៌នាកនែតង សាច់ស�ឿង �ំណលឹ ងពិត 

ជ្�រាជិក ម្គរួសា� នន កា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�គេនាគេន៍ផ�លជំ�តញ សដាយ 

ម្កេ�ីលធេ៌ ចបា�់លា�់ សហើយក៏ ចង់ រានភាព ឯករាជ្យពី  ម្បសោជន៍ នសោោយ 

និង ម្បសោជន៍ ពាណិជជាកេមែ្ង ផ��។ ប៉ាតផន្េតនសពល នន  វវិត្ន៍បទ្ដាឋា នផបបសនុះរាន  

វធិានតិចតួច ប៉ាតសណ្្ណ ុះ អំពី �តច�តិភាព ននព័ត៌រានផ�ល សគអនតវត្ កនែតងចំសណ្េ 
ម្បជ្ជន។    

កា��កី�តុះដាលនន សរាង សោុះពតេ្ព�ប�់សលាក Gutenberg ចាប់តំាងពី ពាក់កណ្ដែ 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-news-
macedonia-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-disinformation-
new-icfj-learning-module [accessed23/07/2018].

17 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៣
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�តវត្ស� ៍ទី្១៥ េក ជ្ធាតតេិនអាចខ្ុះោនចំសពាុះ កា��កីចសម្េើន នន សា�ព័ត៌រាន 

វជិ្ជា ជីវៈ ប៉ាតផន្បសចចាកវទិ្យាសនុះ ក៏ ោន ្ ដែល់ លទ្្ធភាព �ល់ កា�បំពង �ំស�ង ននព័ត៌រាន 

សឃ្�នា  និង សោកម្ោ�់ ផ�ល សពលខ្ុះោន  ទ្រ្ាក់កំហត� េក សលើ សាថា ប័ន 

្្សព្្សាយ ថា ជ្ អនែកសធ្ើខត� ផថេសទ្ៀត ្ ង18។ ម្បព័ន្ធសា�ព័ត៌រាន ្ ្សព្្សាយ 

(ទូ្�ទ្�្សន៍, វទិ្្យត) ោនជួយជំ�តញ លទ្្ធភាព សឃ្�នា កា�្សាយ សោកម្ោ�់ និង 

កា� បំស្្ើ� សៅកាន់កម្េិត ថមែី េួយ សទ្ៀត �ូចគានែ  នលឹងអ្ី ផ�ល សលា្ខ នវទិ្្យតស�ឿង War 

of the World ោន បង្ហា ញ កាលពីឆ្នែ ំ ១៩៣៨19។ ជ្ស�ឿយៗ កា�សកើនស�ើង នន 

កា�្្សព្្សាយ ជ្អន្�ជ្តិក៏ ជំ�តញឱ្យ រាន កា� សម្បើម្ោ�់�ំណលឹ ងសលើ�ពី ម្ពំផ�ន 

នន �ំណលឹ ង វជិ្ជា ជីវៈ និង ឯករាជ្យផ�� សបើសទាុះជ្ស�ឿង  «ម្បឌិត » �តទ្្ធសាធ និង 

កា�បសង្ើតកំហត�សដាយម្តង់ជ្ទូ្សៅោន ក្ាយ ជ្ក�ណីសលើកផលង  ជ្ជ្ង 

ក្ួបនចបាប់សៅកនែតង កា�ពិពណ៌នាសាច់ស�ឿង �ប�់េនត�្ស ស្្សងៗគានែ ក៏សដាយ។ 

ជ្េួយគានែ សនុះផ�� សយើងក៏ អាច ស�ៀន�ូម្ត ពី ម្បវត្ិ�៏យូ�លង់នន កា� ផ�លេនត�្ស សជឿ 

សលើម្បនពណីសោកម្ោ�់ «April Fool»  កនែតង សនាុះក៏រានអនែក សា�ព័ត៌រានខ្ុះផ��20។ 

�ូេ្បី �ព្នថងៃ សនុះ ជ្ស�ឿយៗព័ត៌រានេិនពិត ោន ស�ើ�តួនាទី្�ំខ្ន់ សៅកនែតង ទ្ម្េង់ 
សា�ព័ត៌រាន21 ក៏ម្តរូវ ោនអនែក សម្បើ ម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេយល់ ម្ច�ំ ថា ជ្ 

�ំណលឹ ងផ�លអាចសជឿទ្តកចិត្ោន22 23 សហើយ  យក សៅ ្ ្សព្្សាយ បន្ផ��។ សពល

�ឭំក�ល់ស�ឿងរា៉ា វផ�លរានកនែតងម្បវត្ិសាស� ្ក�ណី ខ្ុះរាន ស�ទាប់ ជ្សម្ចើន 

ផ�លសគហ ទំ្ព័� �ំណលឹ ង ផបប ចំអកស�ើ�តួ ជ្ ផ្នែក េួយ នន បណ្ដែ ញ �៏ធំ ផ�ល បសង្ើត 

ស�ើង ស�ើេ្បី �ក ម្ោក់ ចំសណញ ពី កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ សៅ សលើអតីនធឺណិត តាេ�យៈ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ផ�ល ឆ្ប់សជឿ ចតចសេើល និងផចកចាយ។ បញ្ហា  សនុះ េិនផេន ប៉ាុះពាល់ 

18 See for example, what is said to the first-large scale news hoax – ‘The Great Moon Hoax’ of 1835. 
Detailed here: Thornton, B. (2000). The Moon Hoax: Debates About Ethics in 1835 New York Newspapers, 
Journal of Mass Media Ethics 15(2), pp. 89-100. http://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1207/
S15327728JMME1502_3 [accessed 28/03/2018].

19 Schwartz, A.B. (2015). The Infamous “War of The Worlds” Radio Broadcast Was a Magnificent Fluke, 
The Smithsonian. http://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-
magnificent-fluke-180955180/#h2FAexeJmuCHJfSt.99 [accessed 28/03/2018].

20 Laskowski, A. (2009). How a BU Prof April Fooled the Country: When the joke was on the Associated Press, 
BU Today. https://www.bu.edu/today/2009/how-a-bu-prof-april-fooled-the-country/ [accessed 01/04/2018].

21 Baym, G (2006) The Daily Show: Discursive Integration and the Reinvention of Political Journalism in  Political 
Communication Taylor and  Francis Volume 22, 2005-Issue3 pp 259-276 https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10584600591006492 [accessed 20/07/2018].

22 Woolf, N. (2016) As fake news takes over Facebook feeds, many are taking satire as fact, The Guardian. 
https://www.theguardian.com/media/2016/nov/17/facebook-fake-news-satire  [accessed 01/04/2018].

23 Abad-Santos, A. (2012). The Onion Convinces Actual Chinese Communists that Kim Jong-Un i s Actually 
the Sexiest Man  Alive, The Atlantic. https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/11/
onion-convinces-actual-chinese-communists-kim-jong-un-actually-sexiest-man- alive/321126/ [accessed 
28/03/2018].
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ម្តលឹេផតរាតិកា�ប�់ «អនែកផក្ងបន្ំ»  ប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ ប៉ាតផន្វា ក៏ប៉ាុះពាល់ �ល់ទំ្នតកចិត្សលើ 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន្ងផ��24។ សហតត�ូសចនែុះ សហើយ ោនជ្ អនែកសា�ព័ត៌រានគួ�ផត 

ខិតខំម្បលឹងផម្បង  និងសបដែជ្ញា ចិត្ សធ្ើោ៉ាងណ្ឱ្យ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍�ប�់សគរានភាព 

ម្តលឹេម្តរូវ តំាងពី�ំបូងទី្សៅ។ ទ្នទលឹេនលឹង សនុះ វា ក៏ជ្ សហតត្ល � លឹងរំា ្ ង ផ�� 

ស�ើេ្បីឱ្យ�ង្គេម្តរូវ ្ ្ល់អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  និង ព័ត៌រាន25�ល់អនែកសម្បើម្ោ�់ 

ស�ើេ្បី ពួកសគ អាច យល់�លឹង ចបា�់លា�់  និង រាន កា�ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ អំពី ម្បសភទ្ 

និង �នមែតិកេមែ ផ�ល វវិតដែ ជតំវញិ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង កា�្សាយពាណិជជាកេមែ 

កា�កេសាន្ និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ។ 

ម្បវត្ិសាស� ្ក៏បសម្ងៀន សយើង  ផ��ថា ករំ្ាង សៅពីសម្កាយ ព័ត៌រាន េិនពិត  គឺ េិន�ពំលឹង 

អូ�ទាញ អនែកសា�ព័ត៌រាន ឬ េហាជនឱ្យ សជឿសៅសលើ កា�អុះអាង ផក្ងបន្ំសនាុះសទ្ 

ប៉ាតផន្សគ បសង្ើតឱ្យរាន េនទិល�ង្ស័យ សៅសលើ សាថា នភាព នន ព័ត៌រាន ផ�លអាច ស្ទៀង ទ្ ត់ 

ោន  ផ�ល ្ លិត សដាយ អនែក្លិត �ំណលឹ ង វជិ្ជា ជីវៈ។ ភាពម្ចបូក ម្ចបល់ សនុះ រានន័យ 

ថា អនែកសម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង ជ្សម្ចើន រានអា�េមែណ៍ថា ពួកសគ កាន់ផតរាន�ិទ្្ធិ សម្ជើ�ស� ើ� 

ឬ បសង្ើត  «កា�ពិត»  សដាយ ខ្ួន ឯង ផ�ល សពលខ្ុះ ទ្ទួ្លោនកា�ជួយជំ�តញ ពី អនែក 

នសោោយ ផ�ល ពយាោេ កា�ពា�ខ្ួន ពី កា� �ុិះគន់ ស�ប ចបាប់។ 

សយើងម្ត�ប់េកសេើល ឆ្នែ ំ ២០១៨ និង កា�សាយភាយ នន ឧបក�ណ៍ បសចចាកវទិ្យា ថមែីៗ  

�៏រានឥទ្្ធិពលវញិេ្ង។ ឧបក�ណ៍ ទំាង សនុះ �េួជ្េួយ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  

និង កេមែវធីិ ស្ញាើ សា� ផ�លេិន�ូវរានបទ្ដាឋា ន ម្គប់ម្គង គតណភាព�ម្រាប់ កំណត់ថា 

អ្ី ជ្ �ំណលឹ ង សហើយវាសធ្ើឱ្យ កាន់ផត ង្យស�រួល ផថេសទ្ៀត �ម្រាប់កា�ចេ្ងតាេ 

សាថា ប័ន�ំណលឹ ងស�បចបាប់ ស�ើេ្បីសធ្ើឱ្យ អ្ីផ�លបន្ំ សោក ម្ោ�់សេើល សៅ�ូច ជ្ �ប�់ 

ពិត។ ជ្េួយគានែ  សនុះ ផ�� សគ ក៏អាច ផកកតន�ំស�ង និង វសី�អូតាេ វធីិស្្សងៗសលើ�ពី  

ក្ួបន ខ្នែ ត ននកា� ផក�ម្េរួល �ំណលឹ ងម្តលឹេម្តរូវ តាេចបាប់ ស�ើេ្បី សធ្ើឱ្យវាសេើលសៅ�ូចជ្  
បតគ្គល ណ្ រានែ ក់ ោន និោយ  ឬ ោន សធ្ើ អ្ី េួយ សៅ កផន្ង ណ្េួយ �ចួសហើយ្្សព្្សាយ 

សចញសៅ�ូច ជ្ កា�ថត ពិត   26 និងសធ្ើឱ្យស�ឿងសនាុះ�កីសាយភាយ សៅកនែតង  ម្បព័ន្ធ 
ទំ្នាក់ទំ្នង�ង្គេ។ 

�ព្នថងៃ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេរានកា� �តញម្ចានពីស�ឿងរា៉ា វ សម្ចើន ម្បសភទ្  រាប់តំាង

24 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៣

25 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៤

26 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-doctored-
content [accessed 20/07/2018].
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ពីស�ឿង ្ ទ ល់ខ្ួន�ហូត�ល់ ស�ឿងនសោោយ។ រានឧទាហ�ណ៍ ននស�ឿងរា៉ា វជ្សម្ចើន 
ផ�ល បសង្ើត ស�ើងជ្ចំហ  ឬ សដាយ លាក់ កំោំង សដាយ�ដាឋា ភិោល និង/ឬ ម្ករុេហ៊តន 

ទំ្នាក់ ទំ្នង សាធា�ណៈ ផ�ល ចតុះ កិចចា�នយា ជ្េួយ តួអង្គ នសោោយឬ តួអង្គ 

ពាណិជជាកេមែ។ ជ្លទ្្ធ្ល អនែក ��ស�� ប្តក «អនែករានឥទ្្ធិពល» សៅសលើបណ្ដែ ញ  

Instagram និង តារា YouTube ជ្សម្ចើន រាប់េិនអ�់ ្្សព្្សាយ ពាណិជជាកេមែឱ្យ 

្លិត្ល និង អនែក នសោោយ សដាយ េិន ោន បង្ហា ញថាសគោនទ្ទួ្ល ម្ោក់កនម្េ 

ស�ើេ្បី សធ្ើ កិចចាកា�ទំាងសនាុះ។ អនែកសធ្ើ អតាថា ធិបបាយេួយចំនួន (ផ�លជ្ស�ឿយៗ សម្បើ 

អត្�ញ្្ញ ណ ផក្ងក្ាយ) ក៏ោនទ្ទួ្លម្ោក់កនម្េស�ើេ្បី បញ្ជា ក់ បង្ខូច សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ ឬ 

បំភិត បំភ័យសៅ សលើ សវទិ្កាអតីនធឺណិតផ��។  សៅកនែតងសាថា នភាពផបបសនុះ សា�ព័ត៌រាន

ោត់បង់លំនលឹង សហើយេិនម្តលឹេផត ក្ាយ ជ្ កេមែវតថាត នន កា� �ុិះគន់ប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ ប៉ាតផន្ក៏ជ្ 
កេមែវតថាតនន កា�វាយម្បហា� និង្្ួល�លំំផ��។ 

ឥ�ូវសនុះ សម្គាុះថានែ ក់គឺជ្កា�អភិវឌ្ឍោ៉ាងសលឿន�ូចកា�ម្បណំ្ង�ព្ាវតធ (arms  

race) នន  ព័ត៌រានេិនពិត ទំាងសៅថានែ ក់ជ្តិ និង អន្�ជ្តិ តាេ�យៈ អង្គភាព «�ំណលឹ ង» 

ផ�ល ម្បកាន់ បក្ស នសោោយ និង តាេ�យៈ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ផ�លបំពតល 

ប�សិាថា នព័ត៌រាន �ម្រាប់ ម្គប់ ភាគី កនែតងលក្ខណៈ េួយ ផ�ល អាច វលិម្ត�ប់ េកលង  
អនែក ស្ដែើេគំនិត ខ្ួន ឯង វញិ 27។ សៅទី្ណ្ ផ�លរានកា�បកអាម្កាត យតទ្្ធនាកា� 

ព័ត៌រាន េិនពិត លទ្្ធ្ល គឺ កា�ខូចខ្ត ធងៃន់ធងៃ�ចំសពាុះអនែកផ�លពាក់ព័ន្ធ ទំាង 

ទី្ភានែ ក់ង្� អនតវត្  ទំាង ម្ករុេអនែកទ្ទួ្លសា� នសោោយ  (�ូេ សេើល Bell-Pottinger28 29 
30 31 និង Cambridge Analytica)32 33 នាសពលថមែីៗសនុះ។

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- guptas-
zuma-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-and-
me_a_22126282/ [accessed 06/04/2018].

31  �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៧

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-that-
cheating-swung-the-brexit-vote [accessed 29/03/18].
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្លវោិក នន បញ្ហា  ទំាង អ�់ សនុះគឺថា  ព័ត៌រានេិនពិត ផ�ល�តញម្ចាន សដាយ ម្បព័ន្ធ 

ឌីជីថលសៅកនែតង ប�បិទ្ននកា�ម្បកាន់បក្សពួកសនុះ   អាចនលឹងសធ្ើឱ្យោត់បង់ តួនាទី្ �ប�់ 

សា�ព័ត៌រាន។ សលើ�ពីសនុះ សៅសទ្ៀត វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានអាជីពផ�លរានកា� 

 ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្តលឹេម្តរូវ និង ជ្ម្បសោជន៍សាធា�ណៈ អាច នលឹងោត់បង់តនេ្ និងទំ្នតកចិត ្

សៅសពល ផ�ល គាមែ ន វធិានកា� បង្្� ជ្េតន ស�ើេ្បី បស ជ្ា ៀ� កា�ផ�លម្តរូវ សគ យក សៅ 

សម្បើម្ោ�់ េិនម្តលឹេម្តរូវ។ សៅសពល ផ�ល សា�ព័ត៌រាន ក្ាយ ជ្ ភានែ ក់ង្� ចេ្ង ព័ត៌រាន 

េិនពិត វា នលឹងកាត់បនថាយ ទំ្នតកចិត្ សាធា�ណៈ  សហើយ ជំ�តញឱ្យ រាន កា� �ង្ស័យ  

ផ�លថាគាមែ ន អ្ីផ�ល ខត�គានែ  សទ្�វាង កា�ពិពណ៌នាសៅកនែតង សា�ព័ត៌រានវជិ្ជា ជីវៈ និង 

កា�ពិពណ៌នា ព័ត៌រាន េិន ពិត។ សដាយ េូលសហតត សនុះ សហើយ សទ្ើប សយើងសលើកយក 

ម្បវត្ិសាស� ្ជតំវញិ កា�សម្បើម្ោ�់ ស�ឿងរា៉ា វម្បផជងគានែ   និង ទ្ម្េង់ស្្សងៗ នន កា� 

សម្បើម្ោ�់ទំាងសនាុះេកសធ្ើ ជ្ ទ្�ហាីក�ណ៍ �ម្រាប់ កា�ផណនំា។ កា�យល់�លឹងអំពី 

�ំសណើ �វវិត្ន៍សម្ចើនម្ជរុងនន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» កនែតង �តវត្ស�ទី៍្២១សនុះអាច 

ជួយឱ្យអនែក យល់កាន់ផតចបា�់ផថេសទ្ៀត អំពី បតព្សហតត និង ្ ល វោិក នន កា�គំរាេ 

កំផហង ជ្�កល  ផ�លេិនធ្ាប់ រានពីេតន េក ជ្កា�គំរាេ កំផហង េួយផ�ល រាន 

តំាងពី កា�សបៀតសបៀន អនែកសា�ព័ត៌រាន ពី�ំណ្ក់  «ពួកអនែកបស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» សម្កាេកា� 

ម្គប់ម្គងពី ��ឋា �ហូត �ល់ កា�បន្ំ កនែតងកា�សោុះសឆ្នែ ត  កា�សធ្ើឱ្យខូចខ្ត�ល់ �តខភាព 

សាធា�ណៈ និង កា� េិន ម្ពេ ទ្ទួ្លសា្គ ល់ហានិភ័យ នន បផម្េបម្េរួល អាកា�ធាតត។ 

សសៀវសៅ កែលជួយ ទប់ទល់ នឹង វិបត្ិ នន  ព័ត៌មាន ្ ិនពិត

ស�ៀវសៅសនុះ ផបងផចកជ្ពី�ផ្នែក ខត�ដាច់ពីគានែ   កនែតងលក្ខណៈជ្កេមែវធីិ�ិកសា៖ សេស�ៀន 
បី�ំបូងពន្យល់ អំពី បញ្ហា  និង ប�បិទ្ នន បញ្ហា  ចំផណក ឯសេស�ៀនបួន បនាទ ប់សទ្ៀតស ដ្ែ ត  

សលើ កា�សឆ្ើយតប ចំសពាុះ   «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» និង  ្ លវោិក នន បញ្ហា សនាុះ។ 

សេស�ៀនទី្១ យែតនុអ្វីបានជ្ការពិតទនំនុកចិត្តនិងវជិ្ជា �ីវៈសារព័ត៌មានមាន
សារៈសខំាន់?34 នលឹងសលើកទ្លឹកចិត្ �ល់ កា�គិត កនែតង ន័យ ទូ្លំទូ្លាយ អំពី សា�ៈ�ំខ្ន់ 

និង្លវោិក នន ព័ត៌រាន េិនពិត និង ព័ត៌រានខត� ម្ពេទំាង�សបៀប ផ�ល បញ្ហា ទំាង 

សនុះបសង្ើតឱ្យ រាន វបិត្ិ ទំ្នតកចិត្ សៅ សលើ សា�ព័ត៌រាន។ 

សេស�ៀនទី្២ការគិតអពីំ«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់»៖ទបមង់នន«ព័ត៌មានខនុសនិង
ព័ត៌មានមិនពិត»35  សដាុះសសាយបញ្ហា  និង ្ ដែល់  ម្កបខ័ណ្ឌ  �ម្រាប់ កា�ផ�ង្យល់ 

អំពីទំ្ហំ  នន បញ្ហា ។ 

34 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្១

35 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្២
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សៅ �តវត្ស�ទី៍្២១សនុះ ទំ្នតកចិត្ �៏ ត្យស�រួយ សលើ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយោន ធ្ាក់ចតុះសៅ 

កនែតងកផន្ងជ្សម្ចើនននពិភពសលាក េតនសពល ផ�ល កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ 

ោន ចូល ម្ប�ូក សៅ សលើ ឆ្ក �ំណលឹ ង សដាយ ្ ដែល់ នូវ លំហ និងឧបក�ណ៍ ផចក�ផំលក 

ព័ត៌រាន�ល់ េនត�្ស ម្គប់�បូ36។ សហតត្លទំាងអ�់សនុះ រាន លក្ខណៈខត�ៗគានែ  និង 

�មែតគសាមែ ញ។ ពិភព អតីនធឺណិត២៤សរា៉ា ង កនែតង េួយនថងៃ និង៧នថងៃ កនែតង េួយ �ោដែ ហ៍ផ�ល
 រានតម្េរូវកា�  �ំណលឹ ងេិនសចុះ �ប់្  កនែតងសពលផ�លកា�ោិល័យ�ំណលឹ ងោន្្�់ 

ប្ូ�វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន   �ូចផ�ល ពន្យល់ លេ្អិត សៅកនែតងសេស�ៀនទី្៣ ការវវិត្តនន
ឧសសាែកមមែណឹំង៖បយចចេកវទិយាឌី�ី្លបបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�សង្គមនិងការសា�ភ្�
ព័ត៌មានខនុសនិងព័ត៌មានមិនពិត37។  បចចាតប្បននែសនុះ  �ហម្គា� និង   �ំណលឹ ង សោក 
ម្ោ�់ផ�លសាយភាយសៅសលើអតីនធឺណិត ោនបសង្ើត ជ្ វបិត្ិថមែីេួយសទ្ៀត �ម្រាប់ 

 វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន បង្ឱ្យរាន ្ ល វោិកចំសពាុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  

និង �ង្គេ38។ 

�ូសចនែុះ សតើ អនែក ផ�ល សលើក កេ្ព�់ សា�ព័ត៌រាន �េួទំាង អនែក អប់� ំអនែក អនតវត្ និង អនែក សធ្ើ 

សគាល នសោោយ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ គួ�សឆ្ើយតប ោ៉ាង�ូចសេដែច? ការបប�នុទ្ធបបឆាងំ
នឹងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខនុសតាមរ�ៈអករ្កមមបបព័ន្ធ្ ្សព្វ្សា�និង
ព័ត៌មាន39 គឺ ជ្ ម្បធានបទ្ ននសេស�ៀនទី្៤។ 

សៅទី្បំ ត្ត គឺ វន័ិយននកា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត សនុះ សហើយ ផ�ល ផញក សា�ព័ត៌រាន 

វជិ្ជា ជីវៈដាច់ សចញ ពីសា�ព័ត៌រានម្បសភទ្�នទ្សទ្ៀត40 សហើយ ម្បធានបទ្ េួយ សនុះ គឺ  

ជ្ កា�ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ �ប�់ សេស�ៀន ទី្៥ ការយ្ទៀងផ្ទ ត់៖ការយ្ទៀងផ្ទ ត់ការពិត១០១41។  

សេស�ៀនទី្៦ ការយ្ទៀងផ្ទ ត់បបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�សង្គម៖វា�តនមលែបបភពនិងមាតិកា
រខូបភ្ព42 រាន សា�ៈម្បសោជន៍ណ្�់ សដាយ ស ដ្ែ ត សៅ សលើ ភាពម្បឈេ នន  វជិ្ជា ជីវៈ 

សា�ព័ត៌រានផ�លផ្្អក សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ និង ភ័�្តតាង ផ�ល ោន បសង្ើតស�ើង 

សដាយបសចចាកវទិ្យា ឌីជីថល និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ។ 

សៅកនែតង�ំសណើ �ននកា�  ្ ដែល់លទ្្ធភាពឱ្យ េនត�្ស ម្គប់គានែ  អាចចូល�េួ ជ្ ផ្នែកេួយ នន  
36 Edelman. (2017). 2017 Edelman Trust Barometer-Global Results. Available at https://www.edelman.com/

global-results/[accessed 03/04/2018].

37 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៣

38 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 [accessed03/04/2018].

39 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៤

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

41 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្ ៥

42  �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៦
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កា�្លិត �ំណលឹ ង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ ោនសធ្ើឱ្យ ោត់បង់ ឆ្មែ ំទ្ា�អពយាម្កលឹត43។ 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន កំពតង ទ្ទួ្ល�ង ្ លវោិក ប៉ាតផន្�ូចគានែ  នលឹងកា�្្�់ប្ូ�ផ�លជំ�តញ 

សដាយ បសចចាកវទិ្យានានាផ�� សគ ម្តរូវកា� សពល សវលា ស�ើេ្បី វាយតនេ្វា�់ផវង និង សធ្ើ 

ផ្នកា� សឆ្ើយតប។ �ំសណើ �យឺតោ៉ា វនលឹងសកើតស�ើងសដាយសជៀ�េិន ត្ត សៅេតន 

សពល កា�សសាវម្ជ្វ  និងគំ�អូនតវត្ល្ៗអ សលច�បូរាងស�ើង។ 

 ព័ត៌រាន េិនពិត ជ្ បញ្ហា  �កលេួយ ផ�ល ម្គប�ណដែ ប់ សលើ� ពី វ�័ិយ នសោោយ 

និង រាលដាលសៅសលើ ម្គប់ ទិ្�ឋាភាព នន�ំណលឹ ងសដាយ�េួទំាង កា� ផម្បម្បរួល អាកា�ធាតត 

កា�កេសាន្ ។ល។ ប៉ាតផន្ គិតេកទ្ល់ បចចាតប្បននែ ក�ណី�ិកសា ជ្សម្ចើន ផ�ល ោនចងម្កង 

ជ្ឯកសា� កា�សឆ្ើយតប បឋេ និង កា�្្គត់្្គង់ហិ� ្្ញវតថាត�ំណ្ក់កាល�ំបូងៗ �ម្រាប់ 

កា�សសាវម្ជ្វ និង ឧបក�ណ៍ នានា គឺ រានម្បភព សចញ ពី �ហ��ឋា អាសេ�កិ ផ�លជ្ 

�ំបតក �ប�់ ម្ករុេហ៊តន បសចចាកវទិ្យា ធំៗជ្ងសគ សៅ សលើ ពិភព សលាក សហើយ កា�សចាទ្ 

ម្បកាន់ �ប�់ ម្បធានាធិបតី   �ហ��ឋាអាសេ�កិ  សលាក Donald Trump ផ�លថា 

សាថា ប័ន �ំណលឹ ង និង អនែកសា�ព័ត៌រាន  ជ្ អនែកគំាម្ទ្  «�ំណលឹ ង ផក្ង ក្ាយ» ោន បំ ត្� 

ឱ្យ�សង្្គ ុះ�សង្គើ�កេមែ ភាព និង កា� ្ ដែល់ េូលនិធិ។ 

ទិ្�ឋាភាព ជ្�កល កំពតង វវិត្ ជ្ស�ៀងរាល់នថងៃ ជ្ពិស��កនែតង កា�សឆ្ើយតប ពី �ំណ្ក់ 

��ឋានីេួយៗ  រាន ��ឋា ជ្សម្ចើន កំពតង ពិចា�ណ្ កា�សធ្ើ ចបាប់  និង បទ្ប្ប ្្ញត្ិស�ើេ្បី 

សដាុះសសាយ បញ្ហា  សនុះ។ ជ្េួយគានែ  សនុះ ផ�� ម្ករុេហ៊តន បសចចាកវទិ្យាធំៗក៏ោន បសង្ើន 

កិចចា ម្បលឹងផម្បង កនែតង កា� ពយាោេករាចា ត់ព័ត៌រាន ខត�  និងព័ត៌រាន េិន ពិតសចញ ពី 

កេមែវធីិ �ប�់ ពួកសគ។    

ខណៈ ផ�ល ស�ៀវសៅសនុះ �ថាិតសៅកនែតង�ំណ្ក់កាល ស�ៀបស�ៀងស�ើង គណៈកេមែកា� 

អឺ� ៉ាតប ោន សចញ ្ សាយ �ោយកា�ណ៍ េួយ44 សដាយ ផ្្អក សលើ កា�ស�ីតបអសង្ត45 ចំសពល 

ផ�លរាន កដែីោ�េ្ភ ថា  ព័ត៌រាន េិនពិត  និង ព័ត៌រាន ខត�  បសង្ើត្លប៉ាុះពាល់ អវជិជារាន 

�ល់  �ង្គេ ទំាងេូល46។ អនែក នសោោយ  និង សាថា ប័ន សគាល នសោោយ សាធា�ណៈ 

សៅកនែតង បណ្ដែ  ម្បសទ្� នីេួយៗ រាប់តំាង ពី អូសស្ាលី �ហូត�ល់ ហ្ីលីពីន កាណ្ដា 
43 Colón, A. (2017). You are the new gatekeeper of the news. [online] The Conversation. Available at https://

theconversation.com/you-are-the- new-gatekeeper-of-the-news-71862 [accessed 03/04/2018].

44 European Commission (2018). Final report of the High-Level Expert Group on Fake News and Online 
Disinformation. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 [accessed  03/04/2018].

45 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 [accessed03/04/2018].

46 Ansip, A. (2017). Hate speech, populism and fake news on social media–towards an EU response. 
Available at https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/
statement-vice-president-ansip-european-parliament-strasbourg-plenary- debate-hate-speech-populism_
en[accessed03/04/2018].
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ោរាងំ ចម្កភព អង់សគ្� សម្ប�តីល ឥណ្្ឌ  និងឥណ្ឌូ សន�តី ោនពិចា�ណ្ �កវធីិ 
ទ្ប់ទ្ល់នលឹង បញ្ហា  សនុះ47។ ម្បសទ្� អាល្ឺេ៉ាង់ ោន ចាត់វធិានកា� េតនសគបង្អ�់ សដាយ  

អនតេ័ត ចបាប់ ថមែី េួយផ�ល ្ កពិន័យ ោ៉ាងធងៃន់ធងៃ�សៅកនែតង �យៈសពល ២៤  សរា៉ា ងបនាទ ប់ 
ពីជូន�ំណលឹ ង48 ចំសពាុះកេមែវធីិ ឌីជីថល ណ្ផ�លេិន ម្ពេលតបសចាល «រាតិកាខត� 

ចបាប់» កនែតង សនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង  «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ» និង ពាក្យ �េដែី ញត ុះញង់ឱ្យរាន
 

កា��្អប់សខ្ពើេ។ ��ឋា�ភា �ប�់ ម្បសទ្�រា៉ា ស��តី ក៏ោន អនតេ័ត ចបាប់ ម្បឆំ្ង �ំណលឹ ង 

ផក្ងក្ាយ សៅផខសេសា ឆ្នែ ំ ២០១៨ផ�� ប៉ាតផន្ម្តរូវលតប សចាលវញិសៅ ផខ �ីហាឆ្នែ ំ 

�ផ�ល49។  ប ជ្ា ីបចចាតប្បននែភាព នន កា�សឆ្ើយតប �ប�់ ��ឋានានា ម្តរូវោនចងម្កងសដាយ 
វទិ្យាសាថា ន  Poynter50។

ម្ករុេអនែកត�ូ៊េតិ ស�ើេ្បី ស��ភីាព កនែតងកា�បស ច្ា ញ េតិ ភ័យខ្្ចថាចបាប់សនុះ នលឹង ប៉ាុះ 
ពាល់ �ល់ ព័ត៌រាន និងកា�បស ច្ា ញេតិតាេផបបម្បជ្ធិបសតយ្យ  ផ�ល បសចចាកវទិ្យា 

ថមែីៗោន ្ ដែល់ លទ្្ធភាពឱ្យ។ សៅ កនែតងម្បសទ្� េួយចំនួន  ចបាប់ អាចម្តរូវសគសម្បើម្ោ�់ 

ស�ើេ្បី បំបិទ្ រាត់ សា�ព័ត៌រាន ផ�ល �ុិះគន់51។

ចំសពាុះអនែកសា�ព័ត៌រានជ្សម្ចើនផ�លសជឿជ្ក់ខំ្្ង  សៅ សលើ ស��ភីាព បស ច្ា ញ េតិ  

និង ោន ចាត់ ទ្តកខ្ួន ឯង ជ្ តួអង្គ គំាម្ទ្�៏�ំខ្ន់  សៅកនែតង �ង្គេ ម្បជ្ធិបសតយ្យ 52 កា�

ទ្ប់ទ្ល់នលឹង  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»  គឺជ្�ំសណើ �កា� �៏�មែតគសាមែ ញ។ ស�ឿងសនុះក៏ជ្ 

បញ្ហា   បតគ្គល  ផ��។ កា� វាយម្បហា� តាេអតីនធឺណិត សៅ សលើ អនែក សា�ព័ត៌រាន ជ្ពិស��

ស�្ី សកើតរានញលឹកញាប់ណ្�់ សហើយ សៅ កនែតងក�ណីជ្សម្ចើន កា�វាយម្បហា� ទំាង 

សនាុះ បង្ សម្គាុះថានែ ក់ ្ ្ូវ កាយ និង ្ ្ូវ ចិត្  និងគំរាេកំផហង �ល់ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន 

�ូច រានកា� សលើកស�ើង លេ្អិត សៅ កនែតង សេស�ៀន ទី្៧ ការបប�នុទ្ធបបឆាងំនឹងការរយំលាភ

47 Malloy, D. (2017). How the world’s governments are fighting fake news. [online] ozy.com. Available at 
http://www.ozy.com/politics-and- power/how-the-worlds-governments-are-fighting-fake-news/80671 
[accessed03/04/2018].

48 Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2017). Act to Improve Enforcement of the Law in 
Social Networks (Network Enforcement Act, netzdg). [online]. Available at: http://www.bmjv.de/DE/Themen/
fokusthemen/netzdg/_documents/netzdg_englisch.html[accessed03/04/2018].

49 Malaysia scraps ‘fake news’ law used to stifle free speech. The Guardian. https://www.theguardian.com/
world/2018/aug/17/malaysia-scraps- fake-news-law-used-to-stifle-free-speech [accessed18/08/2018].

50 Funke, D. (2018). A guide to anti-misinformation actions around the world (Poynter). Available at https://
www.poynter.org/news/guide-anti- misinformation-actions-around-world [accessed13/07/2018].

51 Nossel, S. (2017). FAKING NEWS: Fraudulent News and the Fight for Truth. [ebook]
PENAmericaAvailableathttps://pen.org/wp-content/uploads/2017/10/PEN-America_Faking-News-
Report_10-17.pdf [accessed  03/04/2018].

52 McNair, B. (2009). Journalism and Democracy. In: K. Wahl-Jorgensen and T. Hanitzsch, ed., Handbook of 
Journalism Studies, 6th ed. [online] New York: Rout ledge
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បោំនយៅតាមអនុីនធឺណិត៖យៅយពលដែលអក្សារព័ត៌មាននិងបបភពរបស់ពួកយគ

កាលែ �ជ្យោលយៅននការរយំលាភបោំន53។   

ព័ត៌រាន េិនពិត  និងព័ត៌រាន ខត�  ជុះឥទ្្ធិពលសលើ�ពីកា�សធ្ើឱ្យខូច សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ  និង 

�តវតថាិភាព �ប�់ អនែក សា�ព័ត៌រាន។ ព័ត៌រានទំាងសនាុះក៏ បសង្ើតឱ្យ រាន េនទិល �ង្ស័យ 

សៅសលើ សគាល បំណង  និង ម្ប�ិទ្្ធភាព �ប�់ អនែក សា�ព័ត៌រានផ�� សហើយ េិន ផត 

ប៉ាតសណ្្ណ ុះក៏ សធ្ើឱ្យខូច ស ម្ែ ុះ  �ល់ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន ផ�លនំាឱ្យ ប៉ាុះពាល់ អវជិជារាន 

សៅ�ល់ កា�ជផជកស�ឿង�ង្គេ  ផថេសទ្ៀត្ង។ កា�ផកលេ្អ បទ្ដាឋា ន  និងទំ្នាក់ទំ្នង 

�ង្គេ គឺ ជ្ ម្បសោជន៍ �ល់ អនែក សា�ព័ត៌រាននាសពលអនាគត  និង �ង្គេ ទំាង េូល។ 

ស�ៀវសៅ សនុះនលឹង ជំ�តញ  អនែក សសាវម្ជ្វ និ�្សិត និង អនែក ម្បកប វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន 

ឱ្យ គិតគូ� ពិចា�ណ្  និង ពិភាកសា អំពី �សបៀបផ�ល សា�ព័ត៌រាន អាច បសម្េើ �ង្គេ 

សបើក ចំហ  និង លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យឱ្យ ោនកាន់ផតម្បស�ើ�ស�ើង សៅកនែតង ប �បិទ្ ថមែីសនុះ 

ពីសម្ពាុះ ៖

«សារព័ត៌មាននិងលទ្ធិបបជ្ធិបយត�្យដែលែយំណើ រការយៅបានគឺទាមទារ

ឱ្យមានការរះិគន់តមាលែ ភ្ពនិង្ លវបិាកសបមាប់កែំនុសដ្ក្សារព័ត៌មាន។

ែយំណើ រការយនះក៏តបមរូវឱ្យយ�ើងមានសមត្ថភ្ពដញកសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិ

បបជ្ធិបយត�្យឱ្យោច់ពីោ្ពីការកនុែកនិងការយបាកបបាស់។យបើមិនែខូយចះ្យទ

ែណឹំងពិតនឹងបតរូវយគលាបពណ៌យៅជ្ព័ត៌មានមិនពិតយែើ�ជ្ព័ត៌មាន


(ដបបសរំាម)ដែលយគបបឌិតយ�ើងដបបយៅជ្ការពិតយៅវញិ។»

Craig Silverman54

កំែត់សមា្គ ល់អំពតី មក្សតីលធ្៌ និង ស្័យនិយ័តក្្ម 

បទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ �ម្រាប់សា�ព័ត៌រាន ផ�លរានម្កេ�ីលធេ៌  និង គណសនយ្យភាព 

គឺ ជ្ កា�កា�ពា� �៏�ំខ្ន់ ម្បឆំ្ងនលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត និង ព័ត៌រានខត�។ ម្កលឹត្យម្កេ    

និង គតណតនេ្ ផ�ល ្ ដែល់ កា�ផណនំា �ល់ អនែកផ�លម្បកប វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន ោន  

វវិត្ជ្ហូ�ផហ កនែតង �យៈសពល ជ្សម្ចើន ឆ្នែ ំ េកសនុះ សដាយ ្ ដែល់ �ល់ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន 

53 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៧

54 Silverman,   C. (2018). I Helped Popularize The Term “Fake News” And Now I Cringe Every Time I Hear It. Buzz 
Feed. Available at https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/i-helped-popularize-the-term-fake-news-and-
now-i-cringe [accessed 03/04/2018].
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នូវ សប�កកេមែ  និង វធីិសាស� ្ជ្ក់លាក់។ ជ្លទ្្ធ្ល សប�កកេមែ  និង វធីិសាស� ្ 

ទំាង សនុះកា�ពា� �ល់ ព័ត៌រាន ផ�លស្ទៀង ទ្ ត់ម្តលឹេម្តរូវ និងកា�ពិពណ៌នា  ម្គប់ 

ម្ជរុងសម្ជ្យ ផ�ល ផចក�ផំលក ស�ើេ្បី ម្បសោជន៍សាធា�ណៈ។ កត្ា ទំាងអ�់ សនុះ 

សហើយផ�ល គំាម្ទ្ �ល់ ភាពអាចសជឿជ្ក់ោន នន វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន។ �ូសចនែុះកត្ា 

ទំាង សនុះ ម្តរូវ ោន ម្ចោច់ ប ច្ាូ លគានែ  កនែតង ស�ៀវសៅសនុះ។ 

សៅកនែតង ប�បិទ្ សនុះ ម្បសា�ន៍ �ប�់ សាសស្ាចា�្យ Charlie Beckett េកពី សាលា 

ស��ឋាកិចចា ទី្ម្ករុង�តង�៍  �សង្ខបោ៉ាងល្អ អំពី�កាដែ នតពលននវបិត្ិ  «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ» 

ចំសពាុះ សា�ព័ត៌រាន ោ៉ាង�ូសចនែុះ ៖ 

«...ែណឹំងដកលែងកាលែ �គឺជ្យរឿងលអបំ្ នុតដែលបានយកើតយ�ើងអស់រ�ៈយពល

ជ្យបចើនទសវត្សរ៍មកយែើ�។វា្ ្ដល់ឱកាសែល់សារព័ត៌មានអា�ីពយែើម្ី

បង្ហា ញថាសារព័ត៌មានមានគនុណតនមលែយោ�ឈរយលើ�នំាញបកមសីលធម៌

ការចខូលរួមនិងបទពិយសាធន៍។វាជ្ការោស់យតឿនឱ្យសារព័ត៌មានកាន់ដតមាន
តមាលែ ភ្ពភ្ពោក់ព័ន្ធនិងបតរូវ្ ្ដល់គនុណតនមលែបដន្ថមែល់�ីវតិរស់យៅរបស់

បបជ្�ន។ែណឹំងដកលែងកាលែ �យនះយទៀតយសាតអាច�រំនុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍគរំខូ

ធនុរកិចចេ្ មីននការបតរួតពិនិត្យការពិតការទមាលែ �អា្៌កបំាងំនិងជ្ទខូយៅ
ការយធ្វើសកមមភ្ពរួមោ្យែើម្ី្ ្ដល់ែយំោះបសា�ចយំោះការដកលែងបនលែំ។»55

សទាុះបី ខំម្បលឹងផម្បង សធ្ើ ខ្ួនជ្  «អនែកម្ោប់កា�ពិត»  ប៉ាតណ្្ណ  ក៏សដាយ ក៏អនែកសា�ព័ត៌រាន 

េិនអាចផតងផត ធានា  «កា�ពិត» ោនជ្និចចា សនាុះស�ើយ។ សទាុះជ្ោ៉ាងសនុះ កដែី កា� 

ខំម្បលឹងផម្បង ម្បេូលកា�ពិតឱ្យ ោន ម្តលឹេម្តរូវ និងកា� ្ លិត នូវរាតិកាផ�លឆ្តុះបញ្ចា ំង 
ភាពម្តលឹេម្តរូវ អំពីកា�ពិត គឺ ជ្ សគាលកា�ណ៍ �៏ �ំខ្ន់ បំ ត្ត នន វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន។ 

ប៉ាតផន្ សតើ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ផ�លរាន ម្កេ�ីលធេ៌ រាន�បូរាង ោ៉ាង �ូចសេដែច សៅ 

កនែតង យតគ�េ័យឌីជីថលសនុះ? 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានម្បកបសដាយម្កេ�ីលធេ៌ ផ�លឱ្យតនេ្ សៅសលើ កា�អនតវត្  

ម្បកប សដាយ តរ្ាភាព និង គណសនយ្យភាព គឺ ជ្សម្គឿង �ព្ាវតធ�៏�ំខ្ន់សៅកនែតង 
�េ�ភូេិ កា�ពា� កា�ពិតកនែតង យតគ �េ័យ  នន «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»សនុះ។ អនែក 
សា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផតជ្�ំស�ង ផ�ល ឯករាជ្យ។ កនែតង ន័យ សនុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន េិនម្តរូវ 

សធ្ើ �កេមែភាព  សទាុះ ជ្្្ូវកា�កដែី ឬ េិន ្ ្ូវកា�កដែី តំណ្ងឱ្យ ម្ករុេ ្ ល ម្បសោជន៍  

ពិស�� ណ្ ស�ើយ។ 
55 Beckett, C. (2017). ‘Fake news’: The best thing that’s happened to Journalism at Polis. http://blogs.lse.ac.uk/

polis/2017/03/11/fake-news-the- best-thing-thats-happened-to-journalism/ [accessed 04/03/2018].
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ចំណត ចសនុះ ក៏រានន័យ  ផ��ថា អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផត ទ្ទួ្ល សា្គ ល់ និង ម្បកា�   ជ្ 

សាធា�ណៈ អំពីអ្ីៗ ផ�ល អាច  ជ្ ទំ្នា�់ ្ ល ម្បសោជន៍ ស�ើេ្បី បង្ហា ញ  តរ្ាភាព។  

�ូចផ�ល សាសស្ាចា�្យ Emily Bell េកពី េជ្ឈេណ្ឌ លសា�ព័ត៌រានឌីជីថល នន  

�កល វទិ្យាល័យកូ�តំបី៊ ោនពន្យល់គតណតនេ្�នែូល �ប�់ សា�ព័ត៌រាន ផ�ល រាន 

 វជិ្ជា ជីវៈគឺ៖

«ធានាថាែណឹំងបតរូវមានភ្ពសនុបកឹតមានទនួំលខនុសបតរូវបបសិនយបើែណឹំង


យនាះមិនសនុបកឹតមានតមាលែ ភ្ពអពីំបបភពននយរឿងនិងព័ត៌មានបតរូវបបឈមចយំោះ

មនុខរោឋា ភិបាលោក់សមាពា ធបករុមនានា្លបបយោ�ន៍ោណិ�ជាកមមប៉ខូលិស

បបសិនយបើពួកយគបភំិតបភំ័�គរំាមកដំែងឬចាប់ពិរនុទ្ធយលើរខូបអក្។ការោរ

បបភពរបស់អក្ពីការចាប់ខលែួននិងការបយ ច្េញអត្តសញ្ញា ណ។ែឹងថាយៅយពល
ោដែលអក្ទទួលបានការការោរែ៏ខាលែ ងំពីបបយោ�ន៍សាធារណ�នយែើម្ី

បោំនចបាប់និងហា៊ា នយបតៀមខលែួនចខូលពន្ធនាោរយែើម្ីការោរយរឿងនិងបបភព
ព័ត៌មានរបស់អក្។ែឹងខលែួនថាយពលោជ្ការខ្វះសីលធម៌ក្នុងការ្ សា�យរឿង
អ្វីមួ�។បតរូវ្ លែឹងដ្លែងរវាងសិទ្ធិឯក�នរបស់បនុគ្គលនិងសិទ្ធិទខូលទំខូលា�នន្ ល

បបយោ�ន៍សាធារណ�ន។»56

សៅចំសពាុះេតខ នសោោយ ទ្តចចា�តិវបិត្ិ នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» កា�បង្ហា ញអំពី 

កា��្អប់សខ្ពើេ សៅសលើអតីនធឺណិត កា�សាយភាយ នន  «រាតិកា សឃ្�នាទី្្សា�» កា� 

្សាយពាណិជជាកេមែ និង យតទ្្ធនាកា� ទំ្នាក់ ទំ្នង សាធា�ណៈ ផ�ល បសម្េើ  ម្បសោជន៍ 

ទ្ ល់ខ្ួន សាថា ប័ន �ំណលឹ ង និង អនែក សា�ព័ត៌រាន គួ�ផតសៅម្បកាន់ខ្ជា ប់ �ផ�ល  នូវ កា� 

សលើកកេ្ព�់  និងកា�ពា� សា�ព័ត៌រាន ផ�លរានម្កេ�ីលធេ៌ ជ្   ���កសន្ាង 

�ម្រាប់គំ� ូននកា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រានផ�លរាននិ�ន្�ភាព សបើ សទាុះបី ម្តរូវ  

ម្បឈេ នលឹង វបិត្ិ ហិ� ្្ញ វតថាត និង វបិត្ិ ទំ្នតក ចិត្ោ៉ាងណ្ក៏សដាយ។ ម្បសទ្� ផ�ល 
កាន់ លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ ក៏ �ូច គានែ  ផ�� គួ�ផត រានតួនាទី្ េួយ សៅកនែតង កា�កា�ពា� 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង អនែក សា�ព័ត៌រាន  និង ម្បភព �ប�់ ពួកសគ ស�ើេ្បី បតព្សហតត 

ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ។ 

ម្កេ�ីលធេ៌57 ផ�លបសង្ើត ស�ើង ស�ើេ្បី គំាម្ទ្  កា�ម្បេូល  និងកា�  ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន 

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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ស�ើេ្បី ជ្  ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ គឺ ជ្ ចំណត ច ផញក សា�ព័ត៌រាន  ជ្ពិស��កា� 

រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង ឱ្យដាច់ សចញ ពីម្បសភទ្ សា�គេនាគេន៍ �នទ្ សទ្ៀត។ 

ម្កេ�ីលធេ៌សនុះកាន់ផតរានសា�ៈ�ំខ្ន់ ខំ្្ង ផថេ សទ្ៀត  សៅកនែតង យតគ�េ័យ 

ឌីជីថល ពីសម្ពាុះ  វាេិនម្តលឹេជ្យតគ�េ័យ ននសា�គេនាគេន៍ផបប ម្បជ្ធិបសតយ្យ 

ប៉ាតសណ្្ណ ុះសនាុះសទ្ ប៉ាតផន្វា ក៏ ជ្ យតគ�េ័យ ននកា��កីរាលដាល  ព័ត៌រាន េិនពិត 

ព័ត៌រានខត� កា�សឃ្�នា កតហកសោកម្ោ�់ និង កា��សំលាភ បំពានផ��។ សៅ កនែតង 

ប�បិទ្ សនុះ សា�ព័ត៌រានផ�លម្បកាន់ម្កេ�ីលធេ៌ កាន់ផតរានសា�ៈ�ំខ្ន់ខំ្្ង 

ផថេសទ្ៀត កនែតង កា�្ដែល់ម្កបខ័ណ្ឌ  �ម្រាប់ កា� បសង្ើត គំ� ូវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន គំាម្ទ្ 

ទំ្នតកចិត្ និង គណសនយ្យ ភាព ស�ើេ្បីជ្ម្បសោជន៍�ល់កា�កសាងទំ្នាក់ទំ្នង  

ផ�លរានកា�ចូល�េួ ម្បកប សដាយ អតថាន័យ ជ្េួយ  ម្ករុេសគាលសៅ។ 

ទំ្នតកចិត្សលើ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ផ�លម្តលឹេម្តរូវ រានគណសនយ្យ ភាព និង ឯករាជ្យ 

គឺ ជ្កត្ា �ំខ្ន់ ចំាោច់ ស�ើេ្បី ទ្ទួ្លោនកា�គំាម្ទ្ ពីម្ករុេសគាលសៅ និង ្ ដែល់ លទ្្ធភាព 

�ល់ េជ្ឈដាឋា ន េហាជន  ស�ើេ្បី ជផជក ពិភាកសា គានែ  សដាយ ឈ� សលើ កា�ពិត �ូចគានែ ។ អនែក 

សម្បើម្ោ�់ ផ�ល ទ្ទួ្លោន �ំណលឹ ង ម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ សហើយចូល�េួ និង ផចក�ផំលក 

រាតិកា ផ�លអាចសជឿជ្ក់ ោន គឺ ជ្ ថានែ ំ បនសាប �៏�ំខ្ន់ �ម្រាប់  ព័ត៌រាន េិន ពិត 

និងព័ត៌រាន ខត�។ 

ស�ើេ្បីបង្ញ្ជា ប  និងពម្ងលឹង កា�អនតវត្ គតណតនេ្ �នែូលទំាង សនុះ សៅកនែតង ប�សិាថា ន ម្បព័ន្ធ 
 

្្សព្្សាយ ផ�ល    កំពតង ផម្បម្បរួល កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង និង សាថា ប័ន ្ ្សព្្សាយទ្ទួ្ល 

យក  និង ផក�ម្េរួល ម្កេ�ីលធេ៌  ម្ពេទំាង បសង្ើត យន្កា� �ម្រាប់ សាធា�ណជន 

តាេដាន កា�អនតវត្ �ប�់ ខ្ួន។ ម្ករុេម្បលឹកសាសា�ព័ត៌រាន កា�និីពន្ធ �ប�់េិត្ អនែកអាន  
សគាលកា�ណ៍ និពន្ធ និង អធិកា�កិចចា ន្ទកនែតង  គឺ ជ្ យន្កា�ខ្ុះ នន �ចនា �េ្ព័ន្ធ �្័យ 
និយ័តកេមែ។ �ចនា�េ្ព័ន្ធ �្័យនិយ័តកេមែ ទំាង សនុះ ជួយឱ្យ សគ អាច កំណត់ស�ើញ 

កំហត� សៅកនែតង ប�បិទ្ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បកប សដាយ វជិ្ជា ជីវៈ អាច �ម្េប�ម្េរួល កា�ទ្ទួ្ល 
សា្គ ល់ កំហត� ជ្សាធា�ណៈ និង ទាេទា�ឱ្យ រានកា�ផកតម្េរូវ ម្ពេទំាងអាច ជួយ  

ពម្ងលឹង កា�អនតវត្ ម្កលឹត្យ ម្កេ វជិ្ជា ជីវៈ ផ�លពាក់ព័ន្ធ នលឹងបទ្ដាឋា ន នន កា� ្ ្សព្្សាយ 

ស�ើេ្បី ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ។ ជ្ស�ឿយៗ សបើសទាុះបីអនែក�ុិះគន់ ផ�ល ចង់ឱ្យ រាន 

និយ័តកេមែ ពីខ្ងសម្រៅ  ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ំណលឹ ង ចំអក ឱ្យ ថាជ្  «ខ្្ អត់សធមែញ»  

ក៏�ចនា �េ្ព័ន្ធ ទំាង សនុះ បសម្េើ សគាលបំណង �ំខ្ន់ េួយ  សៅកនែតងប�បិទ្ វបិត្ិ ព័ត៌រាន  
េិន ពិត ៖ �ចនា�េ្ព័ន្ធ ទំាងសនុះ ជួយ ពម្ងលឹង គណសនយ្យ ភាព  និងតរ្ាភាពវជិ្ជា ជីវៈ 
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និង អាច ពម្ងលឹង ទំ្នតក ចិត្�ប�់�ហគេន៍ េក សលើ សា�ព័ត៌រាន។ �ចនា�េ្ព័ន្ធទំាងសនុះ 

ក៏ជួយ បង្ហា ញឱ្យ ស�ើញចបា�់ នូវ  លក្ខណៈ ខត� ផប្ក �ប�់ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ផ�ល  

ម្បកាន់យក នូវ វន័ិយ កនែតង កា� ស្ទៀង ទ្ ត់  ស�ើេ្បី ធានា ភាព ម្តលឹេម្តរូវ  និង ភាពអាច 

សជឿជ្ក់ោន សដាយ ផញក សា�ព័ត៌រាន ដាច់សចញឆ្ងៃ យពី កា�្សាយ ព័ត៌រានេិនពិត 

កា�សឃ្�នា កា�្សាយពាណិជជាកេមែ និងទំ្នាក់ ទំ្នង សាធា�ណៈ។

ពតី«អ្នករារព័ត៌មាន» សៅ «វិរាជា ជតី វៈរារព័ត៌មាន»

សៅសពល ផ�ល ម្កេ�ីលធេ៌ សា�ព័ត៌រានម្តរូវ ោនសគបង្្ខ ំងចំសពាុះអាជីវកេមែ ឬជំនួញ 

(សទាុះបីេិនរានកា� សគា�ព សពញសលញក៏សដាយ) នន អាជីពេួយ ឬ េតខ �ប�/ វជិ្ជា ជីវៈ 

េួយ ោន ក្ាយ ជ្ ម្បវត្ិ សាស� ្។ សហើយចំណត ចសនុះ រានកា� ទ្ទួ្លសា្គ ល់ ោ៉ាង 

ទូ្លំទូ្លាយ  កនែតង សនាុះ�េួ ទំាង អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ �ូចជ្�ោយកា�ណ៍ ឆ្នែ ំ២០១៧  
�ប�់ អគ្គសលខ្ធិកា�  �ដែីពី �តវតថាិភាព �ប�់ អនែក សា�ព័ត៌រាន A/72/29058 ផ�ល 

ផថ្ងថា៖ 

«ោក្យ«អក្សារព័ត៌មាន»រាប់ប ច្េខូ លទាងំអក្សារព័ត៌មានជ្យបចើននិង

ទាងំបនុគ្គលិកបបព័ន្ធ្ ្សព្វ្សា�ែនទយទៀត។និ�មន័�ោក្យសារព័ត៌មានបតរូវ

បានកណំត់ក្នុងឯកសារCCPR/C/GC/34កថាខណ្ឌ ៤៤ដែលមានន័�ថា

«មនុខង្រមួ�ដែលដចករដំលកយោ�តួអង្គយបចើនក្នុងយនាះរាប់ទាងំអក្រា�


ការណ៍ែណឹំងនិងអក្វភិ្គវជិ្ជា �ីវៈដែលយធ្វើការយពញយម៉ាងនិងអក្សរយសរបលែនុក 

(bloggers) និងអក្ែនទយទៀតដែលចខូលរួមយៅក្នុងទបមង់យ្្សងៗននការយបាះ
ពនុមពា្ សា�យោ�ខលែួនឯងជ្បកោសក្ដីយៅយលើអនុ ីនធឺណិតក្ដីឬយៅកដនលែងយ្្សង

យទៀតក្ដី»59។

សៅកនែតងសាមែ �តី�ូចគានែ  សនុះផ��  េហា�ននែិោត �ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ ោន�ំសៅសលើ  

«អនែកសា�ព័ត៌រាន  បតគ្គលិក ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និង ្ លិតក�ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ 

ផ�ល បសង្ើត នូវរាតិកា សា�ព័ត៌រាន កនែតង ប�រិាណ សម្ចើន គួ��េ ទំាង សៅសលើ បណ្ដែ ញ 

អតីនធឺណិត (online) និង សៅ សម្រៅ បណ្ដែ ញ អតីនធឺណិត (offline)» (ស�ចកដែី�សម្េច 

សលខ៣៩ ផខ វចិឆោិកា ឆ្នែ ំ ២០១៧)60។ ផ្នកា� �កេមែភាព អង្គកា� �ហម្បជ្ជ្តិ 

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].



 37 

�ដែីពី �តវតថាិភាព អនែកសា�ព័ត៌រាន និង បញ្ហា  និទ្ណ្ឌ ភាព ផ�ល អនតេ័ត សដាយ គណៈ 

ករាមែ ធិកា� នាយកម្បតិបត្ិ �ប�់ អង្គកា� �ហម្បជ្ជ្តិ កាលពី ឆ្នែ ំ ២០១២ ោន 

កត់�រា្គ ល់ ថា៖ «កា� កា�ពា� អនែកសា�ព័ត៌រាន  េិនគួ�កំណត់�ម្រាប់ផត េនត�្ស 

ផ�លសគ ទ្ទួ្ល សា្គ ល់  ជ្ ្ ្ូវកា� ថា ជ្ អនែកសា�ព័ត៌រាន   ប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ ប៉ាតផន្ម្តរូវ 

�េួប ច្ាូ លអនែក ស្្សងសទ្ៀត  �ូចជ្បតគ្គលិក ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង �ហគេន៍ ម្ពេទំាង 

អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្បជ្ពល��ឋា និង អនែក ស្្សង សទ្ៀតផ�ល អាច នលឹង សម្បើម្ោ�់  

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ផបបថមែី ជ្េសធយាោយ �ម្រាប់ កា� ្ ្សព្ ្ សាយសៅ �ល់ម្ករុេ 

សគាលសៅ�ប�់ ខ្ួន»61។

កនែតង ន័យសនុះ សា�ព័ត៌រាន អាច ម្តរូវ សគសេើលស�ើញថាជ្ �កេមែភាពេួយ  ផ�ល 

ផណនំាសដាយ បទ្ដាឋា ន ម្កេ�ីលធេ៌ នន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន និងផចក�ផំលក  

ស�ើេ្បី ជ្ ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ។ អនែក  ផ�ល អុះអាងថាម្បកប វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន 

អាច ពម្ងីកនិយេន័យ សលើ� ពី អនែក ផ�ល ជ្ អនែកសា�ព័ត៌រាន  អាជីព សៅកនែតង ន័យ ជ្ 

េតខ �ប� ខណៈផ�លេនត�្សសធ្ើកា� ជ្ អនែកសា�ព័ត៌រានស�ើេ្បីម្ោក់ផខ ឬអនែកផ�ល 

ម្តរូវោនកំណត់ថាជ្អនែកសា�ព័ត៌រាន �ំសៅសលើអនែកផ�លអាច្លិត រាតិកា  

សា�ព័ត៌រានផ�លម្តលឹេម្តរូវ យតត្ិធេ៌ រាន វជិ្ជា ជីវៈ និង ឯករាជ្យស�ើេ្បី ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ្ង។ អ្ីផ�ល�ំខ្ន់ េិន ផេន �ថាិត សៅ សលើ ឋានៈ ្ ្ូវកា� ឬ ឋានៈ 

ផ�ល អុះអាង សនាុះ សទ្ ប៉ាតផន្�ថាិតសៅ សលើ ច�តិ លក្ខណៈ �ប�់ខ្ួនកនែតងកា�្លិត 

រាតិកាសា�ព័ត៌រាន ស�ើង។ 

កនែតងសពលផ�លសា�ព័ត៌រាន ឈ� សលើ កា�សម្បើម្ោ�់ ស��ភីាព បស ច្ា ញ េតិ ផ�ល សនាុះ 
ជ្ �ិទ្្ធិ �ប�់ បតគ្គល ម្គប់ �បូ វាក៏ ជ្ លំហាត់ ឯកសទ្� សដាយ ម្បកាន់ ខ្ជា ប់ នូវ បទ្ដាឋា ន 

ជ្ក់លាក់ផ�ល សធ្ើឱ្យ  សា�ព័ត៌រាន សលចសធ្ា  ខត�ពី ទ្ម្េង់ននកា�បស ច្ា ញ េតិ ស្្សង 

សទ្ៀត (ឧ. កំណ្ព្យ ទំ្នាក់ ទំ្នង សាធា�ណៈ កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ ព័ត៌រាន 

េិនពិត ។ល។)។ បទ្ដាឋា ន ទំាង សនុះ  រានចំណង ោ៉ាងជិត�នែិទ្្ធជ្េួយ នលឹង ម្កេ 

�ីលធេ៌ននកា�អនតវត្   សា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ។ 

សតើ តមាលៃ ភាព គឺ រា សតយានុ្័តថ្មតី ក្នសទ?

�តយានតេ័ត (Objectivity) អាចរានន័យសម្ចើនោ៉ាង។ សៅកនែតងន័យផ�ល្ទតយពី
 

អត្សនាេ័ត ពាក្យ «�តយានតេ័ត» ជ្ម្បធានបទ្ េួយផ�ល ចម្េរូងចម្រា�សៅកនែតង 

សា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ។ សគអាច ពយាោេ ម្បលឹងផម្បងស�ើេ្បី�តយានតេ័ត ប៉ាតផន្កម្េនលឹង 

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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�សម្េច ោន ណ្�់ សហើយ�តយានតេ័តក៏េិនផេន�តទ្្ធផតគួ�ឱ្យចង់ ោនម្គប់សពល 

សនាុះសទ្ សៅ ចំសពាុះ េតខ ភាព សឃ្�សៅ ឬ អេនត�្ស ធេ៌  (ឧទាហ�ណ៍ កា�រាយកា�ណ៍ 

ផ�ល យតត្ិធេ៌  និង ឯករាជ្យនលឹងេិន ្ ដែល់ទំ្នតកចិត្ សលើ កា�អុះអាង�ប�់ ជនផ�ល ម្តរូវ 

សគ កាត់ សទា� ពី បទ្ ម្បម្ពលឹត្ ឧម្កិ�ឋាកេមែ �ង្ង្្គ េ  ឱ្យស�មែើ គានែ  នលឹង កា� សជឿជ្ក់ សលើកា� 

អុះអាង �ប�់ ជនផ�ល��់រាន ពី ឧម្កិ�ឋាកេមែ�ង្ង្្គ េ ស�ើយ។ សទាុះជ្ោ៉ាង ណ្ 

ជនផ�ល��់រាន ពី អំសពើ ឧម្កិ�ឋា កេមែ �ង្ង្្គ េ  សៅកនែតង ឧទាហ�ណ៍ សនុះ េិន គួ� �ចួ ត្ត 
ពី កា�ស�ីតបអសង្ត សៅ សលើ �ចចាភាព នន ឧម្កិ�ឋាកេមែ ទំាង សនុះស�ើយ។ ប៉ាតផន្យតត្ិធេ៌   

ឯករាជ្យភាព  ភាពម្តលឹេម្តរូវតាេប�បិទ្ តរ្ាភាព កា�កា�ពា� ម្បភព �រាងៃ ត់ និង កា� 

សចុះ ថ្លឹង ផថ្ង62សៅកនែតងកា� សធ្ើ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ បសង្ើត ោនជ្ទំ្នតក ចិត្  និងភាព 
សជឿជ្ក់។ 

សៅឆ្នែ ំ ២០០៩ អនែកសសាវម្ជ្វ េកពី �កលវទិ្យាល័យ Harvard សលាកបណ្ឌិ ត David 

Weinberger ោន ម្បកា� ថា «តរ្ាភាពគឺ ជ្ �តយានតេ័តថមែី»63។  សៅឆ្នែ ំ�ផ�លសនាុះ 

អតីត នាយក ផ្នែក �ំណលឹ ង ពិភព សលាក�ប�់ BBC សលាក Richard Sambrook ោន 

ពន្យល់ថា គឺ តរ្ាភាពសទ្ផ�ល ្ ដែល់ នូវ ជំសនឿទ្តកចិត្  សៅកនែតង  «យតគ�េ័យ ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ ថមែី» េិនផេន �តយានតេ័តស�ើយ៖

«...ែណឹំងសព្វន្ងៃយនះយៅដតបតរូវមានភ្ពបតឹមបតរូវនិង�នុត្តិធម៌ែដែលប៉នុដន្ត


សខំាន់ែខូចោ្ដែរគឺបតរូវឱ្យបករុមយោលយៅនិងអក្ទស្សនាយមើលយ�ើញរយបៀប

្លិតែណឹំងយតើព័ត៌មានបានមកពីោនិងយតើវាមានែយំណើ រការោ៉ង

ែខូចយម្ដច។ែយំណើ រយលចជ្រខូបរាងយ�ើងននែណឹំងគឺសខំាន់ែខូចោ្នឹងការ្ ្ដល់

ែណឹំងដែរ។»64

ចំែុច កែល ខុសោ្ន

ធាតត្្សំ �ំខ្ន់ៗ នន កា�អនតវត្ សា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ  ផ�ល ោនស�ៀបរាប់ ខ្ង សលើ  

េិន ផេន រានន័យថា រានសា�ព័ត៌រានផតេួយទ្ម្េង់ ប៉ាតសណ្្ណ ុះ សនាុះសទ្។ វតថាត បំណង 
ទំាង សនុះ អាច �សម្េច ោនសៅកនែតង ផបបផ្ន  និង   ស�ឿង សា�ព័ត៌រាន  ស្្សងៗ គានែ  សដាយ 

62 �ូេសេើលសគាលកា�ណ៍�ំខ្ន់សៅសេស�ៀនបនាទ 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 Bunz, M. (2009). How Social Networking is Changing Journalism. https://www.theguardian.com/media/
pda/2009/sep/18/oxford-social-media- convention-2009-journalism-blogs [accessed 28/03/2018].
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ផបបផ្ន នីេួយៗ បង្ប់ នូវ �សបៀបពណ៌នា ស�ឿង ខត�ៗគានែ  ផ�ល ផ្្អក សលើ គតណតនេ្ 

ខត�ៗគានែ  និង ទ្�្សនៈស្្សងៗ គានែ  នន យតត្ិធេ៌ ភាពស�បនលឹង ប�បិទ្ពិតផ�លពាក់ព័ន្ធ 

។ល។ ឧទាហ�ណ៍ អង្គភាព សា�ព័ត៌រាន អាចនលឹងរាន  កា�យល់ស�ើញខត�ៗគានែ  សៅ 

សលើ �ំណលឹ ង ឬ�ំណលឹ ងអ្ីេួយ (អង្គភាពខ្ុះ េិន ទំាង �វល់ជ្េួយ នលឹង ស�ឿង សនាុះ ្ ង)  

សដាយ េិនឃ្្តឆ្ងៃ យ ពីសគាលបំណង «�ំណលឹ ងស�ើេ្បីពាណិជជាកេមែ» សៅចូលកនែតងផ�ន 
ននកា�្សាយព័ត៌រាន េិន ពិត និង ព័ត៌រាន ខត� (�ូេ សេើល  ជំពូកបនាទ ប់ អំពីកា� 

សម្បើម្ោ�់ ស�ៀវសៅ សនុះ ជ្ កេមែវធីិ �ិកសា គំ� ូនិងសេើលសេស�ៀនទី្១ ទី្២ និងទី្៣)។ 

ប៉ាតផន្សៅសពលផ�លរាតិកា ឃ្្តចាកពី សគាលកា�ណ៍ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន  និង 

ជ្ពិស�� សៅសពលផ�ល រាតិកា សនាុះ សៅផត បង្ហា ញ ខ្ួន ជ្ �ំណលឹ ង�ផ�ល គឺ សៅ  
សពល សនាុះ សយើង ផលងសដាុះសសាយស�ឿង សា�ព័ត៌រាន សទ្ៀត សហើយ ប៉ាតផន្សដាុះសសាយ 

ទ្ម្េង់ េួយ នន កា�្សាយព័ត៌រាន េិនពិតសៅវញិ។ 

ជំពូកអំពីស�ចកដែីស្ដែើេ សនុះ ោន សលើកយក េក បង្ហា ញ នូវ បញ្ហា  ជ្សម្ចើន  ផ�ល រានសៅ 

កនែតង កិចចា ពិភាកសា អំពី «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ»  សដាយ ្ ដែល់ នូវ ប�បិទ្ �ម្រាប់ កា�បំភ្ឺ  កា� 
វភិាគ និង កា� ស�ៀន �ូម្តសេស�ៀន សម្កាយៗ បន្បនាទ ប់សទ្ៀត។ 
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ស្បើ្រាេស់េៀវសៅសនះជ្្ម្មវិធីេិ្ សាគំរ ូ
Julie Posetti

វគ្គ�ិកសា សនុះ សម្បើគំ� ូគ�តសកា�ល្យ ផបបស�ៀន�ូម្ត  តាេ�យៈ កា�ផ�ង្យល់ សដាយ  

ខ្ួន ឯង1  រាន ន័យថា អនែកសម្បើម្ោ�់ស�ៀវសៅសនុះ  ម្តរូវោន សលើកទ្លឹកចិត្ ឱ្យ  យក  

បទ្ពិសសាធន៍�ប�់ខ្ួនេក ចូល�េួ សៅកនែតង �ំសណើ �កា�ននកា�ស�ៀន  ឬបសម្ងៀន។ 

សេស�ៀន ទំាង អ�់សនុះ េិនផេនជ្ប ្្ញត្ិ សនាុះសទ្ ប៉ាតផន្អាចនិង គួ�ផត យកសៅផក�ម្េរួល 

ស�ើេ្បី ឱ្យ ម្តរូវ សៅ នលឹង ប�បិទ្ ជ្តិ វប្បធេ៌ សាថា ប័ន និង ប�បិទ្ ជ្ក់លាក់ នន កា� បសម្ងៀន  

និងកា��ិកសា។  សបើសទាុះជ្រានកា� ខិតខំម្បលឹងផម្បង  ស�ើេ្បីសធ្ើ ឱ្យ សេស�ៀនទំាង សនុះ រាន 

ភាព ទាក់ទាញ   ជ្�កលក៏សៅរានផ�នកំណត់ជ្សម្ចើនសៅស�ើយ។ អនែក និពន្ធ សលើក 

ទ្លឹកចិត្ �ល់ អនែក អប់� ំអនែក បណដែត ុះបណ្ដែ ល និង អនែក ចូល�េួ ឱ្យ ដាក់ប ច្ាូ ល  ក�ណី 

�ិកសា  ឧទាហ�ណ៍ និង ម្បភព នានាផ�លោន ្ ដែល់ សៅ កនែតង ស�ៀវសៅសនុះ ជ្េួយគានែ  

នលឹង ក�ណី �ិកសា និង ឧទាហ�ណ៍ ផ�ល ឆ្តុះបញ្ចា ំង នូវ បទ្ពិសសាធន៍សៅកនែតង តំបន់ 

�ប�់ខ្ួន ្ ទ ល់ និង ជ្ ភាសា �ប�់ ខ្ួន ្ ទ ល់។ 

�ូេចងចំាចំណត ចខ្ងសលើសនុះ សហើយ វធីិ ស�ើេ្បី សម្បើម្ោ�់ ស�ៀវសៅសនុះ រានស�ៀបរាប់

�ូចខ្ងសម្កាេ៖ 

➢	ជ្ វគ្គ/េតខវជិ្ជា ម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ  ផ�ល អនតវត្ �ម្រាប់ កម្េិត ឧតដែេ�ិកសា /

ជំនាញផ្នែក សា�ព័ត៌រាន សា�គេនាគេន៍ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ឌីជីថល ឬ 

កា��ិកសា ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ។ សគ អាច សម្បើ ស�ៀវសៅសនុះ �ម្រាប់ ជ្ េតខ 

វជិ្ជា បនាទ ប់បន្សំ សៅកនែតង េតខវជិ្ជា �ិកសា នសោោយ និង �ង្គេវទិ្យា ផ�ល 

ទាក់ទ្ងនលឹង បញ្ហា  ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និង សា�គេនាគេន៍។ 

➢	ជ្ធនធាន បផនថាេ សៅសលើ វគ្គ�ិកសា/េតខវជិ្ជា  ផ�លរានសសាប់ (ឧ. ម្បវត្ិសាស� ្

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ម្កេ�ីលធេ៌ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ កា��កម្បភព និងកា� 

ស្ទៀង ទ្ ត់  កា��ុិះគន់ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ កា�អនតវត្ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ឌីជីថល 

សា�ព័ត៌រាន �ង្គេ)។ ក�ណី�ិកសា  ឯកសា�ោឋកថា និងអំណ្នជ្សម្ចើន 

អាចដាក់ប ច្ាូ លសៅកនែតង វគ្គ �ិកសា/ េតខវជិ្ជា ផ�លរានសសាប់ ជ្េសធយាោយ 

ននកា�សធ្ើ បចចាតប្បននែភាព រាតិកា ស�ើេ្បី សដាុះសសាយ វបិត្ិ ននព័ត៌រានេិនពិត 

ផ�លកំពតងរាលដាល ោ៉ាងសលឿន។ 

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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➢	ជ្េតខវជិ្ជា ដាច់ផតឯង ឬ ជ្ វគ្គ�ិកសា �តីជសម្រៅ �ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

អនែក កា�ពា� �ិទ្្ធិ េនត�្ស និង អនែកសា�ព័ត៌រាន �នទ្ សទ្ៀត សដាយ អង្គភាព 

សា�ព័ត៌រាន សាថា ប័ន  ឬ ទី្ភានែ ក់ង្� អភិវឌ្ឍន៍ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ។ 

➢	ជ្ស�ៀវសៅ បណដែត ុះបណ្ដែ ល៖ អនែកបណដែត ុះបណ្ដែ ល សា�ព័ត៌រាន អាច នលឹង យក 

សេស�ៀនទំាង សនុះ  សៅផក�ម្េរួល ឱ្យ ម្តរូវ នលឹងសគាលបំណង�ប�់ខ្ួន សដាយ 

ពលឹងផ្្អក សលើ ប ជ្ា ី នន ឯកសា�  អំណ្ន  និង ក�ណី�ិកសានានា�ម្រាប់ កា� 

ដាក់ប ច្ាូ ល បផនថាេ ឱ្យ ក្ាយ ជ្ កម្េង ធនធាន ចំសគាលសៅ �ម្រាប់ ម្ករុេអនែក 

សា�ព័ត៌រាន។ 

➢	ជ្ ម្បធានបទ្ �ម្រាប់ កា���ស��អតថាបទ្ឯករាជ្យ  ជ្ភាគ បន្បនាទ ប់សទ្ៀត 

ផ�លស�ៀបចំ សដាយ សាថា ប័នផ�ល សធ្ើកា� កនែតង វ�័ិយ សនុះ អង្គភាពសា�ព័ត៌រាន 

ឬ ទី្ភានែ ក់ង្� អភិវឌ្ឍន៍ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ជ្ផ្នែក នន កា�អនតវត្ កា� ផចក�ផំលក 

ចំសណុះ �លឹង។ 

➢	ជ្ធនធាន អំណ្ន �ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រានអាជីព ស�ើេ្បីពម្ងីក និង ពម្ងលឹង 

បញ្្ញ សាមែ �តី និង កា�អភិវឌ្ឍ វជិ្ជា ជីវៈ។ ជ្ក់ផ�ង្ បសចចាកសទ្� ជ្សម្ចើន 

ផ�ល ោន បង្ហា ញ សៅ កនែតង ស�ៀវសៅ សនុះ អាច យកសៅសម្បើ ម្ោ�់សៅកនែតង កា� 

រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង តាេ�យៈ  «កា��ិកសា ផ�ល តម្េង់ទិ្� សដាយ ខ្ួន ឯង»។ 

ក�ណី�ិកសា ខ្ុះ  ក៏អាច ជ្ ម្បធានបទ្ �ម្រាប់ កា�សធ្ើ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍  

កាន់ផតទំ្សនើប ផថេសទ្ៀត សដាយ កនែតងសនាុះ គំនិតស�ឿង  កនែតងស�រុក េួយ ចំនួន អាច 
 

យកសៅ សធ្ើកា�វភិាគ  សដាយ រានកា�បង្ហា ញ ភ័�្តតាង ប�បិទ្ �មែតគសាមែ ញ បផនថាេ 

សទ្ៀត (ឧ. ស�ឿង �ដែីពី កា�សោកម្ោ�់ េួយ  ផ�ល ោន សធ្ើ ឱ្យ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

កនែតងស�រុក  ភ័ន្ ម្ច�ំ អាច យកសៅសធ្ើស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ សៅកនែតង ប�បិទ្ ម្បវត្ិ 

នន ព័ត៌រាន សោកម្ោ�់ ជ្លក្ខណៈ អន្�ជ្តិ �េួជ្េួយនលឹងកា�ស ដ្ែ ត�ំខ្ន់ 

សលើ កា�វវិត្ថមែីៗ  សៅកនែតងកា�្្សព្្សាយ �៏រាលដាល ននព័ត៌រាន េិន ពិត និង 
ព័ត៌រាន ខត� តាេ�យៈ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ)។ 

➢	ជ្ម្គលឹុះ ននឯកសា� អំណ្ន ធនធាន និងឧបក�ណ៍ ផ�លបសង្ើតស�ើងស�ើេ្បី 

�កីចសម្េើន កនែតងសពលផ�ល កា�សសាវម្ជ្វ  និងកា�អនតវត្សៅកនែតង វ�័ិយសនុះ
 

កាន់ផត�កីធំ។ 
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សោលរារែ៍ស្នូល

សដាយរានកា�គំាម្ទ្ សដាយ តរ្ាភាពកនែតង�ំសណើ �កា� និង កា�អនតវត្បទ្ដាឋា នម្កេ�ីល-

ធេ៌ ចបា�់លា�់ តួនាទី្ ផ�ល សលចសធ្ា នន វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានបចចាតប្បននែ គឺ �ថាិតសៅ 
សលើ �េតថាភាព�ប�់ខ្ួន  កនែតង កា� �េួ ចំផណក បសង្ើត ភាព ចបា�់លា�់ និង កសាង 

 
ទំ្នតកចិត្ សៅជតំវញិសាច់ស�ឿង ផ�លម្តរូវោន ស្ទៀង ទ្ ត់។ សគាល កា�ណ៍ ទំាង៧ ចំណត ច 

ខ្ងសម្កាេ សនុះ ផ�ល ស ដ្ែ ត សលើ ម្កេ �ីលធេ៌ជ្េូលដាឋា ន គួ�ផត្្ល់ទិ្�សៅ�ល់ 

កា� អនតវត្  វគ្គ�ិកសា សនុះ និង ជ្ កា�ផណនំា �ល់ កា� សធ្ើ លំហាត់ កា�ពិភាកសា និង កា� 

វាយ តនេ្2 ៖ 

➢	ភាពមតឹ្មតរូវ៖ អនែកសា�ព័ត៌រាន េិនអាច ធានា «កា�ពិត»ោន ជ្និចចា និ�ន្� ៍

សនាុះសទ្ ប៉ាតផន្ភាពម្តលឹេម្តរូវ និងកា�្ដែល់ កា�ពិត  សៅផត ជ្សគាលកា�ណ៍ 

�៏�ំខ្ន់ ននសា�ព័ត៌រាន។ 

➢	ភាព ឯករាជ្យ៖ អនែកសា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផត ជ្ �ំស�ង ឯករាជ្យ។ សនុះ រានន័យថា 

សទាុះ ្ ្ូវកា�កដែី ឬ េិន ្ ្ូវកា� កដែី សគេិន សធ្ើ �កេមែភាពជំនួ� េតខ ឱ្យ ម្ករុេ ្ ល 

ម្បសោជន៍ ពិស�� ណ្ េួយ ស�ើយ និង េិនម្តរូវ ម្បកា� ឱ្យ �លឹង អំពី អ្ី េួយ 

ផ�ល អាច ជ្ ទំ្នា�់ ្ ល ម្បសោជន៍សទ្ ស�ើេ្បី  តរ្ាភាព។ 

➢	យុត្ិធ្៌៖ កា�រាយកា�ណ៍ សដាយ យតត្ិធេ៌អំពី ព័ត៌រាន ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍  ម្បភព និង 

ស�ឿងរា៉ា វ �ប�់ម្បភពរានទាក់ទ្ងនលឹង កា� ពិនិត្យ �ិត�ល់ កា�ថ្លឹងផថ្ង និង 

កា� វាយតនេ្ ព័ត៌រាន  សដាយសបើកចិត្ទូ្លាយ និងរានភាព វាងនវ។ កា�្ដែល់ 

ប�បិទ្ និង បង្ហា ញ  នូវ ទ្�្សនៈ ចម្េរុុះជួយ កសាង នូវ ទំ្នតកចិត្ និង កា�សជឿជ្ក់ 

េកសលើ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍។ 

➢	រកសា រារសមាងា ត់៖ សគាលកា�ណ៍ម្គលឹុះេួយ នន សា�ព័ត៌រាន ស�ីតបអសង្ត 

គឺកា�កា�ពា� ម្បភព �រាងៃ ត់ (រានក�ណី សលើកផលង តិចតួច បំ ត្ត)។ 

សគាលកា�ណ៍ សនុះ �ំខ្ន់ ណ្�់ �ម្រាប់ កា� �កសា ទំ្នតកចិត្ �ប�់ 

ម្បភព ព័ត៌រាន (កនែតងសនាុះរាប់ទំាងអនែក លួច បសងហាើបកា��រាងៃ ត់ ផ��) សហើយ 

2  �ំគាល់៖ សគាលកា�ណ៍៥ កនែតងចំសនាេសគាលកា�ណ៍៧ ផ�លោនសលើកយកេកពិភាកសាសៅកនែតងបណ្្ញ
 

សា�ព័ត៌រានម្កេ�ីលធេ៌ ‘Five Core Principles of Journalism’ http:// ethicaljournalismnetwork.org/
who-we-are/5-principles-of-journalism [accessed 22/4/2018]. សទាុះបីជ្ោ៉ាងណ្ក៏សដាយ យតត្ិធេ៌ 
ម្តរូវោនសគសពញចិត្ជ្ង ភាពលំសអៀង  សដាយសា�ផតភាពលំសអៀង ម្តរូវលាយប ច្ាូ លជ្េួយ�តយានតេ័ត 
សហើយវាម្តរូវោនយល់ម្ច�ំថា ម្បភពទំាងអ�់ និងកា�ពិតម្តរូវថ្លឹងផថ្ងស�មែើៗគានែ  ។ សនុះជ្គំនិតផ�លរាន 
បញ្ហា �ម្រាប់សហតត្ល�ូចគានែ  ផ��ថា �តយានតេ័តគឺជ្គំនិតម្បកួតម្បផជងកនែតងសា�ព័ត៌រាន។ 
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កនែតងក�ណីខ្ុះ សគាលកា�ណ៍សនុះធានា �តវតថាិភាព �ប�់ ម្បភព ព័ត៌រាន ទំាង សនាុះ3។ 

➢	គុែតន្លៃ្នុស្សរាតិ៖ �ំណលឹ ងផ�លអនែកសា�ព័ត៌រាន ចតុះ្សាយ ឬ ្ ្សព្្សាយ 

អាច បង្ កា�ឈឺចាប់  (ឧ. ភាពអារា៉ា �់ ផ�ល អនែក នសោោយ ពតក�លួយ រានែ ក់ 

ទ្ទួ្ល�ង សៅសពល ផ�ល ម្តរូវ ោន បកអាម្កាត សដាយ សា�ព័ត៌រាន ស�ីតប 

អសង្ត) ប៉ាតផន្្លប៉ាុះពាល់ នន វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន សៅ សលើ ជីវតិ �ប�់ អនែក �នទ្ 

ម្តរូវ ផត ពិចា�ណ្។ ្ល ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ គឺ ជ្ សគាលកា�ណ៍  ជួយ  

តម្េង់ទិ្�សៅកនែតង ចំណត ចសនុះ4។ េនត�្ស ជ្តិក៏រានន័យ  ថា ជ្កា�គិតគូ�  

ពិចា�ណ្ អំពី បញ្ហា  ផ�ល ម្បឈេ សដាយ ម្ករុេជនខ្ុះលទ្្ធភាពផ�� ម្ប�ិន សបើ 

េិន គិត សម្ចើន �ហូតសៅ �ល់ កា� អនតវត្ សា�ព័ត៌រាន  ផ�លស ដ្ែ ត សលើ យតត្ិធេ៌ 

�ង្គេសទ្សនាុះ។ 

➢	គែសនយ្យភាព៖ គឺ ជ្ �ញ្្ញ  �៏ពិតម្ោក� នន  វជិ្ជា ជីវៈ និង សា�ព័ត៌រាន ផ�ល 

រាន ម្កេ �ីលធេ៌5 សដាយកា�ផកកំហត� បនាទ ន់  ឱ្យ ចបា�់លា�់ និង 

សសាមែ ុះម្តង់។ សគាលកា�ណ៍សនុះ ក៏ជ្កា�សាដែ ប់  កដែីកង្ល់ �ប�់ម្ករុេសគាលសៅ6 

និងកា�សឆ្ើយតប ចំសពាុះ កដែីកង្ល់ទំាងសនាុះផ��។ កា�អនតវត្ ផបប សនុះ អាច  

 បង្ហា ញ ឱ្យ សគស�ើញ  សៅ កនែតង កំណត់ សហតតផណនំា �ប�់ អង្គភាព សា�ព័ត៌រាន  
និង សាថា ប័ន �្័យនិយ័ត កេមែ ផ�ល បង្ខំ ឱ្យសា�ព័ត៌រានម្តរូវ រាន គណសនយ្យភាព 

 ផ្្អក សលើ ម្កេ�ីលធេ៌ វជិ្ជា ជីវៈ សដាយ�មែ័ម្គចិត្។ 

➢	តមាលៃ ភាព៖ សៅកនែតងកា�អនតវត្ជ្ក់ផ�ដែង គឺ គំាម្ទ្ �ល់ គណសនយ្យភាព  និង 

ជួយ សៅកនែតងកា� បសង្ើត ឱ្យ រាន និង �កសា ោន នូវ ទំ្នតកចិត្ សៅ សលើ វជិ្ជា ជីវៈ 

សា�ព័ត៌រាន7។ 

សៅកនែតង ប�បិទ្ សនុះ �េួជ្េួយ ភាព ឯករាជ្យ នន វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន បញ្ហា  ស��ភីាព  

ននម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និងពហតភាពក៏�ំខ្ន់�ូច គានែ  ផ��។ ពហតភាព ននសាថា ប័ន 
3 Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age (UNESCO) http://unesdoc.unesco.org/

images/0024/002480/248054E.pdf [accessed  28/03/2018].

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. 
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ក៏�ូចជ្ភាពទី្នទ្ពីគានែ នន បតគ្គលិក ម្បភព  និង  ឯកសា� សសាវម្ជ្វ រានភាព ចំាោច់   

ណ្�់ ម្ប�ិន សបើ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ទំាង េូល  ម្តរូវ �េួចំផណកកនែតង លទ្្ធិ ម្បជ្- 
ធិបសតយ្យ   និង និ�ន្�ភាព នន �ង្គេ សបើក ចំហ។ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ផបប ចូល�េួ �ូច 

ជ្វទិ្្យត �ហគេន៍ និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ក៏�ំខ្ន់  ផ��កនែតង កា�ធានា ថា �ំស�ង 
 

�ប�់ ម្ករុេជន ផ�ល គាមែ ន តំណ្ង ឬ ម្ករុេ ជន ផ�លខ្ុះលទ្្ធភាព េិនម្តរូវ ោន សគ  

្ត់ សចាល សៅកនែតង កា�្លិត�ំណលឹ ង។ ពហតភាព ក៏រាន ន័យ ផ��ថា ជ្កា�ទ្ទួ្លសា្គ ល់ 

�តពលភាព នន ម្បសភទ្ពិណ៌នា កនែតង កា�អនតវត្ សា�ព័ត៌រាន ផ�លរានម្កេ �ីលធេ៌ 

ទ្នទលឹេ គានែ  នលឹង  កា� កំណត់ េតខ �ញ្្ញ  ព័ត៌រានេិនពិត កា�សឃ្�នា និង ម្បសភទ្រាតិកា 

ស្្សងសទ្ៀតផ�ល �ថាិត សៅ សម្រៅបទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ។ (�ូេ សេើលសេស�ៀនទី្១ ទី្២ និងទី្៣)។ 

សំែួរសមមាប់ រារពិចារណា

កា�ពិភាកសា ណ្ េួយ អំពី កា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន  ផ�លរានម្កេ�ីលធេ៌ 

សៅកនែតងពិភពសលាកេួយ  ផ�ល    ព័ត៌រានេិន ពិត ព័ត៌រានខត� និងកា�សឃ្�នាកំពតង

�កីរាលដាល អាចចាប់ ស្ដែើេសដាយ កា� ពិចា�ណ្  �ំណួ� �ូច ខ្ងសម្កាេ៖ 

➢	សតើ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ជ្អ្ី ពិតម្ោក� សៅកនែតង យតគ�េ័យឌីជីថលសនុះ? 

(សនុះជ្�ំណួ�េួយផ�ល �តញម្ចាន កិចចា �នទនា ពី �ំណួ�  «សតើអនែកសា�ព័ត៌រាន 

ជ្អនែកណ្?» សៅ�ល់ កា�យល់�លឹង កាន់ផតចបា�់ ផថេសទ្ៀត  អំពី វជិ្ជា ជីវៈ 

សា�ព័ត៌រាន �ហ�េ័យ)។ 

➢	សតើ អ្ីខ្ុះ ផ�ល ផញក សា�ព័ត៌រាន ដាច់សចញពី កា�បសង្ើត  និង កា�សោុះពតេ្ព្សាយ 

រាតិកា ម្ទ្ង់ម្ទាយ ធំ ស្្សងសទ្ៀត (�ូចជ្កា�្សាយពាណិជជាកេមែ កា�សឃ្�នា 

ទី្្សា� ទំ្នាក់ ទំ្នង សាធា�ណៈ ព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រានខត�) ទំាង សៅ 

សលើ និង សៅសម្រៅ បណ្ដែ ញ អតីនធឺណិត?

➢	សតើ អនែក អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន  គួ� បសម្េើ ្ ល ម្បសោជន៍ ឱ្យ អនែកណ្? 

➢	សតើ អនែក អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន  គួ�ផតរាន គណសនយ្យភាពចំសពាុះ រាតិកា 

ផ�ល ខ្ួន ្ លិត/្្សព្្សាយផ��ឬសទ្? ម្ប�ិន សបើ គួ� សតើ សហតត អ្ី  និង សតើ អនែក 

ណ្ ជ្ អនែក បង្ខំ ឱ្យសធ្ើ? ម្ប�ិន សបើ េិនគួ� សតើ សហតត អ្ី? 

➢	សតើ កាតព្កិចចា �ីលធេ៌ អ្ី ខ្ុះ  ផ�ល អនែកអនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន ម្តរូវ រាន 
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ចំសពាុះ ម្បភព តួអង្គ សៅ កនែតង  អតថាបទ្ �ំណលឹ ង និង  ម្ករុេសគាលសៅ? 

➢	បចចាតប្បននែសនុះ  សតើ បញ្ហា ចម្េរូងចម្រា��ីលធេ៌អ្ីខ្ុះផ�ល អនែក អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ  
សា�ព័ត៌រានចំាោច់ម្តរូវ ពិចា�ណ្ សៅកនែតង ប�បិទ្នន «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»? 

លក្ខែៈវិនិច្័យ សមមាប់រារវាយតន្លៃ

សគាលបំណង ចេ្បង បំ ត្ត នន ស�ៀវសៅសនុះ គឺ ពម្ងលឹង �េតថាភាពម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្  

និង ពម្ងលឹង កា� កា�ពា� សៅកនែតងចំសណ្េ �ិ�្ស និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន អនែកសា�ព័ត៌រាន 

អាជីព និង អនែក �នទ្ សទ្ៀត ផ�ល ម្បតិបត្ិ «�កេមែភាព សា�ព័ត៌រាន»។ បទ្ដាឋា ន 

ភាពម្តលឹេម្តរូវ  និង កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត �េួទំាង កា� ម្បកាន់ខ្ជា ប់ នូវគតណតនេ្ ម្កេ 

�ីលធេ៌�នែូល កា�សសាវម្ជ្វ�តីជសម្រៅ និង កា�វភិាគ សដាយ កា�ម្តិុះ�ុិះ ពិចា�ណ្ 

គួ�ផត ជ្ លក្ខណៈវនិិចឆោ័យ�ំខ្ន់ៗ�ម្រាប់ កា�វាយតនេ្។ 

លក្ខណៈវនិិចឆោ័យ�ម្រាប់កា� វាយតនេ្ ននលំហាត់ ម្ទ្លឹ�ដែី៖   

➢	ភាពម្តលឹេម្តរូវ និង កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ (ឧ. សតើ ម្បភព ផ�ល ោន សលើកស�ើង សៅកនែតង 

ស�ឿងរានកា� ពណ៌នា ោនម្តលឹេម្តរូវផ��ឬសទ្? សតើ សគ សម្បើម្ោ�់ វធីិសាស� ្

ស្ទៀង ទ្ ត់ �េស�បផ��ឬសទ្?)

➢	ចំណត ចខំ្្ងននកា�សសាវម្ជ្វ (ឧ. សតើ កនែតងកម្េិត ណ្ផ�ល អនែកចូល�េួខិតខំ 

ផ�ង្�ក ទិ្ននែន័យ / ម្បភព  ពាក់ព័ន្ធ � លឹងរំា ស�ើេ្បីគំាម្ទ្កា�ផវកផញក  សហតត្ល/

កា��កស�ើញ �ប�់ សគ?)

➢	គតណភាព ននកា�ផវកផញក សហតត្ល និងកា�វភិាគ (សតើ កា�ផវកផញក 

សហតត្ល និងកា�វភិាគ  ម្តរូវ ោន សធ្ើ ស�ើងកនែតងគំនិត ស�ើេ និង �មែតគសាមែ ញ 

កម្េិត ណ្?) 

➢	�ំនួន ស�ចកដែី (អក្ខរាវ�ិតទ្្ធ សវយយាក�ណ៍ វណ្ណយតត្ិ �ចនា�េ្ព័ន្ធ)

➢	សតើ�ំសណ� /ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ រាន ម្ប�ិទ្្ធភាព កម្េិត ណ្កនែតង កា� បង្ហា ញ 

លទ្្ធ្ល នន កា��ិកសា សេស�ៀននីេួយៗ?)។
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លក្ខណៈវនិិចឆោ័យវាយតនេ្ �ម្រាប់ កិចចាកា� អនតវត្ ជ្ក់ផ�ដែង/សា�ព័ត៌រាន៖

➢	ភាពម្តលឹេម្តរូវ និង កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ (ឧ. សតើ ម្បភព ផ�ល ោន សលើកស�ើង សៅកនែតង 

ស�ឿង ោនទ្ទួ្លកា� ពណ៌នា ោនម្តលឹេម្តរូវផ��ឬសទ្? សតើ សគ សម្បើម្ោ�់ 

វធីិសាស� ្ស្ទៀង ទ្ ត់ �េស�បផ��ឬសទ្?)

➢	ចំណត ចខំ្្ងននកា�សសាវម្ជ្វ (ឧ. សតើ កនែតងកម្េិត ណ្ផ�ល អនែកចូល�េួខិតខំ 

ផ�ង្�ក ទិ្ននែន័យ / ម្បភព  ពាក់ព័ន្ធ � លឹងរំា ស�ើេ្បីគំាម្ទ្កា�ផវកផញក  សហតត្ល/

កា��កស�ើញ �ប�់ សគ?)

➢	កា�វភិាគ សដាយ ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ (ឧ. សតើ អនែក ចូល�េួ ស�ីតប�ួ�ហមែត់ចត់ 

កម្េិតណ្ សៅ សលើ បញ្ហា  �ំខ្ន់ៗ�ម្រាប់អនែក អាន?)

➢	គំនិតស�ើេ 

➢	ភាពខំ្្ងននកា�ពិពណ៌នា (ឧ. សតើ អ្ី ជ្ ្ លប៉ាុះពាល់ ននស�ឿង/កា�្លិត  

សៅ សលើ ម្ករុេសគាលសៅ?)

➢	គតណតនេ្ ននកា� ្ លិត (ឧ. ភាពខំ្្ង នន កា�កាត់ត�ំស�ង/�បូភាព និង 

ធាតតស្្សងៗននសា�គេនាគេន៍ចម្េរុុះ)

➢	�ំនួន ស�ចកដែី (អក្ខរាវ�ិតទ្្ធ សវយយាក�ណ៍ វណ្ណយតត្ិ �ចនា�េ្ព័ន្ធ)

➢	កា�ម្បកាន់ខ្ជា ប់នូវគតណតនេ្ ម្កេ�ីលធេ៌ �នែូល ផ�ល ោន ផចងសៅកនែតង 

ម្កេ�ីលធេ៌ វជិ្ជា ជីវៈ។ 

វតីធតីរាសស្បសមងៀន

សេស�ៀនទំាងសនុះ  ស�ៀបចំស�ើង �ម្រាប់ទំាង កា� បសម្ងៀនកនែតងថានែ ក់ស�ៀន សដាយ ទ្ ល់  ឬ 

កា�បសម្ងៀន តាេអតីនធឺណិត។ សៅកនែតង កា� បសម្ងៀន  អនែកចូល�េួ នលឹងទ្ទួ្ល ម្បសោជន៍ 

ពី ប�ោិកា� �ិកសា ផបប �ហកា�ទំាង សៅ សលើអតីនធឺណិត (ជ្ក់ផ�ង្តាេ �យៈ 

កេមែវធីិស�ៀនតាេអតីនធឺណិត �ូចជ្ Moodle ឬ កា�សម្បើម្ោ�់ កេមែវធីិ Facebook 

Group) ឬទំាង កា�បសម្ងៀនសដាយ ទ្ ល់។ 

សេស�ៀនភាគសម្ចើនយកតាេលំនំា�ូចគានែ  គឺ ផចកសចញជ្ពី� ផ្នែក ផ�ល ផ្នែកទី្េួយ 

បង្ហា ញពី កា��ិកសា ផ្នែក ម្ទ្លឹ�ដែី (ឧ. សដាយសម្បើម្ោ�់ �ិកា្ខ សាលា កា�អាន ឬ 
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បទ្បង្ហា ញ ផ្្អកសលើ ោឋកថា) ផ�លបំសពញ បផនថាេ សដាយ លំហាត់ អនតវត្ន៍ (ឧ. ម្ករុេ 

កា�ង្� ផ�ល ចាត់ឱ្យ សធ្ើ លំហាត់ ស្ទៀង ទ្ ត់)។ ជ្ធេមែតា សេស�ៀន នីេួយៗរាន ផ្នែក  

ម្ទ្លឹ�ដែីពី៦០សៅ៩០នាទី្ និង �ិកា្ខ សាលា ឬកា�បសម្ងៀនពីម្គរូ ផ�ល រាន  ថិ�សវលា 

ពី៩០នាទី្សៅ២សរា៉ា ង។ វគ្គទំាង សនុះ អាចពម្ងីក បម្ងរួញ ឬ ផចកជ្ផ្នែកៗ និង/ឬ 

សម្ចើននថងៃ ស្្សងៗ គានែ  សដាយ អាស�័យ  សលើ ម្កបខ័ណ្ឌ  ននកា� បសម្ងៀន/កា�ស�ៀន �ប�់ 

សាថា ប័ន ពាក់ព័ន្ធ។ សេស�ៀន នីេួយៗម្តរូវដាក់ឱ្យរានលំហាត់េួយ។ 

សៅកផន្ងណ្ផ�លអាចសធ្ើសៅោន ម្គរូ ឧសទ្ទ�នាេ និង ម្គរូ បណដែត ុះបណ្ដែ ល គួ� 
អស ជ្ា ើញអនែកជំនាញ និងអនែកផ�លរានវជិ្ជា ជីវៈ ចូល�េួ សៅកនែតង កា�សធ្ើ ោឋកថា កនែតង 
ថានែ ក់ ឬកនែតងសវទិ្កា ផ�លរាន សបើក ឱ្យ រាន កា� �ួ�  និង សឆ្ើយ និង ធានាថា ក�ណី 
�ិកសា បញ្ហា  និង កា� ពិភាកសានានា ម្តរូវ ប ច្ាូ លសៅ កនែតងកេមែវធីិ �ិកសា។ 

ជ្ងសនុះ សៅសទ្ៀត ម្ករុេអនែកតាក់ផតង វគ្គ�ិកសា សនុះ សលើកទ្លឹកចិត្ �ល់ ម្គរូ ឧសទ្ទ�នាេ/

ម្គរូ បណដែត ុះ បណ្ដែ ល  ឱ្យ ដាក់ ប ច្ាូ ល  ឯកសា�  និង ឧទាហ�ណ៍ ផ�លរានសា�ៈ�ំខ្ន់ 

ផ្នែក ភាសា  និងវប្បធេ៌ពាក់ព័ន្ធ នលឹង ប�បិទ្ កនែតង ស�រុក /តំបន់ សៅកនែតង សេស�ៀន្ង។ 

សមាភា រៈ និង ធនធាន

ម្គរូ និង �ិ�្សនលឹងម្តរូវសម្បើម្ោ�់ អតីនធឺណិត សហើយនលឹង ទ្ទួ្ល   ម្បសោជន៍ ពី កា�ចូល 

សម្បើម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ ទិ្ននែន័យ �ិកសា  (academic databases) និង/ឬ កេមែវធីិ Google 

Scholar។

សគហ ទំ្ព័� �៏�ំខ្ន់ េួយ �ម្រាប់ ធនធាន �ិកសា បផនថាេសទ្ៀត ផ�លទាក់ទ្ង នលឹង 

កា�អនតវត្ ជ្ក់ផ�ដែង នន លទ្្ធ្ល �ិកសា ទូ្សៅ គឺ First Draft News8។

�ូេកត់�រា្គ ល់៖ រាតិកា និងធនធាន ផ�ល្ដែល់ ជូន សៅ កនែតង ស�ៀវសៅ សេស�ៀន សនុះ 
គួ�ផត ជ្គតណ�េ្បត្ិ�ប�់ម្ករុេអនែកនិពន្ធកេមែវធីិ �ិកសា  និងអនែកនិពន្ធស្្សងសទ្ៀត 

ផ�លោនចូល�េួចំផណក។ 

វិធតីរាសស្គរុសរាសល្យ

វគ្គ�ិកសា  គំ�ឯូកសទ្� សនុះ  ម្តរូវោន ស�ៀបចំ ស�ើង បន្បនាទ ប់ពី កា�សោុះពតេ្ព្សាយ កេមែវធីិ

�ិកសា គំ� ូជ្សម្ចើន �ម្រាប់កា�អប់� ំសា�ព័ត៌រាន9 សដាយអង្គកា�យូសណ�្ូ ផ�ល 

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’s  Model Curricula For Journalism Education: 
a compendium of new syllabi (2013). [accessed 28/03/2018: http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0022/002211/221199E.pdf; និង Teaching  Journalism for Sustainable Development: new syllabi (2015).
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ចាប់ស្ដែើេ តំាងពី ឆ្នែ ំ ២០០៧េក។ វធីិសាស� ្គ�តសកា�ល្យ ក៏ ផ្្អកសលើ ស�ៀវសៅ Media 

and Information Literacy Curriculum for Teacher10 និងស�ៀវសៅ Model Course 

on Safety of Journalists11 �ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ សហើយតាេ�យៈវធីិសាស� ្
គ�តសកា�ល្យសនុះ  ម្គរូ បណដែត ុះ បណ្ដែ ល  គួ�អនតវត្ នូវ ចំណត ច �ូច ខ្ង សម្កាេសនុះ ៖ 

➢	វធីិសាស� ្ស�ីតបអសង្ត បញ្ហា  

➢	កា��ិកសា សដាយស�ៀនសដាុះសសាយបញ្ហា  

➢	កា�ស�ីតបអសង្ត ផបប វទិ្យាសាស� ្

➢	ក�ណី�ិកសា 

➢	កា��ិកសា ជ្លក្ខណៈ �ហម្បតិបត្ិកា�

➢	កា�វភិាគសៅសលើ អតថាបទ្ 

➢	កា�វភិាគសៅសលើ ប�បិទ្ 

➢	កា�បកផម្ប

➢	កា� ចេ្ងតាេ

➢	កា�្លិត

បផនថាេ ពីសលើសនុះ ម្គរូ បណដែត ុះបណ្ដែ ល ផ�ល សម្បើ កេមែវធីិ �ិកសា សនុះ ម្តរូវោន សលើកទ្លឹកចិត្ 

ឱ្យ �ិកសា  និង វភិាគសៅសលើ សគាលគំនិត នន  «កា��ិកសា ផ្្អកសលើ គសម្រាង »12 ជ្អភិម្កេ 

េួយ ផ�លអភិវឌ្ឍ លទ្្ធ្ល�ិកសាតាេ�យៈ កា�អនតវត្  និងកា�សាកល្បង ជំនាញ សៅ 

កនែតង សពល ្ លិត រាតិកាព័ត៌រានសដាយ ្ ទ ល់។ អនែក�ិកសា ក៏គួ��លឹងផ��អំពី �កាដែ នតពល  

កនែតងកា�្លិតរាតិកា សលឿន�ហ័� ឆ្្តនវ និង រានភាពទាក់ទាញ ខំ្្ង ស�ើេ្បី សឆ្ើយ 
តប សៅ នលឹងព័ត៌រានេិនពិត និង គួ�ទ្ទួ្លោន ឱកា��ម្រាប់ កា�អនតវត្ ជ្ក់ផ�ដែង 

សលើ វធីិសាស�ស្នុះ13។ 

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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សសង្ខបស្សរៀន

សៅបណ្ដែ  ម្បសទ្�  ជ្សម្ចើន នន ពិភព សលាក ទំ្នតកចិត្ សលើ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  និង  

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន រានភាព ្ តយស�រួយ  និង ចតុះ សខសាយ តំាងពីេតន សពលរាន ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ�ង្គេ 1 សៅសទ្ៀត។ និនានែ កា�សនុះ េិនខត�គានែ ពី កា�ធ្ាក់ចតុះ ទំ្នតកចិត្ សៅ 

សលើ សាថា ប័ន នានា ផ�ល ក្ាយ ជ្ ទិ្�ឋាភាពទូ្សៅ  សៅ កនែតង�ង្គេ ជ្សម្ចើន។ ប៉ាតផន្សទាុះជ្ 
ោ៉ាងណ្ ទំ្ហំ  និងវសិាលភាពននព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រានខត�ផ�ល បន្ំ 

ខ្ួនជ្ �ំណលឹ ង សហើយ ផចកចាយ សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  ោន បង្កា�ឆ្ង 

រាលដាល ផ�លគំរាេ កំផហង បង្ខូច  សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ  វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន កាន់ផតធងៃន់ធងៃ� 
ផថេសទ្ៀត។ បញ្ហា សនុះបង្ ្ លវោិក �ល់ អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ �ំណលឹ ង 

ពល��ឋា និង �ង្គេសបើកចំហ2។ 

សៅ សលើ កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  ផ�ល ផចក�ផំលក ព័ត៌រាន សលឿន  និង 

សដាយ ឥត គិត នថ្ �ម្រាប់ េនត�្ស ម្គប់ �បូ និង សៅ សលើ អតីនធឺណិត អនែកណ្ក៏អាច 

ជ្ អនែក ្ ្សព្្សាយ ោនផ��។ ជ្លទ្្ធ្ល ពល��ឋា ពិោក  កត់�រា្គ ល់ ភាព ខត�គានែ  

�វាងអ្ីផ�លពិត និង អ្ីផ�ល ផក្ង ក្ាយ។ ស�ឿងគាមែ នសហតត្ល និង កា� េិនទ្តកចិត្គានែ  

ក៏�កីរាលដាល។ ទ្�្សនៈ ម្ជរុល និយេ ម្ទ្លឹ�ដែី �តប�ិត និង ម្បជ្ភិថតតនិយេ  

�កីសាយភាយ សហើយ កា�ពិត   និង សាថា ប័ន ផ�លកាលពីេតនេក ធ្ាប់ទ្ទួ្លោនកា� 

ទ្តកចិត្ផប�ជ្ម្តរូវសគ �ង្ស័យ។ សៅ កនែតង ពិភពផបបសនុះ កា�ោិល័យ�ំណលឹ ងម្តរូវ 
ម្បយតទ្្ធ ស�ើេ្បី ទាេទា� េកវញិ  និង បំសពញតួនាទី្ ម្បវត្ិសាស��្ប�់ខ្ួន  ជ្ ឆ្មែ ំ ទ្ា�   
(gatekeepers)3  ្លិត នូវ �ំណលឹ ងផ�ល អាច ជួយ បសង្ើត កា�ពិត។ ស�បសពល 

ជ្េួយគានែ  សនុះ  កា� ត្�ស�ើង នន ទី្្សា� �ម្រាប់  «សា�គេនាគេន៍ ជ្ យតទ្្ធសាស�»្  

និង «ម្បតិបត្ិកា�ព័ត៌រាន» កនែតង សនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង ព័ត៌រាន េិន ពិត និងព័ត៌រាន
 

បង្ព្យ�នកេមែ្ង ោន ក្ាយជ្ កត្ា ចេ្បង េួយ  សៅកនែតង ម្បព័ន្ធ សអកូ�ូ�តីព័ត៌រាន4។ 

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-the- 
internet.pdf[accessed16/06/2018].AnotherstudyispublishedbytheData&Society, ResearchInstitute, 
NewYork(2017)MediaManipulationandDisinformationOnline,https://datasociety.net/output/media- 
manipulation-and-disinfo-online/[accessed15/06/2018].
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ខណៈដែលវសិាលភ្ពនិង្ លវបិាកនន«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់»បានចាប់យ្្ដើម

យលចរខូបរាងយ�ើងយៅក្នុងសង្គមសខូម្ីដតអក្បយង្កើតបបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�សង្គម
ក៏មានការបារម្ភដែរ។អក្បគប់បគង«ដ្ក្្លិត្លនិងការចខូលរួមរបស់

ពលរែឋា»យៅបករុមែ៊ានុន Facebook យលាកSamidh Chakrabartiបាននិោ�

ថា៖«បបសិនយបើមានការពិតជ្មខូលោឋា នមួ�អពីំ្ លប៉ះោល់របស់

បបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�សង្គមយៅយលើលទ្ធិបបជ្ធិបយត�្យការពិតយនាះគឺថា

បបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�សង្គម�ួ�បនទរសយំ�ងរបស់មននុស្សទាងំលអទាងំអាបកក់។

ចណំនុ ចលអបំ្ នុតគឺវាអននុញ្ញា តឱ្យយ�ើងសដម្ដងមតិនិងយធ្វើសកមមភ្ព។ចណំនុ ច
អាបកក់បំ្ នុតគឺវាអននុញ្ញា តឱ្យមននុស្ស្ ្សព្វ្សា�ព័ត៌មានមិនពិតនិងយធ្វើឱ្យខខូច

ខាតែល់លទ្ធិបបជ្ធិបយត�្យ»5។

 ចបា�់ណ្�់ថា ស�ើេ្បី សដាុះសសាយ បញ្ហា  សនុះ សគ ចំាោច់ម្តរូវផតរាន កិចចា អន្រាគេន៍ 

ទំាង ម្ទ្ង់ម្ទាយ  ធំ និង ម្ទ្ង់ម្ទាយ  តូច។ ទំ្សនា� េួយគឺ កា�ពយាោេ សដាុះសសាយ បញ្ហា  

តាេ�យៈ និយ័ត កេមែ សហើយ បណ្ដែ  ម្បសទ្� ជ្សម្ចើន  កំពតងសម្ជើ�ស� ើ� យក ្ ្ូវេួយ សនុះ6 

ប៉ាតផន្អនែកត�ូ៊េតិ ស�ើេ្បី ស��ភីាព បស ច្ា ញេតិ  ម្ពរានថា វធីិសនុះ អាច ប៉ាុះពាល់ �ល់ ភាព 

សបើក ចំហ និង កា�ចូល�េួ ផ�ល បសចចាក វទិ្យា ថមែីៗ ោន ្ ដែល់ លទ្្ធភាព ឱ្យ រាន7។

ជ្ពិស�� ម្ប�ិន សបើ សេ�លឹកនំា រានចិត្ គំនិត ្ ដែ ច់កា� ស�ើង កាន់ អំណ្ច ពួកសគ នលឹង 

ផ�ង្�ក អាវតធ ផ�ល រាន ឥទ្្ធិពល  និង ស�បចបាប់ផ�លរាន សសាប់ ស�ើេ្បី កំណត់ ថា 

អ្ី  «ផក្ងក្ាយ» និង អ្ី ផ�ល េិន  ផក្ងក្ាយ ទាក់ទ្ងនលឹងកា�្សាយ �ំណលឹ ង ណ្ េួយ 

ផ�ល �ុិះគន់ កា�ម្គប់ម្គង �ប�់ សគ។

ជសម្េើ� េួយ ស្្សងសទ្ៀត គឺ ជ្កា� ស�នែើស�ើងសដាយ គំនិត្ដែួចស្ដែើេ �ប�់ �ង្គេ �តីវលិ  
និង ម្ករុេហ៊តន  ផ�លស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ សលើ កា�សធ្ើ ឱ្យ ម្ករុេសគាលសៅ  រានកា� យល់�លឹង សម្ចើន 

ជ្ង េតន និង ្ ដែល់ ឧបក�ណ៍ ស�ើេ្បី បកផម្ប  និង វាយតនេ្ ព័ត៌រាន ផ�ល ោនទ្ទួ្ល។ 

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/effect-
social-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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ចាប់ពី អាង្ហ្ិក ខ្ង ត្ូបង8 �ហូត�ល់ ម្បសទ្� េិច�តិក9 ឧទាហ�ណ៍ រាន សម្ចើន  

�ន្ធលឹក �នា្ធ ប់។ អង្គកា� ម្តរួតពិនិត្យ កា�ពិត កំពតង កសកើតស�ើង សាយភាយ (�ូច ផ�ល 

រាន ពន្យល់ សៅ កនែតង ស�ៀវសៅ សនុះ)។    

សៅកនែតង ប�បិទ្ សនុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង �ិ�្ស  និ�្សិត សា�ព័ត៌រានចំាោច់ ម្តរូវ �លឹង 

អំពី គំនិត ្ ដែួច ស្ដែើេ ទំាង សនុះ និង អំពី តួនាទី្បំសពញ បផនថាេ  ផ�លពួកសគ អាច អនតវត្ោន  

�ូសចនែុះ សហើយសទ្ើប រាន ស�ៀវសៅ សនុះ។ 

ចំសពាុះអនែកសា�ព័ត៌រាន  ផ�ល  ចាត់ទ្តក ខ្ួន ឯង ជ្ តួអង្គ គំាម្ទ្ �៏ �ំខ្ន់  សៅកនែតង �ង្គេ
 

សបើកចំហ  និង ម្បជ្ធិបសតយ្យអ�់សពលយូ�េកសហើយសនាុះ ព័ត៌រាន េិនពិត និង 

ព័ត៌រាន ខត�  បង្ ជ្ បញ្ហា  ម្បឈេ សលើ�ពី សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ �ប�់ ពួកសគសៅសទ្ៀត។ 

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» បង្ ភាព េនទិល�ង្ស័យ សលើ សគាល បំណង  និង ម្ប�ិទ្្ធភាព 

�ប�់អនែកសា�ព័ត៌រាន។ វា ក៏ បង្ហា ញ ឱ្យ ស�ើញ នូវ សា�ៈ�ំខ្ន់ ជ្េូលដាឋា ន នន 

ភាពចំាោច់ �ម្រាប់ ឯករាជ្យភាព នន សា�ព័ត៌រាន និងបទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈខ្ព�់។ 

កា�សលើកស�ើង ផបប សនុះេិនផេន �នមែត ថា សា�ព័ត៌រាន ម្ោ�់ចាក ោន ទំាងស�រុង 

ពី កា� ម្គប �ណដែ ប់ នន េសនាគេន៍វជិ្ជា  ឬ ភាព លសេ្អៀង ផ�ល សកើត សចញពី សយនឌ័�  

ជ្តិព័ន្ធ ម្ករុេ  ភាសា វណ្ណៈ ។ល។ ឬ សាវតានន អនែក ផ�ល ្ លិត �ំណលឹ ង សនាុះសទ្។ 

សហើយ  សយើងក៏ េិន ម្ពសងើយ ចំសពាុះ បញ្ហា  ជ្ម្បព័ន្ធ នន ឥទ្្ធិពល ពី ប�បិទ្សាថា ប័ន នន 

រាចា �់ កេមែ�ិទ្្ធិ គំ� ូអាជីវកេមែ ្ល ម្បសោជន៍ �ប�់ អនែក អាន «បណ្្ញ»�ំណលឹ ង 

�ប�់ ម្បភព កា�ោិធិបសតយ្យ  និង ទំ្នាក់ទំ្នង សាធា�ណៈ។ល។ សនាុះសទ្។ ប៉ាតផន្ 

កា�សលើកស�ើងផបបសនុះ គឺ ស�ើេ្បីគំាម្ទ្ សា�ៈ�ំខ្ន់ នន ម្កេ�ីលធេ៌និពន្ធ ផ�ល ជ្ 

ចន្តុះ បំភ្ឺ ្ ្ូវ �ម្រាប់ កា� រាយកា�ណ៍  និង កា�ពិចា�ណ្ សដាយ ខ្ួន ឯង  �ម្រាប់អនែក
 

សា�ព័ត៌រាន អំពី ទ្�្សនៈ យល់ស�ើញ�ប�់ ខ្ួនចំសពាុះ ពិភព សលាក និង   ប�បិទ្។ 

ចំណត ចសនុះ ក៏ចង់ បង្ហា ញ  ផ��ថា វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន េិនផេន ជ្  «ទ្�្សនៈ ផ�ល 

គាមែ នម្បភព» សនាុះសទ្ ប៉ាតផន្វាជ្កា�អនតវត្ េួយ ផ�ល ម្តរូវកា� ជ្ ចំាោច់ នូវ តរ្ាភាព 

ម្ប�ិនសបើ ចង់ ឱ្យ សាធា�ណជន សជឿទ្តកចិត្ថា សា�ព័ត៌រាន  ពិតជ្ ម្បកាន់ខ្ជា ប់ 

នូវ បទ្ដាឋា ន នន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត និង ស�ើេ្បី ម្បសោជន៍សាធា�ណៈ ផេន សទាុះបី 

8 #KnowNews  គឺជ្កេមែវធីិបផនថាេ�ម្រាប់�តក�ក  (a web browser extension) ផ�លបសង្ើតសដាយអង្គកា�    
South Africa’s Media Monitoring Africa  ផ�លជួយម្ករុេសគាលសៅអាចកំណត់ ថា សតើ សគហទំ្ព័�ផ�ល 
ពួកសគកំពតងផតអាន  ឬផ�ង្�កព័ត៌រានសនាុះ  ្្ល់នូវព័ត៌រានផ�លអាចសជឿជ្ក់ោន។  
ព័ត៌រានបផនថាេ�ូេសេើល៖ 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-fueled-
verificado-2018-fact-checking-mexican-ele [accessed 04/07.2018].
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ម្បធានបទ្     និង ទ្�្សនៈពាក់ព័ន្ធ នលឹង ម្បធានបទ្ទំាង សនាុះជ្ អ្ី ក៏សដាយ10។ 

សៅកនែតង សេស�ៀនសនុះ ម្គរូ គួ�ផត សលើកទ្លឹកចិត្ �ិ�្ស ឱ្យ ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្  ល្អិតល្អន់ អំពី 

វធីិ ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន អាច បសម្េើ �ល់ �ង្គេ និង លទ្្ធិ ម្បជ្ធិបសតយ្យ �សបៀប 

ផ�ល «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» កំពតង ជុះ ឥទ្្ធិពល អវជិជារាន ក៏�ូចជ្ ហានិភ័យផ�ល 

បង្ ្ ល ប៉ាុះពាល់ បផនថាេសទ្ៀត សៅ សលើ លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ  និង �ង្គេ ស�� ី�សបៀប 

ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន អាច សធ្ើ ោន កាន់ផត ម្បស�ើ�ស�ើង និង  កសាង ទំ្នតកចិត្ 

ស�ើង វញិថាវធីិសាស� ្ និងបទ្ដាឋា ន �ប�់ សា�ព័ត៌រាន  ពិត ជ្ សលចសធ្ាទាក់ទ្ង 

នលឹង កា� ្ លិត  និង ្ សាយ  ព័ត៌រាន ផ�ល រាន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់  ស�ើេ្បីម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ។ សនុះ េិនផេន �ំសៅ សៅ សលើ ទំ្នតកចិត្ ទំាង ងងលឹត ងងតល សៅ សលើ អនែក 

អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន សនាុះសទ្ ប៉ាតផន្គឺ �ំសៅ សៅ សលើ កា�សា្គ ល់ ច�តិ  និង ភាព 

ខត�ផប្ក �ប�់វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង  បំណង ផ�ល ចង់ ឱ្យ ស�បសៅតាេ�ំសណើ �កា�  

និងបទ្ដាឋា ន នន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ព័ត៌រានស�ើេ្បី ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ និង កា�វាយតនេ្  

�ំសណើ �កា�  និង បទ្ដាឋា ន ទំាង សនុះ។  កា�សលើកស�ើងទំាងអ�់សនុះ រានន័យថាជ្កា� 

ទ្ទួ្លសា្គ ល់គតណតនេ្ នន ភាព េនទិល�ង្ស័យ ផ�ល ្ ទតយ ពី កា�ខ្ុះសហតត្ល និង 

លទ្្ធភាព �ប�់�រាជិក េហាជន  កនែតង កា� ផវកផញក ឱ្យ ដាច់ពីគានែ  �វាង ជនផ�ល ផក្ង 

បន្ំ  ជ្ អនែក អនតវត្ អាជីព សា�ព័ត៌រាន និង ជន ផ�ល ខិតខំម្បលឹងផម្បង ោ៉ាង ពិត ម្ោក� 

ស�ើេ្បី សធ្ើកា�ង្� សា�ព័ត៌រាន (និងជន ផ�ល បង្ហា ញ នូវ តរ្ាភាព  គណសនយ្យភាព  

�្័យ និយ័ត កេមែ និង សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ ម្បកប សដាយ គតណភាព  ផ�ល សៅជ្ប់ ជ្េួយ កា�ង្�  

សា�ព័ត៌រានសនុះ)។ ចំសពាុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង និ�្សិតសា�ព័ត៌រានបញ្ហា ទំាងអ�់ 

សនុះ រាន ន័យថា ជ្កា�យល់ អំពី ប�សិាថា ន ព័ត៌រាន ផ�ល កំពតង ផម្បម្បរួល និង វធីិ សឆ្ើយ 

តប សៅ នលឹង បញ្ហា ម្បឈេ នានា។ 

សមោង នន ស្សរៀន

ស�ើេ្បី យល់អំពី ្ លវោិក នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»  ចំសពាុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង 

�ង្គេ ផ�ល ពួកសគ បសម្េើ  កិចចា កា� �ំខ្ន់គឺ �ិ�្ស ម្តរូវពិចា�ណ្ អំពី កា� ្ ្ �់បដែូ� 

�តី ជសម្រៅ �ម្រាប់ សា�ព័ត៌រាន និង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ផបបម្បនពណី សៅកម្េិត 

�ចនា�េ្ព័ន្ធ វប្បធេ៌ និង បទ្ដាឋា ន ផ�ល ោន ស�ើ� តាេ សម្កាយ �ំសណើ � សជឿនសលឿន 

�៏ឆ្ប់�ហ័� នន បសចចាកវទិ្យា ឌីជីថល និង ឧបក�ណ៍ សម្បើម្ោ�់ ្ ទ ល់ ខ្ួនផ�ល រាន 

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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ភាជា ប់ អតីនធឺណិត។ អ្ីផ�ល�ំខ្ន់បំ ត្ត គឺ ទំ្នាក់ ទំ្នង �វាង បញ្ហា  ទំ្នតកចិត្ េក សលើ 

សា�ព័ត៌រាន និង កា�ចូល�េួ ជ្េួយ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ 11។ 

កា�ទ្រ្ាក់កំហត� ទំាងអ�់សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  េិនផេនជ្ស�ឿង 

ម្តលឹេម្តរូវសទ្។ ទំ្នតកចិត្រានទំ្នាក់ទំ្នង សដាយ ទ្ ល់  សៅ នលឹង �េតថាភាព សា�ព័ត៌រាន 

សហើយ  ទ្នទលឹេ  នលឹងសនុះ ក៏រានទំ្នាក់ ទំ្នង សៅវញិ សៅេក ផ�� ជ្េួយ នលឹង កា�ធ្ាក់ 

ទំ្នតកចិត្ សលើ �ដាឋា ភិោល ធត�កិចចា និង សាថា ប័ន នានា សៅ កនែតង បណ្ដែ  ម្បសទ្� ជ្សម្ចើន 
សៅជតំវញិ ពិភពសលាក12។ 

កា�្្�់បដែូ� �ចនា�េ្ព័ន្ធ ជតំវញិ  វធីិសាស� ្នន កា�ម្បេូល  និង ផចកចាយ �ំណលឹ ង និង  
កា��ួល �លំ នន គំ� ូអាជីវកេមែចេ្បង �ប�់ ម្ករុេហ៊តន �ំណលឹ ង  ោនសធ្ើឱ្យោត់បង់ 

�េតថាភាព ផ្នែកវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន  សៅ កនែតង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង �ប�់ វ�័ិយ 

សា�ព័ត៌រាន  សហើយនំា ឱ្យ ប៉ាុះពាល់ �ល់ ភាព �តី ជសម្រៅ ភាពទូ្លំ ទូ្លាយ និង 

គតណភាព ននកា�រាយកា�ណ៍�ំណលឹ ង13។ កា�ធ្ាក់ចតុះ នន េូលនិធិ �ម្រាប់កា�ោិល័យ

�ំណលឹ ង សៅកនែតង  សាថា ប័ន ្ ្សព្្សាយ សាធា�ណៈ និង កា� ម្តរួតម្តា �ប�់ �ដាឋា ភិោល សៅ 

សលើ ភាគសម្ចើន នន វ�័ិយ សនុះ ក៏ោន សធ្ើ ឱ្យ កា�្ដែល់ �ំណលឹ ង ចតុះ សខសាយ ផ��។ 

ខណៈ ផ�ល កា�វវិត្ ផ្នែក ឌីជីថល  ោន នំា េក នូវ វធីិសាស� ្ថមែីៗ នន កា�្្សព្្សាយ និង 

រានកា�ចូលចិត្ពី�ំណ្ក់ ម្ករុេសគាលសៅ  វាក៏នំា េកនូវកា�លំោកកាន់ផតសម្ចើន 

ស�ើង�ម្រាប់ អនែក ្ លិត �ំណលឹ ង ផបប ម្បនពណី  ផ�ល កំពតង ចតុះ សខសាយ សសាប់។ 

ជ្ទូ្សៅ សាថា ប័នសា�ព័ត៌រាន ឌីជីថល សៅេិនទាន់ ោន អភិវឌ្ឍ ករំ្ាង �នែូល ផ្នែក 

សា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា  ជីវៈ ស�ើេ្បី ប្្ឈប់ កា�ធ្ាក់ចតុះ នន សា�ព័ត៌រាន  សៅស�ើយសទ្14។ 

សៅកនែតង ម្បព័ន្ធព័ត៌រានផបបម្បជ្ធិបសតយ្យ និង�េ្ូប�ផបប កា�ទ្ប់ស្ាត់ ្ ល ប៉ាុះ 

ពាល់ អវជិជារាន នន ព័ត៌រាន េិនពិត  និងព័ត៌រានខត� គឺ ជ្ស�ឿងលំោក េិនផេនផត 

�ម្រាប់ផតអនែកម្បកប វជិ្ជា  ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ប៉ាតសណ្្ណ ុះ សនាុះសទ្ ប៉ាតផន្ចំសពាុះ �ង្គេទំាង 

េូលផ��15។ 

11 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៣

12 Edelman. (2017) op cit

13 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៣

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-president-
ansip-european-parliament-strasbourg-plenary-debate-hate- speech-populism [accessed03/04/2018]
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កា�អនតវត្   និង វធីិសាស� ្សា�ព័ត៌រាន សៅេតន �េ័យ ឌីជីថល �េួរានទំាងកា� 

សគា�ព បទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ ម្ពេទំាង កា� ពិនិត្យ  និង ម្គប់ម្គង សៅថានែ ក់ កណ្ដែ ល ជ្សម្ចើន 

ស�ទាប់ ស�ើេ្បី ម្គប់ម្គង ភាពម្តលឹេម្តរូវ  គតណភាព និង ភាព យតត្ិធេ៌ �ប�់ �ំណលឹ ង។  

អនែក សៅកនែតង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង ្្ល់កា�គំាម្ទ្�ល់អនែករាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង សៅ 
កផន្ងសកើតសហតត សដាយកា�ជួយ ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកា សៅេតនសពល សចញ ្ សាយ។ គំ� ូ 

«ឆ្មែ ំ ទ្ា� »  សនុះោន បណដែត ុះ សាមែ �តី  វជិ្ជា ជីវៈ �ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រាន16។  

តាេ�យៈ កា�រាយកា�ណ៍  អំពី កិចចាកា� សាធា�ណៈ និង បញ្ហា  �ហគេន៍ កា�ស�ីតប 

អសង្ត កា� សធ្ើ អតាថា  ធិបបាយ ម្ពេទំាង កា� វភិាគ អនែកសា�ព័ត៌រាន រានឥទ្្ធិពលសធ្ើ 

ឱ្យ អនែក នសោោយ និងេង្ន្ី �ដាឋា ភិោល ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវចំសពាុះអំសពើ�ប�់ខ្ួន។ 

ពួកសគ ជួយ  ម្បជ្ពល��ឋា កនែតង កា�  �សម្េចចិត្ អំពី �សបៀប ម្គប់ម្គង  និង ចាត់ផចង 

កា�ង្��ប�់ ស�រុកសទ្�។ សបើនិោយឱ្យអ�់សៅ សាថា ប័ន ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ខ្ុះ 

េិនោន ម្បកាន់ខ្ជា ប់សៅតាេ ភាពឥតសខ្ចា ុះ និងបទ្ដាឋា ន ននសា�ព័ត៌រានសនុះសទ្។ 

ប៉ាតផន្ជ្ទូ្សៅ  កិចចាកា� �ប�់ពួកសគ គឺ ផ្្អកសលើ �ំណលឹ ង ពិត ផ�ល សម្ជើ�ស� ើ� និង 

បង្ហា ញ ជ្ កា�ពិពណ៌នា គួ�ឱ្យចាប់ចិត្ ប៉ាតផន្េិនផេន ជ្ កា�ពិត ផ�ល ម្បឌិត ស�ើង 

ស�ើេ្បី សគាលបំណង នសោោយ ពាណិជជាកេមែ ឬ កេសាន្  សនាុះសទ្។ 

កា�្ដែល់ អំណ្ច �ល់ តួអង្គ �នទ្សទ្ៀត ស�ើេ្បី ឱ្យ សធ្ើជ្សាក្សី កត់ម្តា សធ្ើ អតាថា ធិបបាយ 

និង ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  ោនបង្ខំ ឱ្យ រាន កា� ្ ្ �់ 

បដែូ� េិនម្តលឹេផតសៅសលើ គំ� ូេជ្ឈកា�ប៉ាតសណ្្ណ ុះសនាុះសទ្ ប៉ាតផន្ផថេទំាង ្ ្ �់ប្ូ�កនែតង 

កិចចា ពិភាកសាសាធា�ណៈ សទ្ៀត ្ ង17។ បចចាតប្បននែសវទិ្កា ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  

ជ្ សហដាឋា �ចនា �េ្ព័ន្ធ �៏�ំខ្ន់ �ម្រាប់ កា�និោយ �ដែីជ្ សាធា�ណៈ និង កា� 

និោយ�ដែីអំពី នសោោយ។ អនែក ខ្ុះ ោន សលើកស�ើង ថា ម្បកា� សនុះ ោន សធ្ើ ឱ្យ 

ម្បសទ្� ផ�ល កាន់ លទ្្ធិ ម្បជ្ធិបសតយ្យ និង �ង្គេ ស��ធ្ីាក់សៅ កនែតង  «ឱនភាព 

ម្បជ្ធិបសតយ្យ»18។ 

តាេ�យៈកា� ទ្ទូ្ច ថាពួកសគេិនផេនជ្ អនែក ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ម្ករុេហ៊តន បសចចាកវទិ្យា  

និង កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ   ោន សគចសវុះ ពី កាតព្កិចចា ្ ្ូវចបាប់ នានាផ�ល 

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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ចាប់បង្ខំ  ឱ្យ អនែកសា�ព័ត៌រាន និង អនែក ្ ្សព្្សាយ ម្តរូវរានគណសនយ្យភាព19។ សទាុះបី  

តួអង្គទំាង សនុះ  េិន ជួល អនែកសា�ព័ត៌រាន ស�ើេ្បី ្ លិត �ំណលឹ ង កដែី ក៏កា�ស�ៀបចំ និង 

�កសា ទ្តក �ំណលឹ ង និង �េតថាភាព ផក�ម្េរួល �ប�់ ពួកសគ កំពតងសធ្ើ ឱ្យ ខ្ួន ពួកសគ 

កាន់ផតឃ្្តចាកឆ្ងៃ យ ពី តួនាទី្ «ម្តលឹេផតជ្ ភានែ ក់ង្�ចេ្ង» ឬ អន្�កា� ីធេមែតា។ 

សវទិ្កាម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ�ង្គេ និងកេមែវធីិក្ួបនសដាុះសសាយតាេកតំព្ូយទ័្� (algorithms)  

ជ្កត្ា  ជួយ �តញម្ចានព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រាន ខត� ឬ «�ប�់េិនោនកា�» �ូច 

ផ�ល វទិ្យាសាថា ន វទិ្យាសាស� ្កតំព្ូយទ័្�   Oxford  ដាក់ស ម្ែ ុះ ឱ្យ។ តាេ�យៈបណ្ដែ ញ 

ម្គរួសា� និង េិត្ ភកដែិ �ប�់ អនែកសម្បើម្ោ�់ កេមែវធីិ  និងម្បតិបត្ិកា�កតំព្ូយទ័្� ទំាង សនុះ ្ ដែល់ 

នូវ �ចនា �េ្ព័ន្ធ  និង ភាព ស�បចបាប់�ល់ ព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រាន ខត�20។ 

�ូសចនែុះសហើយ រាតិកាព័ត៌រាន បំភ័ន្ សដាយសចតនា  ផ�លផចកចាយ សៅ សលើ កេមែវធីិ 

ម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ �ង្គេ ទំាង សនុះ កំពតង សធ្ើ ឱ្យ ប៉ាុះពាល់ �ល់ កា�យល់�លឹង អំពី កា�ពិត21  

�ប�់ពល��ឋា និង សធ្ើ ឱ្យ ខូច �ល់ ទំ្នតកចិត្កា� ពិភាកសា  ផ�ល ផ្្អក សលើ �ំណលឹ ង ម្គប់ 

ម្ជរុងសម្ជ្យ សាមែ �តី�េួនន តថភាព កា�ម្ពេសម្ពៀង គានែ  សៅវញិសៅេក និង កា�  

ចូល �េួ22។ �សបៀបស្្សងសទ្ៀត  ផ�ល ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សធ្ើ ឱ្យខូចខ្ត  

លទ្្ធិ ម្បជ្ធិបសតយ្យ �េួរាន៖

➢	កា�បសង្ើតកផន្ង �ពំង �ំស�ង កា�ផបកផខញាក គានែ  និង កា�ម្បកាន់ បក្ស ពួកម្ជរុល 

➢	កា�បំផលង ម្បជ្ម្បិយភាពសៅជ្ ភាពស�បចបាប់ 

➢	កា�បសណ្្យ ឱ្យ សេ�លឹកនំា ម្បជ្ភិថតតិនិយេ �ដាឋា ភិោល និងម្ករុេម្ជរុលនិយេ 

 សម្បើម្ោ�់  

➢	កា�សលើកទ្លឹកចិត្ ឱ្យ រាន កា� ម្បេូលយក ទិ្ននែន័យ ្ ទ ល់ខ្ួន និងកំណត់កា� 
ស្ញាើសា�ខ្នែ តតូច/កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ   ផ�លសគច ត្តពីកា�សាទ ក់ចាប់23 

➢	កា��ខំ្ន ប�ោិកា�សាធា�ណៈ24។   

19 Howard, P. (2017) Ibid. សេើលសេស�ៀនទី្៣

20 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-Democracy-
October-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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កា�ពិតេិនចំាោច់ម្តរូវផត�ូសចនែុះ ទំាងអ�់សទ្។ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  អាច ជ្ 

កេមែវធីិ �៏�ំខ្ន់ េួយ  ស�ើេ្បី  ្ ដែល់ លទ្្ធភាព  ឱ្យ �ង្គេ ចូល�េួ ជ្េួយ សា�ព័ត៌រាន និង 

ស�ើេ្បី សលើកកេ្ព�់ កា�ពិភាកសា គតណតនេ្ នន ភាព ជ្ ពល��ឋា  និងកា�ចូល�េួផបប 

ម្បជ្ធិបសតយ្យ សៅកនែតង ប�ោិកា� េួយផ�លពម្ងលឹង �ិទ្្ធិេនត�្ស ភាព ចម្េរុុះ នន 
 វប្បធេ៌ វទិ្យាសាស� ្ ចំសណុះ �លឹង និង កា��សម្េចចិត្ ម្បកប សដាយ វចិា�ណញ្្ញ ណ។ 

ស�ើេ្បី �សម្េចសគាលបំណង សនុះ សា�ព័ត៌រាន សទាុះ សៅ សលើសវទិ្កា ណ្ េួយ ក៏សដាយ  

ក៏គួ�ផតសធ្ើ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍   អំពីបញ្ហា  �មែតគសាមែ ញ ជូន សាធា�ណជន ទូ្សៅ សដាយ  
សធ្ើ ោ៉ាង ណ្ េិន ឱ្យ ោត់បង់ ភាព ម្តលឹេម្តរូវផបប វទិ្យាសាស� ្និង សដាយ េិន �ម្េរួល 

 ប�បិទ្ ឱ្យសាេ ្្ញ សពក�ហូតនំា ឱ្យ សាធា�ណជន ភ័ន្ ម្ច�ំ។ ជ្ពិស�� សៅកនែតង  
វ�័ិយ ពយាោល សវជជាសាស� ្ទំ្សនើប  (ឧ. កា�បសង្ើតជីវតិ�ត្ ឬ�តក្ខជ្តិថមែីេួយសដាយ 

សម្បើម្ោ�់សកា�ិកា�ប�់�ត្ ឬ�តក្ខជ្តិេួយសទ្ៀត - cloning)  និង ភាព សជឿនសលឿន 

 ផ្នែក វទិ្យាសាស� ្ថមែីៗ  (ឧ. បញ្្ញ �ិប្បនិេមែិត -AI)  ភាពម្បឈេ �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន

គឺ ស្ទៀង ទ្ ត់ ភាពម្តលឹេម្តរូវ សជៀ�វាងកា�ប ច្ាូ លភាពលន្ង់លសន្ាច ម្បយ័តនែ ម្បផយង  
កនែតងកា�រាយកា�ណ៍ អំពី ្ ល ប៉ាុះពាល់ នាសពលអនាគត និង អាច គិតោន ល្អិតល្អន់  
និង ថ្លឹងផថ្ង �វាង ទ្�្សនៈ ឬ កា��កស�ើញ ស្្សងៗគានែ ពី�ំណ្ក់ អនែក ជំនាញ ផ�លអាច

សជឿជ្ក់ោន។

បនាទ ប់េកសទ្ៀត រានវធីិជ្សម្ចើន ផ�ល សា�ព័ត៌រាន  អាច សឆ្ើយតប សដាយ ្ ទ ល់ 

ចំសពាុះព័ត៌រាន េិន ពិត និងព័ត៌រានខត�។ វធីិទំាង សនុះ �េួរាន វាយបកសៅនលឹង 

កា�បន្ំ  និង្នសៅ�ក កា�ស�ីតបអសង្ត និង  បកអាម្កាត សដាយ ម្តង់ៗ សៅ សលើ 

យតទ្្ធនាកា� ្ សាយ ព័ត៌រានេិនពិត។ ប៉ាតផន្វធីិទំាង សនុះ ម្តរូវផត អេសដាយ កិចចា ម្បលឹង 

ផម្បង ចេ្បងៗ ស�ើេ្បី សធ្ើ ឱ្យ សា�ព័ត៌រាន ល្អ ម្បស�ើ� ស�ើង ជ្ទូ្សៅ  (�ូេសេើល សៅ 

ខ្ង សម្កាេ )។ 

កា�សឆ្ើយតប�ប�់ �ង្គេចំសពាុះ  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» និង ភាព ម្បឈេ នានា  

ផ�ល បង្ ស�ើង សដាយ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ រាន ភាពខត�ៗគានែ  និង សកើត  ស�ើង 

សម្ចើនកម្េិត។ �ំសណ្ុះសសាយ ក៏ កំពតង ផតវវិត្ផ�� សហើយ�ំសណ្ុះសសាយ ខ្ុះ វវិត្ 

ោ៉ាង សលឿន ផថេសទ្ៀត្ង។ �ំសណ្ុះសសាយ ជ្សម្ចើន រានម្បភព សចញពី�ហ��ឋា 

អាសេ�កិ ជ្ទី្កផន្ង ផ�ល ម្ករុេហ៊តន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  និង ម្ករុេហ៊តន Google  

សោុះទី្តំាង កា�ោិល័យកណ្ដែ ល �ប�់ ពួកសគ។ កា�្ដែួចស្ដែើេ ទាក់ទ្ង 
នលឹង បសចចាកវទិ្យា ផ�ល កំពតង វវិត្េួយចំនួន ស�ើេ្បីសដាុះសសាយ បញ្ហា   ព័ត៌រានេិនពិត 
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�េួរាន៖ 

➢	កា�សបដែជ្ញា ចិត្ ចម្រាញ់ លទ្្ធ្លផ�ង្�ក និង កេមែវធីិសធ្ើបចចាតប្បននែភាព�ំណលឹ ង 

ស�ើេ្បី�កនូវ អ្ីផ�ល ម្ករុេហ៊តន (រានភាព ចម្េរូង ចម្រា�) ចាត់ទ្តកថាជ្ �ំណលឹ ង 

ផក្ងក្ាយ 25  26 27។

➢	កាត់ ដ្ែ ច់ ម្បភពចំណូលពីម្ករុេហ៊តនផចកចាយព័ត៌រានេិនពិត ពីកា� 

្្សព្្សាយពាណិជជាកេមែតាេ�យៈតាេ�យៈកា�បសញ្ឆោ តឱ្យចតចអាន28។ 

➢	្ ដែល់ �ំសណ្ុះសសាយ ផ�លជំ�តញ សដាយ បសចចាកវទិ្យា  �ម្រាប់ កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ 

រាតិកា និង�បូភាព ឌីជីថល29។ 

➢	្ ដែល់ េូលនិធិ �ល់ កា�្ដែួចស្ដែើេគំាម្ទ្  វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ផ�ល ស ដ្ែ តសលើ កា� 

សធ្ើកា��េួគានែ  �វាង សា�ព័ត៌រានបសចចាកវទិ្យា និង កា�សសាម្ជ្វ �ិកសា30។ 

➢	បសង្ើត និង សម្បើម្ោ�់ បទ្ដាឋា ន បសចចាកសទ្� ឬ �ញ្្ញ  ទំ្នតកចិត្ ស�ើេ្បី ជួយ 

�ល់ អនែក សម្បើម្ោ�់ (និងម្បតិបត្ិកា�កតំព្ូយទ័្�) កនែតងកា� �រា្គ ល់ �ំណលឹ ងផ�ល 

រានម្បភពសចញ េកពី អនែក ្ ដែល់  ផ�ល សគ  អាច សជឿ ជ្ក់  ោន31។ 

ខណៈផ�ល  ស�ៀវសៅសនុះចាប់ស្្ើេប�ិ�ន្ធិសៅស�ើេឆ្នែ ំ ២០១៨ កា� ្ ដែួចស្ដែើេ 

�៏�ំខ្ន់បំ ត្ត េួយ  សៅ កនែតង ចំសណ្េ កា�្ដែួចស្ដែើេបទ្ដាឋា ន បសចចាកសទ្��ម្រាប់ 

សាថា ប័ន សា�ព័ត៌រាន គឺគសម្រាង The Trust Project  ជ្គសម្រាង�េួគានែ  េួយ 

ផ�ល�ហកា�គានែ ជិត�នែិទ្្ធ  �វាងម្ករុេហ៊តនកបាលរា៉ា �តីនផ�ង្�កព័ត៌រានធំៗ 

សវទិ្កាម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ�ង្គេ និង ម្ករុេហ៊តន ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ជ្ង ៧០ េកពី 

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-restrict-
ads-on-fake-news-sites-idUSKBN1392MM[accessed 15/06/2018].

29 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៦  ឧទាហ�ណ៍សៅទី្សនុះ http://www.truly.media/ [accessed15/06/2018].

30 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៥

31  The Trust Project (2017). The Trust Project–News with Integrity. [online] Available at:  
https://thetrustproject.org/?nr=0[accessedon 03/04/2018].
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ជតំវញិពិភព សលាក។ សប�កកេមែ  �ប�់ គសម្រាង សនុះ គឺ   បង្ភាពង្យស�រួល �ល់ 

សាធា�ណជន កនែតងកា��រា្គ ល់ ភិនភាគ�ំណលឹ ង ផ�ល «ម្តលឹេម្តរូវ រានទំ្នួលខត�ម្តរូវ 

និងរាន ម្កេ�ីលធេ៌» សដាយ �រា្គ ល់សៅសលើ �ញ្្ញ  ទំ្នតកចិត្។ គសម្រាង សនុះ  ោន 

បសង្ើតបទ្ដាឋា ន បសចចាកសទ្� បឋេ ចំនួន៨32 ផ�ល អនែក ្ ដែល់ �ំណលឹ ង គួ�ផត បំសពញ តាេ 

និង សធ្ើ ឱ្យ ង្យស�រួល កំណត់ �រា្គ ល់សៅកនែតង ប�សិាថា ន �ចនាសលើអតីនធឺណិត ស�ើេ្បី ឱ្យ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ទ្តកចិត្ម្ករុេហ៊តនផ�ល្ដែល់ �ំណលឹ ង សនាុះ។ �ូចនាក� ទំ្នតកចិត្ �ប�់ 

គសម្រាង The Trust Project33�េួរាន ៖

➢	គំរូអនុវត្ន៍៖ 

 > សតើ រានបទ្ដាឋា នអ្ីខ្ុះ?

 > សតើ អនែក ណ្ ្ ដែល់ ហិ� ្្ញប្បទាន �ល់ អង្គភាព ឬសាថា ប័ន �ំណលឹ ង សនាុះ?

 > សតើ អ្ី ជ្ សប�កកេមែ �ប�់ សាថា ប័ន �ំណលឹ ង?

 > កា�សបដែជ្ញា ចិត្ ម្បកាន់ខ្ជា ប់ នូវ ម្កេ�ីលធេ៌ �ំស�ងចម្េរុុះ ភាពម្តលឹេម្តរូវ  

 កា�ផក តម្េរូវ និង បទ្ដាឋា ន �នទ្សទ្ៀត។ 

➢	ជំនាញ ឯកសទស របស់ អ្នក និពន្ធ/អ្នក រាយរារែ៍ ែំែឹង៖ សតើ ន�ណ្ ជ្ អនែក 

្លិតស�ឿងសនុះ? �ំណលឹ ង លេ្អិត អំពី អនែកសា�ព័ត៌រានសនាុះ សដាយគិតទំាង 

ឯកសទ្��ប�់ សគ និង ស�ឿង ស្្សងសទ្ៀត ផ�ល �បូសគ ធ្ាប់ ោន ្ លិត និង 

សចញ្សាយ។ 

➢	មរែសភទ នន រា្ន នែ៖ សតើសានែ ន�សនាុះ�ថាិតសៅកនែតងម្បសភទ្�ំណលឹ ងអ្ី? ដាក់ 

ស ម្ែ ុះ�រា្គ ល់ ជ្សោបល់ បទ្វភិាគ និងរាតិកា ្ សាយ ពាណិជជាកេមែ  (ឬ 

អតថាបទ្ ផ�លសគជួល្្សព្្សាយ) ឱ្យ ដាច់ សដាយផ�ក ពី  អតថាបទ្  �ំណលឹ ង។

➢	រារែកមសង ់និង ឯករារ សោង៖ �ម្រាប់ស�ឿងរា៉ា វ ស�ីតប អសង្ត  ឬ  �តី ជសម្រៅ សគ ម្តរូវ 

សម្បើម្ោ�់ ម្បភព ផ�ល សៅ ពីសម្កាយ កា�ពិត និង កា�អុះអាង។

➢	វិធតីរាសស្៖ �ម្រាប់ ស�ឿងរា៉ា វ �តីជសម្រៅ ក៏ម្តរូវរានកផន្ងបញ្ជា ក់ អំពី េូលសហតត 

ផ�ល អនែក រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង �សម្េចចិត្ ស�ីតបអសង្តស�ឿង សនុះ និង អំពី 

�សបៀបផ�លសគ សធ្ើស�ឿង សនុះផ�� (កា�សធ្ើ ផបបសនុះ គឺ ជួយ ឱ្យ រាន តរ្ាភាព)។ 

32 The Trust Project (2017). Ibid

33 The Trust Project (2017). Ibid
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➢	មរែភព ក្នុងមសរុក?  អនតញ្្ញ ត ឱ្យ អនែក �លឹងសៅសពលណ្   អតថាបទ្ស�ឿង  រាន ម្បភព 

ស�ើេ  ឬ ឯកសទ្�  សៅកនែតងស�រុក។ សតើ កា�រាយកា�ណ៍ សនាុះ សធ្ើ ស�ើង  សៅនលឹង 

កផន្ង សកើត សហតត ជ្េួយ នលឹង ចំសណុះ �លឹង �តីជសម្រៅ អំពី សាថា នភាព សៅ កនែតង 

េូលដាឋា ន ឬ �ហគេន៍ផ��ឬសទ្? 

➢	សំសេង ចម្រុះ៖ កិចចាម្បលឹងផម្បង  និងកា�សបដែជ្ញា ចិត្ �ប�់ កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង កនែតង កា� 

ម្បេូល ទ្�្សនាទាន ចម្េរុុះ ។ (ម្ករុេសគាលសៅអាច�លឹង សៅ សពល ផ�ល ខ្ុះខ្ត 

�ំស�ង�ប�់ម្ករុេណ្េួយ ជ្តិព័ន្ធណ្េួយ ឬជំសនឿនសោោយណ្ េួយ )។ 

➢	្តិមតេប់កែល អាច សធ្ើសក្្មភាព បាន៖ កិចចា ម្បលឹងផម្បង �ប�់ កា�ោិល័យ និពន្ធ 

ស�ើេ្បី ឱ្យ សាធា�ណជន ចូល�េួ ជួយ កំណត់ អាទិ្ភាព កា�រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង 

សដាយ ចូល�េួចំផណក �ល់ �ំសណើ �កា�ននកា�សធ្ើស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង 

និងធានា នូវ ភាព ម្តលឹេម្តរូវ និងផ្នែកស្្សងៗសទ្ៀត។ ម្ករុេសគាលសៅ  ចង់ ចូល�េួ 

និង្ដែល់ េតិម្ត�ប់  ផ�លអាចនលឹង សធ្ើ ឱ្យ សាច់ស�ឿង  ផម្បម្បរួល ឬ �កីធំ។ 

ទំ្នតកចិត្ សលើ កា�ង្�សា�ព័ត៌រាន  ក៏ជួយ បសង្ើន ចំនួន ភាពចម្េរុុះ និង គតណភាព នន 

ម្បភព ផ�លអនែក សា�ព័ត៌រាន អាច�កោនផ�� សហើយវាក៏រាន ឥទ្្ធិពល វជិជារាន សលើ 

ម្ករុេសគាលសៅ្ង។ 

កា�សឆ្ើយតប �ប�់ �ដាឋា ភិោល �ង្គេ�តីវលិ និង អនែកអប់� ំរាន�ូចជ្កា�ស ដ្ែ ត 

�ំខ្ន់ កាន់ផតសម្ចើន ស�ើង  សៅ សលើ អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និង ព័ត៌រាន  នលឹង សលើក  

យក េក ពិភាកសា លេ្អិត ផថេសទ្ៀត  សៅ កនែតង សេស�ៀន សម្កាយ34។ 

ចំណត ចទំាង សនុះ ក៏រានកា�សលើក យក េកពិភាកសា ្ ងផ��សៅឆ្នែ ំ ២០១៧ សដាយ 

សវទិ្កា កា�និីពន្ធ ពិភព សលាក ផ�លសលាក Marcelo Rech ជ្ម្បធានោន ស�នែើស�ើង ថា 

កា�និីពន្ធ សៅជតំវញិពិភព សលាក គួ�ផត ម្បកាន់ខ្ជា ប់ នូវ សគាលកា�ណ៍៥�ូច ខ្ងសម្កាេ35 ៖ 

➢	សៅកនែតងពិភព សលាក ផ�លរាន ព័ត៌រាន សម្ចើន សលើ�លប់ ភាពអាចសជឿជ្ក់ 
ោន ភាព ឯករាជ្យ ភាព ម្តលឹេម្តរូវ ម្កេ �ីលធេ៌ វជិ្ជា ជីវៈ តរ្ាភាព និង 

ពហតភាព គឺ ជ្ គុែតន្លៃ  ផ�ល នលឹង បញ្ជា ក់ អំពី ទំនាក់ទំនង នន ទំនុកចិតជ្្េួយ 

សាធា�ណជន។ 

34 សេើលសេស�ៀនទី្៤

35 Ireton, C. (2016). World Editors Forum asks editors to embrace 5 principles to build trust https://blog.wan-
ifra.org/2016/06/14/world-editors- forum-asks-editors-to-embrace-5-principles-to-build-trust [accessed 
15/06/2018].
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➢	សា�ព័ត៌រាន កម្េិតបនាទ ប់មានភាព ខុស ករែលៃក ពីរាតិកាស្្សងសទ្ៀត  សៅម្តង់ 

កា�សួរសែញសោល និង រារ ស្ទៀងផ្ទ ត់ សោយ មរែុងមរែយ័ត្ន  និង សដាយ យកចិត្ទ្តកដាក់ 

សៅសលើស�ឿងរា៉ា វផ�ល ផចក ចាយ  សៅ សលើ ម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ �ង្គេ។ 

ចំណត ចសនុះ  ទ្ទួ្ល សា្គ ល់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេថា   ជ្ ម្បភព�ំណលឹ ង 

�ម្រាប់កា�ម្តរួតពិនិត្យ  កា�ពិតបផនថាេ និងជ្សវទិ្កា �ម្រាប់សលើកកេ្ព�់ 

រាតិកាវជិ្ជា ជីវៈ។ 

➢	សបសកក្្ម�ប�់ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន សៅ កម្េិតបនាទ ប់ សនុះ គឺ ស�ើេ្បី បសម្ើ 

សង្គ្ តាេ�យៈកា�្ដែល់ព័ត៌រានផ�ល ស្ទៀង ទ្ ត់  និង រាន គតណភាព ខ្ព�់ 

និង ស�ើេ្បី បសង្ើត យីសហា �ំណលឹ ង ឱ្យ សៅជ្វញិ្្ញ ប័ន  ប័ម្ត បញ្ជា ក់ ទំ្នតកចិត្ 

សៅសលើខ្លឹេសា�ស�ើេ។ 

➢	លក្ខខែ្ឌ តម្រូវ នន សា�ព័ត៌រាន កម្េិត បនាទ ប់ គឺ�ំណលឹ ងសនាុះម្តរូវសធ្ើឱ្យសលើសពតី 
រារពិត រា្ូលោឋា ន សហើយម្តរូវ្ដែល់ លទ្្ធភាព  និង សលើក ទ្លឹកចិត្  ឱ្យ រាន កា�វភិាគ 

កា�រាយកា�ណ៍ ពន្យល់  ប�បិទ្ និង ស�ីតប អសង្ត និង កា��ផេដែង េតិ ផ�ល រាន 

ម្គប់ ម្ជរុងសម្ជ្យ សដាយ ង្កសចញពី កា�ម្តលឹេផត ្ ដែល់ �ំណលឹ ង សៅ�ក ចំសណុះ 

�លឹង ផ�ល្ដែល់អំណ្ច។ 

➢	សា�ព័ត៌រាន កម្េិត បនាទ ប់គួ�ផតជំ�តញ សដាយ ទំ្នតកចិត្ និង សោលរារែ៍ ែឹកនា ំ

ននទំនាក់ទំនង សង្គ្ ្ល មរែសោជន៍ មសបចបាប់ និង រារពិត។ 

ចំសពាុះ អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង កា�យកចិត្ទ្តកដាក់ បផនថាេ សទ្ៀត 

គួ�ស ដ្ែ តសៅសលើ កា� សលើក កេ្ព�់ គតណភាព តាេ�យៈ កា� សធ្ើ ឱ្យ ម្បស�ើ�ស�ើងនូវ ៖ 

➢	កា�អនតវត្ សា�ព័ត៌រានផ�លរានកា�ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវ និងម្បកប សដាយ ម្កេ 

�ីលធេ៌ និង កា� សធ្ើ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ផ�ល ផ្្អក សលើ ភ័�្តតាង36។ 

➢	កា�ម្តរួតពិនិត្យ កា�ពិត និង បកអាម្កាតព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រាន ខត�37។

➢	កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ទិ្ននែន័យ  និងម្បភព�បូភាពឌីជីថល38។

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 សេើលសេស�ៀនទី្៥

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
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➢	កា�ទាក់ទ្ងជ្េួយនលឹង�ហគេន៍ ផ�លអនែកសា�ព័ត៌រានសធ្ើកា�ជ្េួយ និង 

កា�ធានា ថា �សបៀប វា�ៈ �ំណលឹ ង ស�បសៅ តាេតម្េរូវកា� �ប�់ �ង្គេ39។  

សៅម្តង់ចំណត ច ចតងសម្កាយ ខ្ងសលើសនុះ ភ័�្តតាង នន កា� ដាច់ ទំ្នាក់ទំ្នង គានែ �វាង 

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  េហាជន និង សាធា�ណជន  រានភាពសលចសធ្ាសៅកនែតងអំ�តង 
សពល នន  កា�សោុះសឆ្នែ ត សៅចម្ក ភព អង់សគ្� សពលផ�លអង់សគ្�ចង់បំផបកខ្ួនពី 

�ហភាព អឺ� ៉ាតប (Brexit) និង កនែតងកា�សោុះសឆ្នែ ត ឆ្នែ ំ ២០១៦ សៅ�ហ��ឋា អាសេ�កិ។  
ចំណត ចខំ្្ង នន សា�គេនាគេន៍ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ គឺ កា�ចូល�េួ សដាយ ្ ទ ល់។  

ម្គរូ បណដែត ុះ បណ្ដែ លគួ�ពិនិត្យ �ក សេើល �សបៀបស្្សងៗ ផ�ល ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ អាច បសម្េើ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ កាន់ផត ម្បស�ើ�ស�ើង និង កសាង ទំ្នតកចិត្  សដាយពម្ងលឹង ទំ្នាក់ទំ្នង 

�វាងម្បពន្ធ័្្សព្្សាយ�ង្គេជ្េួយនលឹង �ហគេន៍កាន់ផតទូ្លំទូ្លាយ។

កនែតងស�ៀវសៅ Six or Seven Things News Can Do for Democracy40 �ប�់  

សលាក Schudson ្ដែល់ នូវ ម្កបខ័ណ្ឌ  ល្អ េួយ �ម្រាប់ កិចចា ពិភាកសា ៖ 

១. ព័ត៌រាន៖ ្ដែល់ព័ត៌រាន ផ�លរានយតត្ិធេ៌  និង សពញសលញ  ស�ើេ្បី ឱ្យ ពល��ឋា  

អាច �សម្េចចិត្ ស�ឿងនសោោយោន  ម្តលឹេម្តរូវ។ 

២.   កា�ស�ីតបអសង្ត៖ ស�ីតបអសង្ត ម្បភព ម្បេូល្ដែតំ នន អំណ្ច ជ្ពិស�� 
អំណ្ច�ដាឋា ភិោល។

៣.  កា�វភិាគ៖ ្ដែល់ ម្កបខ័ណ្ឌ  នន កា�បកសសាយ  ផ�លរាន ភាព �តីចង្្ក់គានែ    

ស�ើេ្បី ជួយឱ្យ ពល��ឋា  យល់អំពី ពិភព សលាក �៏�មែតគសាមែ ញ។ 

៤.  កា�យល់ពី�ង្គេ៖ ម្ោប់េនត�្ស អំពី អនែក�នទ្ សៅកនែតង �ង្គេ  និង ពិភព សលាក  
�ប�់ ពួកសគ ស�ើេ្បី ឱ្យពួកសគ យល់អំពី ទ្�្សនៈ និងជីវតិ�ប�់ អនែក�នទ្ ជ្ពិស��

អនែក ផ�ល ម្កីម្ក   ឬលំោក ជ្ង ខ្ួន។ 

៥. សវទិ្កា សាធា�ណៈ៖ ្ដែល់ ជ្សវទិ្កា �ម្រាប់ កិចចា �នទនា  កនែតងចំសណ្េ ពល��ឋា  
តាេ�យៈ អភិម្កេ ពហត ភាគី និង អន្�វ�័ិយជតំវញិបញ្ហា  នានា និង ស�ើ�តួនាទី្ជ្ 

អនែកពំានំា ទ្�្សនាទាន �ប�់ ម្ករុេស្្សងៗ សៅកនែតង�ង្គេ។

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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៦. កា�ម្បេូល្ដែតំ៖ ស�ើ�តួនាទី្  (សពលផ�លរានតម្េរូវកា�) ជ្ អនែក ត�ូ៊េតិ ស�ើេ្បី 
 កេមែវធីិ និង ទ្�្សនាទាននសោោយ ម្ពេទំាង ម្បេូល្ដែតំ ម្បជ្ជន ឱ្យ សធ្ើ  
�កេមែភាព គំាម្ទ្ �ល់កេមែវធីិ ទំាង សនុះ សដាយ េិន ប៉ាុះពាល់ �ល់ បទ្ដាឋា ន  

ស្ទៀង ទ្ ត់   និង ្ លម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ។

សោលបំែងននស្សរៀន

➢	សលើកទ្លឹកចិត្ �ិ�្ស ឱ្យ គិតម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ អំពី សា�ព័ត៌រាន និង 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ 

➢	សលើកទ្លឹកចិត្ �ិ�្ស ឱ្យ វាយតនេ្ សាថា នភាព�ប�់ខ្ួន សៅ កនែតង លក្ខខណ្ឌ    
 

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។

➢	ជួយ �ល់ �ិ�្ស កនែតង កា�គិត ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ អំពី ្ ល ប៉ាុះពាល់ នន  

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» សៅ សលើ�ង្គេ។

លទ្ធ្ល សិកសា

សៅចតងប ច្ា ប់នន សេស�ៀនសនុះ �ិ�្ស គួ�ផត ៖

១.  ោន �ម្េរួច កា�យល់�លឹង �តីជសម្រៅ�ប�់ ខ្ួន អំពី �សបៀប  ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈ 
សា�ព័ត៌រាន អាច បសម្េើ �ល់ លទ្្ធិ ម្បជ្ធិបសតយ្យ និង �ង្គេ ស�� ីកាន់ផត 

ម្បស�ើ� ជ្ងេតន សៅកនែតង ប�សិាថា ន �ំណលឹ ង  ផ�ល �កីកាន់ផតធំ និងអំពី ហានិភ័យ 

នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» ចំសពាុះ លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ។ 

២.    ោន យល់ អំពី កត្ានានា  ផ�ល បសង្ើត ឱ្យរានទំ្នតកចិត្ សលើ សា�ព័ត៌រាន និង 

�សបៀបផថ�កសា  ឬស្ា�ស�ើងវញិនូវទំ្នតកចិត្ ផបប សនុះ។ 

៣. អាច ពន្យល់�ល់អនែក�នទ្ អំពី   េូលសហតតននសា�ៈ�ំខ្ន់�ប�់វជិ្ជា ជីវៈ 

សា�ព័ត៌រាន ។

ទម្ង ់ននស្សរៀន

�ំណលឹ ង សៅកនែតង សម្គាងននសេស�ៀន សនុះ  អាច បសង្ើត ជ្េូលដាឋា ន �ម្រាប់ កា�្ដែល់ 

ោឋកថា �យៈសពល ៣០នាទី្ បូក�េួជ្េួយ នលឹង កា�បសម្ងៀន ឬ កិចចាពិភាកសា តតេូល 

៣០នាទី្សទ្ៀត �ដែីពី េូលសហតត ផ�ល វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានរានសា�ៈ�ំខ្ន់ និង 
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�សបៀបផ�លសា�ព័ត៌រាន បសម្េើ ជ្ម្បសោជន៍សាធា�ណៈ។ លំហាត់ អនតវត្ន៍៩០នាទី្

កនែតងទ្ម្េង់ ជ្ កិចចា �នទនា ផ�ល រាន�ចនា�េ្ព័ន្ធម្តលឹេម្តរូវ អាច�កសេើល ថា សតើ សគ អាច  
សធ្ើ �ូចសេដែច ខ្ុះស�ើេ្បី ប ច្ាត ុះប ច្ាូ ល  អនែក ផ�ល េិន រាន ទំ្នតកចិត្ សលើ សា�ព័ត៌រាន ឱ្យ 

 
យល់ថាេិនផេនម្គប់ព័ត៌រាន ទំាងអ�់ �តទ្្ធផតទ្តកចិត្ េិនោនសនាុះសទ្ និង �កសេើល  

ថា សតើ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង អាចសធ្ើ អ្ីោនខ្ុះ ស�ើេ្បី បសង្ើតភាពសជឿជ្ក់កនែតង 
ប�សិាថា ន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ េួយ ផ�លព័ត៌រាន ទំាងអ�់សេើលសៅ �ូច គានែ ។

រារ្សារភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្ល សិកសា

ក. មទឹស្តី 

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្លសិកសា

ោឋកថា និងកិចចា ពិភាកសា សដាយ 

រាន �ំណួ� ចសេ្ើយ អំពីកា�ពិត និង 

ទំ្នតកចិត្

៣០នាទី្ ១, ២

កិចចា ពិភាកសា តតេូល  អំពីេូលសហតតនន  

សា�ៈ�ំខ្ន់�ប�់សា�ព័ត៌រាន 

និង�សបៀបផ�លសា�ព័ត៌រាន បសម្េើ 

សាធា�ណជន   

៣០ នាទី្ ១, ២, ៣

ខ. អនុវត្ន៍

ក្នរារស្សរៀន ចំនួន សមាោ ង លទ្ធ្លសិកសា

លំហាត់ អនតវត្ន៍ ៩០ នាទី្ ៣
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លំហាត់មរាវមរាវបកនថែ្

លំហាត់សសាវម្ជ្វបផនថាេ រានបីផ្នែក និងទាេទា� ឱ្យ �ិ�្ស សធ្ើជ្ម្ករុេតូចៗឬជ្គូ ៖ 

➢	ម្ោប់�ិ�្ស  (សធ្ើកា�ជ្ម្ករុេតូចៗឬជ្គូ) ឱ្យ�រា្ភ � អនែក សម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង  

និង �ួ� ឱ្យ សគ កំណត់ ម្បភពផ�លសគទ្តកចិត្ បំ ត្ត �ម្រាប់ �ំណលឹ ង កនែតង 

ស�រុក ឬ �ំណលឹ ង ជ្តិ និង ព័ត៌រានម្បជ្ពល��ឋា។ តាេ�យៈកា�សម្បើ គំ� ូ«Six 

or Seven Things News Can Do for Democracy» �ប�់ សលាក Schudson 

�ិ�្សគួ� �ិកសា�ំណលឹ ងផ�លសចញ ្ សាយ ឬ អតថាបទ្ តាេម្បធានបទ្សៅកនែតង 

សា�ព័ត៌រាន ណ្េួយ ស�ើេ្បី កំណត់  និង វភិាគ  ថាសតើ សា�ព័ត៌រាន  ទំាង សនុះ 

រាន ម្ប�ិទ្្ធភាព ប៉ាតណ្្ណ   សៅកនែតងកា� បសម្េើ �ល់ �ហគេន៍ តាេ�យៈ វជិ្ជា ជីវៈ 

សា�ព័ត៌រាន។ បសចចាកសទ្� វភិាគរាតិកាជ្ វធីិសាស� ្េួយ �៏រានម្បសោជន៍

�ម្រាប់កិចចាកា�សនុះ។ ផ្នែកទី្ពី�គឺ  ម្តរូវ កំណត់ �កសេើល ថាសតើ សគ អាច �កស�ើញ  

�ូចនាក� ទំ្នតកចិត្ ោន ចំនួន ប៉ាតនាមែ ន កនែតង ចំសណ្េ �ូចនាក� ទំ្នតកចិត្ ទំាង៨ 

�ប�់ គសម្រាង The Trust Project។ ផ្នែកទី្បី កា��កស�ើញ អាច បសង្ើត ជ្  

េូលដាឋា ន �ម្រាប់ �ោយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង េួយ ឬ បទ្វចិា�ណកថាេួយ 

ជ្�ំសណ� ឬ ជ្ ផខ្ស វសី�អូខ្ី ឬជ្ �ំស�ង ខ្ី ផ�ល បង្ហា ញ សហតត្ល ថា 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ពិត ជ្រាន សា�ៈ�ំខ្ន់។

អំណានបកនថែ្
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សសង្ខបស្សរៀន

មានការយបបើបបាស់ោក្យ«ែណឹំងដកលែងកាលែ �»ជ្ញឹកញាប់និងសខូម្ដីតោក្យ

«បបព័ន្្ធ ្សព្វ្សា�ដកលែងកាលែ �»យែើម្ពីណ៌នាយសចក្ដីរា�ការណ៍ដែល

អក្អះអាងមិន�ល់បសបជ្មួ�។កមមវធិីដ្នទីGoogle Trendsបានបង្ហា ញ

ថាសាធារណ�នបានចាប់យ្្ដើមដស្វងរកោក្យយនះោ៉ងគែំនុកយៅអ�ំនុងឆមាស
ទីពីរននឆ្ាំ២០១៦1។យៅក្នុងយមយរៀនយនះសិស្សនឹងសិកសាអពីំមខូលយែតនុដែល

ោក្យយនះក)មិនបគប់បោន់សបមាប់ពន្យល់វសិាលភ្ពននការបពំនុលព័ត៌មាន

និងខ)មខូលយែតនុោក្យយនះកាលែ �ជ្បញ្ហា ដែលយ�ើងគួរដតយ�ៀសវាងយបបើបបាស់វា។

ជ្អកត�ល ពាក្យសនុះ ង្យឱ្យ សគ បផង្� សៅជ្នសោោយ និង សម្បើម្ោ�់ ជ្ អាវតធ 

ម្បឆំ្ងនលឹង វ�័ិយ�ំណលឹ ង ជ្េសធយាោយ បង្ខូច ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ ណ្ ផ�ល អនែក  
កាន់ អំណ្ច េិនចូលចិត្។ សគគួ�សម្បើពាក្យ  ព័ត៌រាន ខត� និង ព័ត៌រានេិនពិត 

ជំនួ�វញិ។ សេស�ៀន សនុះនលឹង ពិនិត្យ សេើល ម្បសភទ្ស្្សងៗគានែ ននព័ត៌រានេិនពិត  

និងព័ត៌រានខត� និង កផន្ងណ្ ខ្ុះ ផ�ល ម្បសភទ្ព័ត៌រាន ទំាង សនុះ ឈ� សៅ សលើ 

ម្កបខ័ណ្ឌ នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។

សេស�ៀនសនុះ ក៏រានទំាងព័ត៌រានចេ្អក  និងព័ត៌រានបំសភ្ើ� ចំណងសជើង បសញ្ឆោ ត ឱ្យ  

ចតច អាន និង កា� សម្បើ ម្ោ�់ ពាក្យប�ោិយ�បូភាព ឬ�ថាិតិ ផ�លបំភ័ន្ ម្ពេទំាង 

រាតិកា ពិតផ�ល  ផចក ចាយ  ខត� ពី ប�បិទ្ រាតិកាផក្ងបន្ំ (សៅសពល ផ�ល ស ម្ែ ុះ  

អនែក សា�ព័ត៌រាន ឬ និេិត្ �ញ្្ញ  �ប�់ អង្គភាព�ំណលឹ ង ម្តរូវ ោន សម្បើម្ោ�់ សដាយ 

េនត�្សផ�លគាមែ ន ទំ្នាក់ទំ្នង ជ្េួយ ពួកសគ ) និងរាតិកា ផក្ងបន្ំ និង ម្បឌិត។ 

សហតត្លទំាង អ�់ សនុះ សហើយ ផ�ល នំា ឱ្យ វបិត្ិ �ំណលឹ ងកាន់ផត រាន ភាព �មែតគសាមែ ញ 

សលើ�ពី ពាក្យ  «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ»សៅសទ្ៀត។ 

  សបើ សយើងចង់គិត អំពី �ំសណ្ុះសសាយ ចំសពាុះ ព័ត៌រាន ម្បសភទ្ទំាងអ�់សនុះ ផ�ល 

បំពតល ច�ន្ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ �ប�់ សយើង និង ប្្ឈប់  កតំឱ្យ ហូ� ចូលសៅ 

កនែតង្លិត្ល �ប�់ សា�ព័ត៌រាន ម្បនពណី សយើង ចំាោច់ ម្តរូវ ចាប់ស្ដែើេគិត អំពី បញ្ហា  

សនុះ  សដាយយកចិត្ទ្តកដាក់កាន់ ផតសម្ចើន ផថេសទ្ៀត។ សយើង ក៏ ចំាោច់ ម្តរូវគិតអំពី 

េនត�្ស ផ�ល បសង្ើតរាតិកាម្បសភទ្សនុះ ផ�� និងគិត�ល់កត្ាផ�ល ជំ�តញ ឱ្យ សគ សធ្ើ 

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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ផបប សនុះ។ សតើរាតិកា ម្បសភទ្ អ្ីខ្ុះ ផ�ល សគ កំពតង ្ លិត និង សតើម្ករុេសគាលសៅ ទ្ទួ្ល 

យករាតិកាទំាងសនាុះ  សដាយ �សបៀបណ្ខ្ុះ? សហើយ សៅសពល ផ�ល ម្ករុេសគាល 

សៅ�ផ�ល សនាុះ�សម្េច ចិត្ ផចកចាយរាតិកា ទំាង សនាុះបន្ សតើ រាន កត្ាអ្ីផ�ល 

ជំ�តញ ចិត្ ពួកសគ ឱ្យ សធ្ើ �ូសចនែុះ? បញ្ហា  សនុះ ជ្ប់ ពាក់ព័ន្ធ នលឹង ទិ្�ឋាភាព ជ្សម្ចើន សហើយ 

កា�ពិភាកសា ភាគសម្ចើន ពតំ ម្គប �ណដែ ប់ �ព្ ម្គប់ សលើ ភាព�មែតគសាមែ ញ សនុះ ស�ើយ។ 

សៅចតងប ច្ា ប់ ននសេស�ៀន សនុះ អនែក�ិកសា គួ�ផតរានអា�េមែណ៍ថា អាច សម្បើម្ោ�់ 

វាក្យ�ពទ  និង និយេ ន័យផ�ល�េស�ប�ម្រាប់ ពិភាកសា សលើ បញ្ហា នានា ផ�ល 

ទាក់ទិ្ន នលឹង «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។  

សមោង នន ស្សរៀន

ជ្ទូ្សៅ ស�ៀវសៅសនុះសម្បើពាក្យ  «ព័ត៌រានេិនពិត» និង «ព័ត៌រានខត�» ស�ើេ្បី ឆ្តុះ 
បញ្ចា ំងន័យ ្ ទតយ គានែ  សៅនលឹង �ំណលឹ ង  ផ�លស្ទៀង ទ្ ត់ម្តលឹេម្តរូវ  និង ជ្ ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ ផ�ល ជ្ ្ លិត្ល នន សា�ព័ត៌រាន ពិត ម្ោក�។ សៅកនែតងសេស�ៀនសនុះ 

កា�ស ដ្ែ ត �ថាិតសៅ សលើ ភាពសលចសធ្ានន ព័ត៌រាន េិនពិត។ 

ភាគសម្ចើន នន កា�ពិភាកសា អំពី  «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ» ជ្កា��េួប ច្ាូ លគំនិតពី�៖  
ព័ត៌រាន ខត� និងព័ត៌រានេិនពិត។ ប៉ាតផន្ស�ើេ្បីង្យស�រួលយល់ ព័ត៌រាន ខត�    

គឺជ្ព័ត៌រាន ផ�លេិនពិត ប៉ាតផន្អនែកផ�ល្្សព្្សាយ �ំណលឹ ងសនាុះ សជឿថា ជ្ព័ត៌រាន 

ពិត។ ចំផណកព័ត៌រាន េិនពិតវញិ គឺជ្ព័ត៌រាន េិនពិត  សហើយអនែកផ�ល ្ ្សព្្សាយ 

�ំណលឹ ងសនាុះ �លឹង ថាជ្ព័ត៌រានេិនពិត។ វា ជ្ កា�កតហក  សដាយ សចតនា និង តម្េង់ 

ទិ្� សៅ �ក េនត�្ស  ផ�លកំពតងទ្ទួ្ល ព័ត៌រាន េិនពិត សនុះពី តួអង្គទ្តចចា�តិ2។ 

ម្បសភទ្ទី្បីអាចសម្បើពាក្យព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ  គឺជ្ព័ត៌រាន ផ�ល ឈ� សលើ ភាពពិត

ជ្ក់ផ�ដែង ប៉ាតផន្ម្តរូវសគសម្បើ ម្ោ�់ស�ើេ្បី បង្ ្ ល អាម្កក់ សៅ សលើ េនត�្ស  អង្គកា� ឬ  

ម្បសទ្� េួយ។ ឧទាហ�ណ៍ �ូចជ្ �ោយកា�ណ៍ េួយ ផ�ល បស ច្ា ញ ឱ្យ�លឹង អំពីទំ្សនា�

្្ូវសភទ្ �ប�់ េនត�្ស រានែ ក់  សដាយ គាមែ ន សហតត្ល ថាជ្ម្បសោជន៍សាធា�ណៈ។ 

កា�ផបងផចក  សា�ផ�ល ពិត និង   សា�  េិនពិតជ្ស�ឿង�ំខ្ន់ ប៉ាតផន្សគ ក៏ម្តរូវ សា្គ ល់ 

សា�ផ�លពិត (និងសា�ផ�ល ពិត សដាយផ្នែក) ប៉ាតផន្ជ្សា�ផ�ល  បសង្ើត ្លិត 

ឬ ផចកចាយ សដាយ  «ភានែ ក់ង្�» ផ�ល រានសចតនា បង្ ្ ល អាម្កក់ ជ្ជ្ង បសម្េើ 

ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ។ ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ ផបបសនុះ �ូចជ្ព័ត៌រានពិត 

2 Further insight into definitions can be observed in the study by Karlova and Fisher (2012).
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ផ�ល �សំលាភ ឯកជនភាព�ប�់ េនត�្ស រានែ ក់  សដាយ គាមែ ន សហតត្ល ស�ើេ្បី ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ  ផ�លជ្ស�ឿង  ្ ទតយ នលឹងបទ្ដាឋា ន  និង ម្កេ�ីលធេ៌សា�ព័ត៌រាន។ 

សទាុះបី រាន ភាពខត�គានែ  �ូច ោន សលើកស�ើង ខ្ងសលើកដែី ក៏្លវោិកសៅសលើ ប�សិាថា ន 

ព័ត៌រាន និង �ង្គេអាចរានភាព ស�ស�ៀងគានែ  (ឧទាហ�ណ៍�ូចជ្  កា�បង្ខូច 

�តច�តិភាព នន �ំសណើ �កា� ម្បជ្ធិបសតយ្យ  ឬកា� កាត់ បនថាយ អម្តា ចាក់ថានែ ំ បង្្�)។  

ជ្ង សនុះ សៅសទ្ៀត ក�ណីជ្ក់លាក់ េួយចំនួន  អាច រាន �េួប ច្ាូ លគានែ  នូវ ម្បសភទ្ 
ព័ត៌រានទំាង បី ផតេដែង សហើយ រានភ័�្តតាង បង្ហា ញថា ឧទាហ�ណ៍ សដាយផ�កៗ 

ននម្បសភទ្ព័ត៌រាន េួយ ជ្ស�ឿយៗអេសដាយម្បសភទ្ព័ត៌រានស្្សង សទ្ៀត ផ��  

(សពាលគឺសៅ សលើ កេមែវធីិ ខត�ៗគានែ  ឬ តាេលំដាប់លំសដាយ) ជ្ ផ្នែក ននយតទ្្ធសាស� ្ 

ព័ត៌រាន ទូ្លំ ទូ្លាយ�ប�់ តួអង្គ  ណ្ េួយ។ សទាុះោ៉ាងណ្ សគម្តរូវ ចងចំាទ្តក នូវ  

ភាព ខត�គានែ  ទំាង សនុះ ពីសម្ពាុះ បតព្សហតត បសចចាកសទ្� និង �ំសណ្ុះសសាយក៏ អាច 

ខត�គានែ  ផ��។  

រខូបទី១៖«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់»

កា�សោុះសឆ្នែ ត សម្ជើ�ស� ើ�ម្បធានាធិបតី ោរាងំ ឆ្នែ ំ ២០១៧ ោន្ដែល់ ឧទាហ�ណ៍ 

ផ�ល ពន្យល់ អំពី ម្បសភទ្ទំាងបី នន «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។ 

ខុស សចតនាបង្ក្លអាមកក់

ព័ត៌រានខត�

ទំ្នាក់ទំ្នងខត� 
រាតិកាបំភ័ន្

ព័ត៌រានេិនពិត

ប�បិទ្ខត�កា�ពិត
រាតិកាផក្ងបន្ំ

រាតិកាសោកបសញ្ឆោ ត
រាតិកាម្បឌិត

ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ 

កា�ផបកធ្ាយ (ខ្ុះ)
កា�សបៀតសបៀន (ខ្ុះ)

ពាក្យញត ុះញង់ឱ្យ�្អប់ (ខ្ុះ)

firstdraftnews.org
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១. ឧទ្ហរែ៍ នន ព័ត៌មាន្ិនពិត

ល្បិចកល សោកម្ោ�់េួយ  ផ�ល សគ ប៉ាតនប៉ាងសធ្ើ ទាក់ទ្ងនលឹង យតទ្្ធនាកា�សឃ្�នា 

សោុះសឆ្នែ ត សៅ ម្បសទ្�  ោរាងំ គឺ កា�បសង្ើត កាផ�តេួយ ផ�ល ចេ្ង តាេ កាផ�ត 

ភាសាោរាងំ �ប�់   ផប៊លហ្សត ិក Le Soir3 ផ�លរាន កា�ចតុះ ្ សាយ អតថាបទ្ ផក្ងក្ាយ  

េួយផ�លអុះអាងថា សបក្ខជនម្បធានាធិបតី  Emmanuel Macron ទ្ទួ្លោនកា� 

គំាម្ទ្ េូលនិធិ ពី ម្បសទ្�  អារា៉ា បី៊ សាអូឌីត។ ឧទាហ�ណ៍ េួយ ស្្សង សទ្ៀត  គឺ កា� 

ផចកចាយ ឯកសា� សៅសលើអតីនធឺណិត ផ�លអុះអាង  សដាយ គាមែ ន កា�ពិត ថា សបក្ខជន 

ម្បធានាធិបតី �ផ�លសនាុះ ោនសបើក គណនី ធនាគា�សៅម្បសទ្�ោហារា៉ា  (Bahamas)4 

និង ចតងសម្កាយ ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�ល ផចកចាយ តាេ�យៈបណ្្ញ Twitter    ជ្េួយ 

កា�ចូល�េួ�ប�់េនត�្ស�នទ្សទ្ៀត សដាយសម្បើម្ោ�់�ញ្្ញ  #   និងសា��ូចៗគានែ កនែតង 
សពលផតេួយ  ្សាយពាក្យ ចចាេ អារា៉ាេ អំពី ជីវតិ ឯកជន �ប�់ សបក្ខជន ម្បធានាធិបតី 

�ផ�លសនាុះ។ 

២.   ឧទ្ហរែ៍ នន ព័ត៌មាន ខុស

កា�វាយម្បហា� សភ�វកេមែ សៅ សលើវរិាន Champs Elysees សៅទី្ម្ករុង ោ៉ា ��ី សៅនថងៃ 

ទី្២០ ផខសេសា ឆ្នែ ំ ២០១៧ ោនជំ �តញឱ្យរានកា�្សាយ ព័ត៌រានខត�5 សហើយ�ំណលឹ ង

ស�ទើ�ផតទំាងអ�់សនាុះជ្�ំណលឹ ងទាន់សហតតកា�ណ៍។  អនែកសម្បើម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ  នំាគានែ  ្ ្សព្្សាយពាក្យចចាេអារា៉ាេ េួយចំនួន សដាយ េិន�លឹងខ្ួន កនែតង សនាុះ
 

រាប់ទំាង ព័ត៌រានេួយ ផ�លថា បូលិ�ទី្ពី�ោនស្ាប់។ េនត�្ស រានែ  ផ�ល ផចក�ផំលក 

រាតិកា ម្បសភទ្ សនុះ េិនផេន សធ្ើ �ូសចនែុះ ស�ើេ្បី បង្ ្ ល អាម្កក់ សនាុះ សទ្។ ្ទតយសៅវញិ 

ពួកសគ េិនោន គិត ផវងឆ្ងៃ យ សដាយម្គាន់ផត ចង់ សធ្ើ ខ្ួន ឱ្យ រាន ម្បសោជន៍តាេ�យៈ 

កា�ផចក�ផំលក ព័ត៌រាន ប៉ាតផន្េិនោន ពិនិត្យ ពិច័យ និង ស្ទៀង ្ ទ ត់ព័ត៌រាន 

ផ�លខ្ួនោន ផចក�ផំលក។ 

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-saudi-
arabia/  [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/london-
muslims-celebrate-terrorist-attack-champs-elysees / [accessed 03/04/2018].
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៣. ឧទ្ហរែ៍ នន ព័ត៌មានបង្កព្យសនក្្ម

ឧទាហ�ណ៍ �៏សលចសធ្ា េួយ នន ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ ោន សកើត ស�ើង សៅសពល 

ផ�ល អតីសេ៉ាល�ប�់សលាក Emmanuel Macron ោន ផបកធ្ាយេតន កា�សោុះសឆ្នែ ត 

សៅនថងៃទី្៧ ផខ ឧ�ភា។ អតីសេ៉ាល សនាុះម្តរូវសគ ចាត់ទ្តកថាជ្អតីសេ៉ាលពិតម្ោក�។ 

ប៉ាតផន្តាេ�យៈកា�បស ច្ា ញ ព័ត៌រាន ឯកជន  សៅកនែតង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ សាធា�ណៈ 
ផតប៉ាតនាមែ ននាទី្ សៅេតន កា� ហាេម្ោេ សដាយ ចបាប់ សោុះសឆ្នែ ត  សៅ សលើ កា�្សាយ 

ណ្ េួយ សៅេតន កា� សោុះសឆ្នែ ត កា�ផបកធ្ាយ សនុះ សធ្ើ ស�ើង ស�ើេ្បី បង្ ្ ល អាម្កក់ 

អតិប�រា  សៅ សលើ យតទ្្ធនាកា� សឃ្�នា សោុះសឆ្នែ ត �ប�់ សលាក Macron។ 

ពាក្យ  «កា�សឃ្�នា» េិនផេន រានន័យ�ូចគានែ  នលឹង ពាក្យ ព័ត៌រាន េិនពិត សនាុះសទ្  

សទាុះជ្ោ៉ាងណ្ ព័ត៌រានេិន ពិត អាច បសម្េើ �ល់ ្ ល ម្បសោជន៍ នន កា�សឃ្�នា។  

ប៉ាតផន្ជ្ធេមែតា កា�សឃ្�នា រានច�តិ សកង ចំសណញ ជ្ ចំហ  ជ្ង ព័ត៌រានេិនពិត 

សដាយសា�ផតព័ត៌រានម្បសភទ្សនុះ �កីសាយភាយកនែតង�សបៀបទាក់ទាញអា�េមែណ៍ជ្

ជ្ង  កា� ្ ដែល់សា�ជ្ព័ត៌រាន6។

សៅកនែតង សេស�ៀន សនុះ សយើង ស ដ្ែ ត សៅសលើ ព័ត៌រាន ខត� និងជ្ពិស��ព័ត៌រាន េិនពិត 

និង ផចក�ផំលក ឧទាហ�ណ៍ េួយចំនួន អំពី ម្បសភទ្ ស្្សងៗ សទ្ៀត។ 

ម្បសភទ្ នន ព័ត៌រាន េិនពិត ព័ត៌រានខត� និងព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ ផ�លោន 

ពន្យល់ខ្ងសលើសនុះ េិន គួ�  ម្ច�ំជ្េួយ នលឹង កា� ពិពណ៌នា �ំណលឹ ង ពិតសនាុះស�ើយ។

ឧទាហ�ណ៍ អនែកសា�ព័ត៌រាន រានែ ក់ អាច��ស�� ថា «ខណៈ ផ�ល េិនជ្ប់ពាក់ព័ន្ធ 

នលឹង សលាក Bernie Madoff កា�  សចាទ្ម្បកាន់ ឆសោក សៅកនែតង ក�ណី ថមែី សនុះ  ោន 

ប៉ាុះពាល់ោ៉ាង ខំ្្ង �ល់ អនែក វនិិសោគ តូចៗ»។ អនែកនិពន្ធ រានែ ក់សទ្ៀត  អាច ��ស�� 

សដាយ ស�បចបាប់ផបប សនុះ ថា ៖ «កា�សចាទ្ ម្បកាន់ ឆសោក សៅកនែតងក�ណីថមែី សនុះ ោន 

ប៉ាុះពាល់ ោ៉ាងខំ្្ង សៅ សលើ អនែក វនិិសោគតូចៗ ប៉ាតផន្ ក�ណី សនុះ េិន ជ្ប់ពាក់ព័ន្ធ នលឹង  

Bernie Madoff សទ្»។ ឃ្្ ទី្ពី� សនុះ រាន អតថាន័យ កាត់ បនថាយ  ខ្លឹេសា�សម្បៀបសធៀប 

�ប�់ ក�ណីថមែី។ បញ្ហា  នន កា� ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ ខត�គានែ  សៅកនែតង ឧទាហ�ណ៍ទំាង សនុះ 
េិនផេន ជ្ កា� ្ សាយ បន្ នូវ ព័ត៌រាន ខត� ឬព័ត៌រាន េិន ពិត សនាុះ សទ្ សៅកនែតង ន័យ 

�ូច ផ�ល ោន ស�ៀបរាប់ ខ្ង សម្កាេ សនុះ។ ឧទាហ�ណ៍ទំាង សនុះ  អាច ជ្ វធីិ ស�បចបាប់ 

ពី�ោ៉ាង នន កា� បកសសាយ សាថា នកា�ណ៍ ផតេួយ។ 

6 Neale, S. (1977). Propaganda. Screen 18-3, pp 9-40
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ចំណត ច �ំខ្ន់ គឺថាកា�ពណ៌នា រាន ទំាងសៅកនែតង �ំណលឹ ង ម្ពេទំាង សៅកនែតងព័ត៌រាន 

េិនពិត ព័ត៌រាន ខត� និង ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ។ �ូសចនែុះ កា�ពណ៌នា ម្តរូវសគបង្ប់ 

សៅកនែតង កា�ពិត ផ�លម្តរូវោនសម្ជើ�ស� ើ�ជ្េតំ សលចសធ្ា ជ្ងសគ សៅកនែតង �ំណលឹ ង (ឬ 

កា�ពិត ខ្ុះម្តរូវ សគ បសង្ើត ស�ើង ឬ កាត់ សចញ ពី ប�បិទ្ សៅកនែតង សា�គេនាគេន៍ ផ�ល 

បំពតល)។ �ោយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង អំពី ឧម្កិ�ឋាកេមែ  ផ�លេិនផេន ជ្ ព័ត៌រាន េិនពិត ឬ 

ព័ត៌រាន ខត� ឬ ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ ផ�លអនែក្សាយយល់ថា ចំាោច់ម្តរូវ ម្ោប់ 

អំពី ជ្តិសា�ន៍ ឬ �ញ្ជា តិ �ប�់ ជន សលមែើ� និង ជន �ងសម្គាុះ សដាយសាមែ នៗ។ 

សបើសទាុះជ្ថា វាអាច ជ្កា�ពិត ផ�លថា ជនជ្ប់សចាទ្គឺ ជ្ ជន អសន្ាម្បសវ�ន៍ និង  

ជ្ បត�� �ឯី ជន�ងសម្គាុះ គឺ ជ្ ពល��ឋារាចា �់ស�រុក និង ជ្ស�្ី សហើយេិនថាអ្ីផ�ល 

សលើកស�ើងគឺេតំ�ំខ្ន់ ឬេិន�ំខ្ន់ននស�ឿងក៏សដាយ សនុះជ្ឥទ្្ធិពល ននកា�ស�ីតប 

អសង្ត �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន សហើយជ្ពិស�� វា ជ្ ផ្នែក េួយ នន េសនាគេន៍ វជិ្ជា  

ទ្�្សនាទាន  កា�ពណ៌នាអំពីសហតត និង្ល និងអំពីអ្ីផ�ល�ំខ្ន់ ផ�ល អនែក 

សា�ព័ត៌រាន យកេក្សាយ សដាយ �លឹង ខ្ួន ឬ សដាយ េិន �លឹង ខ្ួន។ សនុះ ជ្សហតត្ល
 

េួយ ផ�ល  «កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត» និង  «កា�វភិាគទ្ម្េង់ននកា�ពិតស�ើេ្បី�កឱ្យ 

ស�ើញកា�ពិត និងេិនពិត ផ�លម្តរូវោន្្សព្្សាយកនែតងសគាលបំណងជ្ក់លាក់

ណ្េួយ » (narrative unpacking)។ កា�ពណ៌នា សៅកនែតង សា�ព័ត៌រានផ�លម្តលឹេម្តរូវ 

អាចរាន ភាព ខត�គានែ  និងេិនោត់បង់អតថាិភាព�ប�់វា  សៅ សពល សធៀប ជ្េួយ នលឹង 

កា�ពណ៌នាកនែតង ទ្ម្េង់ ចំនួន ៧ �នទ្ សទ្ៀត  �ូចកា�ពណ៌នា ខ្ងសម្កាេ សនុះ ៖ 

១. សែៀលត្មិះ ឬ ចំអកេកេឺយ

កា�ពិពណ៌នាផបបចំអក�ក�ឺយ សៅកនែតងម្បសភទ្ព័ត៌រាន េិនពិត និង ព័ត៌រាន ខត�  
ម្បផហលជ្ស�ឿង គួ� ឱ្យ ភាញា ក់ ស្្អើល។ ព័ត៌រានផបប ចំអកនិងផបបបំសភ្ើ� អាច ចាត់ទ្តក  

ោន ថាជ្ ទ្ម្េង់ េួយ នន �ិល្បៈ ប៉ាតផន្សៅកនែតង ពិភព សលាក េួយ ផ�ល េនត�្ស រានែ  ទ្ទួ្ល  
ព័ត៌រាន  កាន់ផត សម្ចើនស�ើងៗ  តាេ�យៈម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  រាន កា� ភ័ន្ម្ច�ំ

សៅសពល ផ�ល សគ េិន យល់ថា  សគហ ទំ្ព័� សនាុះ ជ្ កា� និពន្ធ ផបបចំអក �ុិះគន់។ 

ឧទាហ�ណ៍  សា�ព័ត៌រាន The Khabaristan Times ផ�លជ្ ផ្នែកអតថាបទ្ចំអក នន  

សគហ ទំ្ព័� �ំណលឹ ង Pakistan Today7។ កាលពីផខេករា ឆ្នែ ំ ២០១៧ សគហទំ្ព័� សនុះ  

ម្តរូវ ោន បិទ្សៅកនែតង ម្បសទ្� ោ៉ា គីសាថា ន សហើយសម្កាយេកោន ប្្ឈប់ កា� សចញ្សាយ 8។

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/anthropologists-
make-contact-with-remote-cut-off-tribe-still-thanking-raheel- sharif/ [accessed 06/04/2018].

8 កនែតងចំសនាេធនធាន�ម្រាប់កា�ពិសម្គាុះសោបល់ គឺរានេួយផ�លម្តរូវោន��ស��សដាយ�ហអនែកនិពន្ធ 
Julie Posetti ជ្េួយនលឹង Alice Mathews �ូេសេើល៖  (TBA)
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២. រារភាជា ប់ទំនាក់ទំនង ្ ិនពិត

សៅសពលផ�ល ចំណងសជើង �បូភាព  ឬ ស�ចក្ីពណ៌នា �បូភាព េិន �តីនលឹងរាតិកា 

សនុះ គឺ  ជ្ ឧទាហ�ណ៍ នន កា� ភាជា ប់ទំ្នាក់ ទំ្នង េិនពិត។ ឧទាហ�ណ៍សាេ ្្ញ បំ ត្ត  

នន រាតិកា ម្បសភទ្ សនុះ គឺ ចំណងសជើង ផ�ល បសញ្ឆោ ត ឱ្យ សគចតច អាន (clickbait)។ 

សៅចំសពាុះ េតខ កា�ម្បកួត ម្បផជង កាន់ផតខំ្្ងស�ើង  ស�ើេ្បី �សណដែើ េ កា�ចាប់អា�េមែណ៍ 

�ប�់ ម្ករុេសគាលសៅ កា�និីពន្ធ កាន់ផត សម្ចើន ស�ើង ម្តរូវ ��ស�� ចំណងសជើង  ស�ើេ្បី  

ទាក់ទាញ កា�ចតច អាន សបើសទាុះជ្ សៅសពល សគអាន អតថាបទ្ សៅ អនែកអានរាន 

អា�េមែណ៍ថា  ខ្ួនម្តរូវោនសោក បសញ្ឆោ ត។ ឧទាហ�ណ៍ជ្ក់ផ�ដែង  រាន សៅ សលើ  
សគហ ទំ្ព័� The Political Insider9។ ក�ណីផបប សនុះ ក៏អាច សកើតស�ើង  ផ�� សៅ សពល 

ផ�ល �បូភាព ឬ ចំណង សជើង�បូភាព ម្តរូវោនសគ សម្បើម្ោ�់ ជ្ពិស�� សៅ សលើ  ទំ្ព័�  

Facebook ស�ើេ្បី ទាក់ទាញ កា�ចាប់អា�េមែណ៍ ផ�លតាេពិត េិន រាន អ្ីទាក់ទ្ងនលឹង 

អតថាបទ្ទាល់ផតសសាុះ។ ប៉ាតផន្ សៅ សពល ផ�លអនែកអានសេើល ផតចំណងសជើង សៅសលើ 

គណនី ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  �ប�់ ខ្ួន សដាយ េិន ចតច អាន អតថាបទ្ សទ្សនាុះ 

(ជ្ស�ឿយៗ េនត�្សជ្សម្ចើនសធ្ើ �ូសចនែុះ ឯង) �បូភាព  និងចំណង សជើង ផ�ល បំភ័ន្  

អាចនលឹង នំា ឱ្យ រាន កា� យល់ ខត� ោន។ 

៣.  មាតិរាបំភ័ន្

រាតិកា ម្បសភទ្សនុះ  គឺ សៅសពល ផ�ល រានកា�សម្បើម្ោ�់ព័ត៌រាន  បំភ័ន្ស�ើេ្បី ឱ្យ សគ 

សេើល ស�ើញ បញ្ហា  ឬបតគ្គលសៅកនែតង ្ ្ូវ ជ្ក់លាក់ ណ្ េួយ សដាយ េសធយាោយ កាត់ត 

�បូ ភាព ឬ សម្ជើ�ស� ើ� យក �ម្េង់ �េដែី  ឬ �ថាិតិផតផ្នែកណ្េួយផ�លសគចង់ោន។ 

�កេមែភាពសនុះសៅថា ម្ទ្លឹ�ដែី ននកា�េួលបង្្ច់ (framing theory)10។ ឧទាហ�ណ៍ 

េួយ ចំនួន រានសៅ សលើ សគហទំ្ព័� Rappler.com11។ �បូភាព និងវសី�អូ រានឥទ្្ធិពល 

ជ្ពិស�� �ម្រាប់ កា� ផចកចាយ ព័ត៌រាន បំភ័ន្ ពីសម្ពាុះ ខួ�កបាល�ប�់ សយើង  េិន �ូវ

ម្តិុះ�ុិះ ម្បយ័តនែ ម្បផយង ខំ្្ង សទ្ជ្េួយ �បូភាព12។ អតថាបទ្ជួលឱ្យ្សាយ ឬកា�្សាយ

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-meet-
trump-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. Wahl-
Jorgensen 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-news-
graphs-spot [accessed 06/04/2018].

12  �ូេពិនិត្យសេើល អតថាបទ្សដាយ  Hannah Guy  សៅកនែតងផ្នែកអតថាបទ្តម្េរូវឱ្យអាច កនែតងសេស�ៀនសនុះ
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ពាណិជជាកេមែផ�លសធ្ើម្តាប់តាេរាតិកា វចិា�ណកថា ក៏�ថាិត សៅកនែតង ម្បសភទ្សនុះ ផ�� 

សៅ សពល ផ�លគាមែ នកា�ដាក់�រា្គ ល់ ចបា�់លា�់ថា ជ្អតថាបទ្ ពាណិជជាកេមែ13។ 

៤.  បរបិទខុស 

េូលសហតត េួយ ផ�ល ពាក្យ «�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ» េិន�ូវម្គប�ណ្ប់ោនទូ្លំទូ្លាយ   

គឺសដាយសា�ថា សគ ស�ើញរាតិកា ពិត ម្តរូវសគ យក េក ផចកចាយ ស�ើងវញិជ្ស�ឿយៗ  

សដាយ ខត�ពី ប�បិទ្ ស�ើេ។ ឧទាហ�ណ៍ �បូភាព េួយ ពី ម្បសទ្� សវៀតណ្េផ�លថត 

សៅឆ្នែ ំ ២០០៧ សហើយម្តរូវ សគ ផចកចាយ ជ្ ថមែី  ស�ើងវញិ សៅកនែតងសពល៧ឆ្នែ ំសម្កាយេក 

គឺ ម្តរូវសគយកសៅផចកចាយ សដាយ ផក្ង បន្ំថា ជ្ �បូភាព ពីម្បសទ្� សនោ៉ា ល់ ផ�លថត 

សៅ សម្កាយ សម្គាុះ� ជ្ាួ យ �ីនាឆ្នែ ំ ២០១៥14។  

៥. មាតិរា បនលៃំ អត្សញ្ញា ែ

កា�សម្បើស ម្ែ ុះ�ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន សៅកនែតងអតថាបទ្ ផ�ល សគ េិន ោន ��ស�� ឬ 

កា�សម្បើ�បូ�ញ្្ញ  �ប�់ សាថា ប័នកនែតង វសី�អូ ឬ�បូភាព ផ�ល សាថា ប័នសនាុះ េិន ោន បសង្ើត 
ស�ើងជ្បញ្ហា ពិតម្ោក�។ ឧទាហ�ណ៍ សៅេតនកា�សោុះសឆ្នែ ត សៅម្បសទ្� សកនោ៉ា  

សៅឆ្នែ ំ ២០១៧ ទូ្�ទ្�្សន៍ BBC Africa ោន�កស�ើញថា រានសគ បសង្ើត វសី�អូ េួយ 

សដាយ កាត់ត�បូ�ញ្្ញ  �ប�់អង្គភាព BBC សហើយ វសី�អូសនាុះ  ម្តរូវសគ ផចកចាយ 

តាេកេមែវធីិ WhatsApp15។ �ូសចនែុះ សគ ម្តរូវ  ្ លិត វសី�អូ េួយ ផចក�ផំលក សៅសលើ 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ សដាយ ម្ពរានសាធា�ណជន កតំ ឱ្យ ចាញ់ សោក វសី�អូ ម្បឌិត 

សនាុះ។

៦.  មាតិរា សបាកបសញ្្ត

រាតិកា សោកបសញ្ឆោ ត គឺ សៅសពលផ�លរាតិកាពិតេួយ   ម្តរូវ សគ យកសៅ ផក្ង បន្ំ 

ស�ើេ្បី សោកម្ោ�់។ ឧទាហ�ណ៍េួយ ពី អាង្ហ្ិក ខ្ងត្ូបង  បង្ហា ញនូវ �បូភាព ផក្ងបន្ំ 

ជ្�បូកា�និីពន្ធសគាច�  Ferial Haffajee �ប�់បណ្្ញ្្សព្្សាយ HuffPost  អង្គតយ  
សលើ សៅ្ �ប�់ អនែកជំនួញ រានែ ក់ ស ម្ែ ុះ Johan Rupert សដាយចង់ឱ្យេនត�្សទូ្សៅយល់ 

13 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៣ 

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-duterte-
change-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].
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ថា កា�និីពន្ធ �បូ សនុះ  រាន ទំ្នាក់ទំ្នង ្ ទ ល់ខ្ួន ជ្េួយ នលឹងអនែកជំនួញ �បូសនុះ16។ 

៧. មាតិរាមរែឌិត

រាតិកាម្បសភទ្សនុះ អាច រានទ្ម្េង់ជ្ អតថាបទ្ �ូចជ្«សគហ ទំ្ព័� �ំណលឹ ង»ម្បឌិត  

ទំាងស�រុង �ូចជ្ WTOE5 News ជ្សគហ ទំ្ព័�ផ�លអុះអាងសដាយខ្ួនឯងថា 
្លិត �ំណលឹ ងផបបស�សេើស�នេ ោន ចតុះ ្ សាយ អតថាបទ្ េួយផ�ល អុះអាងថា �សេដែច 

�ង្ កាតូលិក Pope ោន គំាម្ទ្ សបក្ខជន ម្បធានាធិបតី  Donald Trump។ រាតិកា 

ម្បឌិតក៏អាច ជ្ �បូភាព ឬវសី�អូ ផ�� �ូចជ្ក�ណីខ្ុះ ផ�ល សគបសង្ើតគំនូ�បង្ហា ញ 

ផ�ល ម្ោប់េនត�្សទំាង េិន ម្តលឹេម្តរូវ ថា សគ អាច សោុះសឆ្នែ ត ឱ្យ សលាកស�ី Hillary  

Clinton ោនតាេ�យៈ កា�ស្ញាើសា�តាេទូ្��័ពទន�17។ �បូគំនូ� ទំាង សនុះម្តរូវសគ 

សម្បើម្ោ�់ �ំសៅសលើ �ហគេន៍ភាគតិច សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  សៅេតន 

សពលកា� សោុះសឆ្នែ ត ម្បធានាធិបតី កនែតង�ហ��ឋា អាសេ�កិ។ 

សាធា�ណជន ទូ្សៅ ជ្ពិស��អនែកសា�ព័ត៌រាន ចំាោច់ផចក ឱ្យ ដាច់ សដាយ  

ផ�ក ពីគានែ នូវ  «ធាតត្្សំ»  នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» ៖ ភានែ ក់ង្�  សា� និង អនែក  

បកសសាយ។ សៅកនែតងប�បិទ្ សនុះ រាន�ំណួ�ជ្សម្ចើន ផ�លម្តរូវ �ួ�ស�ញសដាល  
ធាតត ្ ្សំ នីេួយៗ។ ភានែ ក់ង្� ផ�ល បសង្ើត សា� ម្បឌិត េួយ អាចនលឹង ស្្សង គានែ  ពី ភានែ ក់ង្�  

ផ�ល ្ លិត សា� សនាុះ សហើយ ក៏អាច ស្្សង គានែ  ពី  «ភានែ ក់ង្� » ផ�ល ផចកចាយ សា�  

សនាុះផ��។ �ូចគានែ  សនុះ ផ�� សគចំាោច់ម្តរូវផត រាន កា� យល់  ឱ្យ ោន ហមែត់ចត់ថា  

ភានែ ក់ង្�ទំាង សនុះ ជ្ អនែកណ្ និង  េូលសហតត អ្ីផ�ល ជំ�តញ  ឱ្យ ពួកសគ សធ្ើ �ូសចានែ ុះ។  

សគក៏ចំាោច់ម្តរូវយល់ម្បសភទ្ខត�ៗគានែ ននសា� ផ�លភានែ ក់ង្�សនាុះផចកចាយផ��  

ស�ើេ្បី អាច ចាប់ស្ដែើេ ោ៉ា ន់សាមែ ន សៅសលើ វសិាលភាព ននសា�នីេួយៗ និង ចាប់ស្ដែើេ  

សដាុះសសាយ បញ្ហា ។ (គិតេកទ្ល់បចចាតប្បននែ កា�ពិភាកសា ស្្ត សលើ�លប់ សៅ សលើ  
សគហ ទំ្ព័� �ំណលឹ ងម្បឌិតកនែតងទ្ម្េង់ជ្អតថាបទ្ ប៉ាតផន្ រាតិកា ជ្�បូភាព ឬវសី�អូក៏ រាន 
ភាពរាលដាល�ូចគានែ  និង ពិោក កំណត់ េតខ�ញ្្ញ  និង បកអាម្កាតផថេសទ្ៀត ្ ង)។ 

ជ្ចតងសម្កាយ សគចំាោច់ ម្តរូវពិចា�ណ្ សៅ សលើ  «�ំណ្ក់កាលបី»  នន «ព័ត៌រាន 

ម្ចបូកម្ចបល់» ៖ កា� បសង្ើត កា�្លិត និងកា� ផចកចាយ (�បូទី្២)។ ជ្កា��ំខ្ន់ 

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-and-
me_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-text-
message/1680338 [accessed on 23/03/2018].
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ផ��ផ�ល សគ ម្តរូវ ពិចា�ណ្  សៅ សលើ�ំណ្ក់កាល ស្្សងៗ នន ឧទាហ�ណ៍  «ព័ត៌រាន 

ម្ចបូកម្ចបល់» ម្ពេគានែ  ជ្េួយ នលឹង ធាតត្្សំ �ប�់ វា ពីសម្ពាុះ ភានែ ក់ង្� ផ�ល ជ្ សេសខ្្ង 

នន រាតិកា ជ្ស�ឿយៗគឺ ស្្សង គានែ  ពី អនែក ្ លិត និង អនែក្្សព្ ្ សាយ។

រខូបភ្ពទី២៖ធាតនុ្្សទំាងំបីនន«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់» 

ជ្ឧទាហ�ណ៍ កត្ាជំ�តញចិត្ �ប�់ សេសខ្្ង ផ�ល «បសង្ើត» យតទ្្ធនាកា� ្ ្សព្្សាយ  

ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�ល គំាម្ទ្ សដាយ��ឋា គឺ ខត�គានែ  ឆ្ងៃ យពី ពួក ម្ករុេ «បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»  

ផ�ល ទ្ទួ្លម្ោក់ កនម្េតិចតួច �ម្រាប់ កា� ផម្បក្ាយ ម្បធានបទ្ នន យតទ្្ធនាកា� 

សៅជ្ អតថាបទ្  ចតុះ ្ សាយ ជ្ក់លាក់។ សហើយ សៅសពល ផ�ល សា� េួយ ម្តរូវោន 

ផចកចាយ វា អាច ម្តរូវ សគ្លិត ស�ើងវញិ និង ផចកចាយ បន្  ឥត ឈប់ ឈ�  សដាយ 

តួអង្គជ្សម្ចើនជ្េួយ នលឹង កត្ា ជំ�តញ ចិត្ ស្្សងៗគានែ ។ ឧទាហ�ណ៍ សា� សៅ សលើ 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  េួយ អាច ម្តរូវោន�ហគេន៍ជ្សម្ចើន ផចកចាយ បនាទ ប់េក  

ម្បព័ន្ធ សា�ព័ត៌រានោនយកវាសៅសធ្ើជ្�ំណលឹ ង (សដាយេិនោនពិនិត្យ  

ភា្ន ក់ងារ

ម្បសភទ្តួអង្គ៖
កម្េិតននកា�ចាត់តំាង៖
កត្ាជំ�តញ៖
កម្េិត�្័យម្បវត្ិកេមែ៖
ម្ករុេសគាលសៅ៖
សចតនាបង្្លអាម្កក់៖
សចតនាបំភ័ន្៖

សថ�សវលា៖

ភាពម្តលឹេម្តរូវ៖
ភាពស�បចបាប់៖
ម្បសភទ្បន្ំអត្�ញ្្ញ ណ៖
សគាលសៅននសា�៖

រាតិកាននសា�៖
វធិានកា�ផ�លោនសធ្ី៖

្្ូវកា� / េិន្្ូវកា�
គាមែ ន / ធូ��លតង / តលឹង� លឹតង  / បណ្្ញ
ហិ� ្្ញវតថាត/នសោោយ/�ង្គេ/ចិត្សាស�្
េនត�្ស / Cyborg / Bot
�រាជិក  / ម្ករុេ�ង្គេ / �ង្គេទំាងេូល
រាន / គាមែ ន
រាន / គាមែ ន

�យ:សពលផវង/�យ:សពលខ្ី/ផ្្អកសលីម្ពលឹត្ិកាណ៏

បំភ័ន្ / បន្ំ / ម្បឌិត
ស�បចបាប់ / ខត�ចបាប់
គាមែ ន / រា៉ា កយីសហា / បតគ្គល
បតគ្គល/សាថា ប័ន/ម្ករុេ�ង្គេ/�ង្គេទំាងេូល

អនតត្�ភាព / ម្បឆំ្ង / ោនច�ចា�
េិនសអីសពី/ផចក�ផំលកគំាម្ទ្/ផចក�ផំលកម្បឆំ្ង

រារ

អ្នកបកមរាយ
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ពិច័យ ម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ) និង ្ ្សព្្សាយ បន្ សៅ�ល់ �ហគេន៍ ស្្សងសទ្ៀត។ 

រានផត វភិាគ ហមែត់ចត់ សៅ សលើ  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»  តាេវធីិ សនុះ ប៉ាតសណ្្ណ ុះ សទ្ើប 

សយើង អាច ចាប់ស្ដែើេ យល់ចបា�់ អំពី ភាព ស�សពចស�ពិល ទំាង សនុះ18។

ឧទាហ�ណ៍ អំពី សគហ ទំ្ព័� េួយ  ផ�ល ចតុះ ្ សាយ អតថាបទ្អុះអាងថា �សេដែច�ង្ 

Pope ោនម្បកា� គំាម្ទ្ សបក្ខភាពម្បធានាធិបតី Donald Trump សហើយរានកា� 

ផចក�ផំលកោ៉ាងសម្ចើន គឺ ជ្ ឧទាហ�ណ៍េួយ �៏ល្បីលបាញ បំ ត្ត19។ សនុះជ្ ក�ណី 

�ិកសា �៏រានម្បសោជន៍េួយ  �ម្រាប់ពិចា�ណ្ អំពី�ំណ្ក់កាលស្្សងៗ គានែ  នន  

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» (�បូទី្៣)។

18 កំណត់ចំណំ្ពីអនែកផក�ម្េរួល៖  តារាងម្កាហ្ិកបផនថាេ ផ�លអាចម្តរូវោនពិចា�ណ្  ម្តរូវោនបសង្ើតស�ើងវញិ
�ូចខ្ងសម្កាេ៖ 

តួអង្គ៖ រោឋា ភិបាល PSYOP 
គែបក្សនសោបាយ សហមគិន 
មករុ្ហ៊ុនទំនាក់ទំនងរាធារែៈ 
បុគ្គល មរែព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ

បង្កលក្ខែៈ សោយ ក្្មវិធតី កុំព្យូទ័រ

បសង្ើត រាតិកា -  

ឧ. អតថាបទ្ស�ឿង 

អតាថា ធិបបាយ “likes” វសី�អូ 

�បូត្តក

ជ្ស�ឿយៗ លាក់ អត្�ញ្្ញ ណ 

ឬ សម្បើ អត្�ញ្្ញ  លួច សគ ឬ ផក្ង 

ក្ាយ

រានលក្ខណៈ អន្�កេមែ

ផចកចាយរាតិកា �ូចជ្ 

តាេ�យៈ កា� ផចក�ផំលក 

និងកា�ភាជា ប់តំណ 

សម្បើ ម្ោ�់កេមែវធីិកតំព្ូយទ័្� 
�ំសណើ �កា��្័យម្បវត្ិ (bots) 

ជ្ជំនួយ

កេមែវធីិកតំព្ូយទ័្��ំសណើ �កា� 
�្័យម្បវត្ិ

“ផក�ម្េរួល” រាតិកា ៖ លតប 

/ ផក / �ម្េប�ម្េរួល / 

�កសា ទ្តក 

កា�លួចចូល និង ផល្បង កេមែវធីិក្ួបនសដាុះសសាយតាេ

កតំព្ូយទ័្� (Algorithms)

តារាង ៖ ម្កបខ័ណ្ឌ �ម្រាប់ កា� បំពតល - �សបៀប ផ�ល សគ អាច សធ្ើ ឱ្យ ខូច �ល់ �តច�តិភាព នន ព័ត៌រាន
ម្បភព:  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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រខូបភ្ពទី៣៖ែោំក់កាលនន«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់»

សោល បំែង ននស្សរៀន

➢	ស�ើេ្បីក្ាយ ជ្ អនែក សម្បើម្ោ�់ ព័ត៌រានសលើអតីនធឺណិត ផ�លកាន់ផតយល់�លឹង 

សដាយ គិតអំពី វសិាលគេ ទូ្លំ ទូ្លាយ ននព័ត៌រាន េិនពិត  និង ព័ត៌រាន ខត�។ 

➢	គិតម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ ហមែត់ចត់ អំពី ជន (ជ្ស�ឿយៗជនអនាេិក ឬ ជនបន្ំ 

អត្�ញ្្ញ ណ) ផ�ល បសង្ើត ព័ត៌រាន ម្បសភទ្ ទំាង សនុះ សតើ ព័ត៌រាន ទំាងសនុះ 

រានទ្ម្េង់ ផបប ណ្ ខ្ុះ សតើ សគអាចយក សៅ បកសសាយ�ូចសេដែចខ្ុះ សហើយសតើ 

ព័ត៌រានសនាុះ រាលដាល ោ៉ាង�ូចសេដែច។  

➢	ផ�ង្យល់ អំពីភាព�មែតគសាមែ ញ នន  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» ជ្ពិស�� 

ភាពចំាោច់កនែតងកា��រា្គ ល់ ភាព ខត�គានែ   �វាង អនែកផ�លបសង្ើត ព័ត៌រាន 

រារបសង្កតីត

អតថាបទ្ម្បឌិត
ស�ីងសដាយ
េនត�្ស េិនសា្គ ល់
អត្�ញ្្ញ ណ

រារកចកចាយ

អតថាបទ្ផចក�ផំលកសលី 
Facebookសដាយេនត�្ស
រានែ ក់ផ�លសធ្ីកា�ឱ្យ
បណ្្ញននសគហទំ្ព័�
ព័ត៌រានម្បឌិតសនុះ។

រារ្លិត

អតថាបទ្ចតុះ្សាយសៅសលីសគហទំ្ព័� 
WTOE5 News  ជ្ផ្នែកេួយនន 
សគហទំ្ព័�ព័ត៌រានម្បឌិតចំនួន ៤៣
ផ�លោនចតុះ្សាយជ្ង៧៥០អតថាបទ្

រារ្លិតសេើងវិញ

អតថាបទ្ម្តរូវោនផចក�ផំលកសដាយេនត�្ស ផ�លរានទំ្នាក់ទំ្នង
នលឹងបណ្្ញ ននសគហទំ្ព័�ព័ត៌រានម្បឌិតសនុះកនែតងកា�បនទ�
្លប៉ាុះពាល់សនុះបផនថាេ ស�ីេ្បីសធ្ីសអាយកាន់ផតចំសណញសម្ចីន។

អតថាបទ្ផចក�ផំលកសៅសលី   Facebook   សដាយអនែកគំាម្ទ្�ប�់សលាកម្តំា។

អតថាបទ្ផចក�ផំលកសដាយករំ្ាងផ�លរាន្លម្បសោជន៍ពីជ័យ
ជំនុះ �ប�់សលាកម្តំា ( ឧ. វាោនក្ាយជ្រាតិកាផ�លបនទ�បផនថាេ
សដាយម្ករុេម្តរូល ឬកេមែវធីិកតំព្ូយទ័្��ំសណើ �កា��្័យម្បវត្ិ) ។

អតថាបទ្ម្តរូវោនផចក�ផំលកសដាយអនែកគំាម្ទ្�ប�់សលាកស�ីHillary Clinton 
ជ្ភ័�្តតាងបង្ហា ញថា អនែកគំាម្ទ្�ប�់សលាក ម្តំា ម្តរូវសគសោកម្ោ�់ោន។
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ម្បសភទ្ទំាង សនុះ ទ្ម្េង់ ផ�លពួកសគ សម្បើ និង វធីិ ផ�ល ម្ករុេសគាលសៅអាច នលឹង 

ផចក�ផំលក សា�ទំាងសនុះ។ 

➢	ស�ើេ្បីអាចពិចា�ណ្ អំពីកា�លំោកផ�ល សយើងរាន  ចំសពាុះកា�សដាុះសសាយ 

បញ្ហា ទាក់ទិ្ននលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត  និង ព័ត៌រាន ខត�។ 

➢	ស�ើេ្បី បង្ហា ញ ឱ្យ ស�ើញ បញ្ហា  ផ�ល  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»  ប៉ាុះពាល់  សលើ លទ្្ធិ 

ម្បជ្ធិបសតយ្យ និង �ង្គេ ស�� ីផ�លជ្ កេមែវតថាត នន សេស�ៀនេតនសនុះ។ 

លទ្ធ្លសិកសា

សៅចតងប ច្ា ប់ នន វគ្គសនុះ �ិ�្ស នលឹង អាច ៖

១. យល់ចបា�់អំពី �សបៀប ផ�លអនែក នសោោយ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង និង 

ម្គលឹុះសាថា ន�ិកសា  ពិភាកសា និង  សម្បើម្ោ�់។ 

២. យល់អំពី  ្ ល ប៉ាុះពាល់ �ប�់ «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» និងកា�យល់ខត�។ 

៣. យល់អំពី ម្បសភទ្ នន ព័ត៌រានេិនពិត  និងព័ត៌រានខត� ម្ពេទំាង អនតវត្ វា  

សៅសលើ ឧទាហ�ណ៍ ខត�ៗគានែ ។ 

៤. ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ អំពី ឧទាហ�ណ៍ េួយនន  ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�ល ផវកផញក 

ធាតត ្ ្សំ ស្្សងៗ សពាលគឺអនែក ណ្ ជ្ អនែក ្ ដែួចស្ដែើេ និង/ឬ បសង្ើតព័ត៌រានសនាុះ 

សតើ វារាន លក្ខណៈ ោ៉ាង �ូចសេដែច និង សតើ អនែក អានអាច បកសសាយ 

ោ៉ាង�ូចសេដែចជ្ស�ើេ។ 

៥. ពន្យល់  អនែកស្្សងសទ្ៀត អំពី សា�ៈ�ំខ្ន់ កនែតងកា�ផ�លសយើង   ម្តរូវ គិត ពិចា�ណ្ 

អំពី បញ្ហា  សនុះ ឱ្យ ោន ហមែត់ចត់។
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ទម្ង ់ននស្សរៀន

រារបសមងៀនរាមទឹស្តី និងសិរា្ខ រាោកែលមានរារអនុវត្

បទ្បង្ហា ញ�ម្រាប់ សេស�ៀនសនុះ20 ម្តរូវោនតាក់ផតង ស�ើង ស�ើេ្បីគំាម្ទ្ �ិកា្ខ សាលា 

ផ�លរាន�យៈសពលផវង។ ក៏ប៉ាតផន្ �ម្រាប់ សគាលបំណងននកេមែវធីិ�ិកសាសនុះ 

អតថាបទ្ខ្ងសលើគួ�ផតម្តរូវោន សម្បើម្ោ�់ ជ្េូលដាឋា ន �ម្រាប់ ោឋកថាម្ទ្លឹ�ដែី។ 

លំហាត់ អនតវត្ន៍ផ�លរានសៅកនែតង បទ្បង្ហា ញទំាង សនុះ ម្តរូវ ោន �កស�ង់ សចញ 
�ម្រាប់ សេស�ៀន �យៈសពល៩០នាទី្។ ម្គរូ បសម្ងៀនគួ�ផតសធ្ើកា�ជ្េួយ បទ្បង្ហា ញ 

ទំាងសនុះ សដាយ សម្បើ ម្ោ�់ �ំណួ� ពិភាកសា និង លំហាត់។ 

លំហាត់ទី្១ ៖ ចូ� សេើល �បូភាពទី្៤ខ្ងសម្កាេ ផ�លពន្យល់ អំពី  «ម្បសភទ្ទំាង៧នន 

ព័ត៌រានេិន ពិត និង ព័ត៌រាន ខត�»។ តាេ�យៈកា�ចាប់ន�គូ ឬជ្ម្ករុេតូចៗ ម្គរូ 

បសម្ងៀនអាចនលឹង�តំឱ្យ�ិ�្ស ្ ដែល់ ឧទាហ�ណ៍  ផ�ល ម្តរូវនលឹង ម្បសភទ្ សេស�ៀនទំាង សនុះ។ 

រខូបភ្ពទី៤៖បបយភទទាងំ៧នន«ព័ត៌មានបចបខូកបចបល់»- firstdraftnews.org 

20 បទ្បង្ហា ញអាចទាញយកតាេសនុះ៖   at: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_
model_course_1_-_slide_deck.pdf

គាមែ នសចតនាបង្្ល
អាម្កក់  ប៉ាតផន្ រាន
�ក្ានតពលបំភ័ន្

កា�សម្បីព័ត៌រានសដាយ
បំភ័ន្ ស�ីេ្បីទ្រ្ាក់
កំហត�សៅសលីបញ្ហា  ឬ
បតគ្គលណ្េួយ

សៅសពលផ�លម្បភព
ពិតម្តរូវោនផក្ងបន្ំ
អត្�ញ្្ញ ណ

រាតិកាថមែីេិនពិត១០០% 
បសង្ើតស�ើងស�ើេ្បីសោក 
បសញ្ឆោ ត និងបង្្ល 
អាម្កក់

សៅសពលផ�លចំណង
សជើង �បូភាព   ឬចំណង 
សជើង�បូភាពេិនគំាម្ទ្ 
រាតិកា 

សៅសពលផ�លរាតិកា 
ពិតម្តរូវសគផចក�ផំលក 
សដាយភាជា ប់នលឹងប�បិទ្ 
ខត�

សៅសពលផ�លព័ត៌រាន 
ឬ�បូភាពពិតម្តរូវោនសគ 
ផកផម្ប ឬស�ៀបចំស�ើង 
ស�ើេ្បីសោកបសញ្ឆោ តឬ 
សោកម្ោ�់

សែៀលត្មិះ  ឬចំអកេកេឺយ មាតិរាបនលៃំអត្សញ្ញា ែ មាតិរាមរែឌិតមាតិរាបំភ័ន្

រារភាជា ប់ទំនាក់ទំនង្ិនពិត បរបិទខុស មាតិរាសបាកបសញ្្ត
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លំហាត់ទី្២ ៖ ចូ� ពិនិត្យ គំនូ�ពន្យល់�ង្ង់ម្តរួតគានែ  (គំនូ�ពន្យល់ទី្១) ផ�លពន្យល់

អំពីភាពខត�គានែ  �វាង ព័ត៌រាន ខត� ព័ត៌រានេិនពិត និង ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ។ 

សតើអនែកយល់ស�បផ��ឬសទ្? សតើ រានធាតតណ្េួយផ�លម្តរូវបផនថាេ? សតើ រាន  អ្ីផ�ល 

អនែកចង់ជំទា�់ផ��ឬសទ្? 

្សារ ភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្លសិកសា

ក. មទឹស្តី

បាឋកថា ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្លសិកសា

កា�សធ្ើ បទ្បង្ហា ញ និង ពិភាកសា កនែតង ថានែ ក់ស�ៀន៖ 

កា�ផចក�ផំលក ចំសណុះ�លឹងពីេតន អំពី ក�ណី នន 

ព័ត៌រាន េិនពិត និង ព័ត៌រានខត�

៩០ នាទី្ ១

ខ. អនុវត្ន៍

បាឋកថា ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្លសិកសា

លំហាត់ទី្១៖ ចូ�សេើល គំនូ�ពន្យល់ទី្ ៤ 

ផ�លពន្យល់អំពីម្បសភទ្នន ព័ត៌រាន េិនពិត និង 

ព័ត៌រាន ខត� និង សធ្ើកា�ជ្គូ ឬ ជ្ម្ករុេតូចៗ �ចួ  

ផ�ង្�ក ឧទាហ�ណ៍ ផ�ល ម្តរូវ នលឹង ម្បសភទ្ទំាងសនុះ។

៤៥ នាទី្ ២

លំហាត់ទី្២៖ ចូ� ពិនិត្យ សេើលគំនូ�ពន្យល់ទី្១ 

ផ�លពន្យល់ អំពី ភាព ខត�គានែ  �វាង ព័ត៌រាន ខត� 

ព័ត៌រាន េិនពិត និង ព័ត៌រានបង្ព្យ�នកេមែ។  

សតើ អនែកយល់ស�ប ផ�� ឬសទ្? សតើ រានអ្ីខ្ុះោត់? 

សតើ រានអ្ី ផ�ល អនែក ចង់ ជំទា�់ផ��ឬសទ្? 

៤៥ នាទី្ ៣
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លំហាត់មរាវមរាវបកនថែ្

បសង្ើត សម្គាង អតថាបទ្ស�ឿង េួយ21�ម្រាប់ ្ លិត វសី�អូ ពន្យល់  េួយ ផ�ល ម្ករុេហ៊តន 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ   អាច យក សៅ ្ សាយ សៅ ពី សលើ  Newsfeed ស�ើេ្បី អប់� ំ

អនែកសម្បើម្ោ�់ អំពី អ្ីផ�លពួកសគ គួ�ម្បរុងម្បយ័តនែ សៅ សពល ផ�ល ពួកសគ សម្បើម្ោ�់ 

ព័ត៌រាន សៅសលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ។ �ិ�្ស អាច ដាក់ ប ច្ាូ ល ឧទាហ�ណ៍  
នន ក�ណី ព័ត៌រាន េិនពិត  និងព័ត៌រាន ខត� ផ�ល ពួកសគធ្ាប់ ោន ជួប ម្បទ្ុះ សៅកនែតង 
សពល �ិកសា វគ្គ សនុះ ស�ើេ្បី បង្ហា ញ ឱ្យ សគស�ើញ ហានិភ័យ នន កា�ចតច «Like» និង  

«Share» និងកា�ចូល�េួសោបល់  សលើ អ្ី េួយ  ផ�ល ម្ករុេសគាលសៅ េិន ម្ោក� ខ្ួន ឯង 
ថា ជ្ កា�ពិតឬ អត់្ង សនាុះ។ ឧបក�ណ៍ �ម្រាប់សធ្ើ សម្គាង អតថាបទ្ ស�ឿងអាច�ក ោន 

សៅទី្សនុះ ៖ http://www.storyboardthat.com/

ឯករារបកនថែ្

បទ្បង្ហា ញ: https://en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_syllabus_-_
model_course_1_-_slide_deck.pdf

អំណានបកនថែ្

Berger, G. 2017. Fake news and the future of professional and ethical 
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សសង្ខប

សគចាត់ទ្តក�េ័យ ឌីជីថលជ្  «យតគ�េ័យរា��ម្រាប់ វ�័ិយសា�ព័ត៌រាន»1។ 

កា�ពិតបសចចាកវទិ្យាឌីជីថល  ោន ្ ដែល់ លទ្្ធភាព �ល់ កា�ទ្ទួ្លោន និង សម្បើម្ោ�់  

ឃំ្្ង ទិ្ននែន័យ�៏សម្ចើន�ម្រាប់ សា�ព័ត៌រាន ផបប ស�ីតបអសង្ត2 គំ�ថូមែីននកា�សធ្ើស�ចកដែី 

រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង �ហកា� ឆ្ង ម្ពំផ�ន លទ្្ធភាព ទ្ទួ្លោននិងសម្បើម្ោ�់ ឃំ្្ង 

ចំសណុះ �លឹង  និងធនធាន ចម្េរុុះ �៏សម្ចើន សដាយ ង្យស�រួល បំ ត្ត។ ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ 

យតគ�េ័យសនុះ ក៏ម្បឈេ នលឹងកា� ្ ្ �់បដែូ� ផ្នែក �ចនា�េ្ព័ន្ធ ផ�លេិនធ្ាប់ រាន និង 
កំពតងផតបន្សលើ ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ង ផ��។   សា�ព័ត៌រាន កំពតង �ងនូវ«កា�វាយម្បហា�3» 

សដាយ ម្បឈេនលឹង  «ព្យតុះ�ង្រា» នន �រា្ព ធម្ប�ព្គានែ ផ�ល  ពូន្ដែតំ ជ្  «ព័ត៌រាន
 

ម្ចបូកម្ចបល់»4 ។ �រា្ព ធទំាង សនុះ�េួរាន ៖ 

➢	កា�សកើនស�ើង នន យតទ្្ធនាកា�សឃ្�នា តាេម្បព័ន្ធ កតំព្ូយទ័្�5 និង  «កា� សម្បើម្ោ�់ 

ភាព េិន ទ្តកចិត្ ជ្អាវតធ»6។

➢	កា��ខំ្ននន កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ ផបប ឌីជីថល ផ�ល បណ្ដែ លឱ្យ  គំ� ូ

អាជីវកេមែ ផបប ម្បនពណី  �ម្រាប់ វ�័ិយ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង �ួល�លំ និង  

អម្តា ខ្ព�់ នន ភាព គាមែ ន កា�ង្� សធ្ើ។

➢	បរាជ័យ ននកា� ្ សាយពាណិជជាកេមែ តាេ ផបប ឌីជីថល កនែតងកា�ជួយគំាម្ទ្ �ល់ 

វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន  ជំនួ�ឱ្យ កា�្សាយ ពាណិជជា កេមែសៅសលើ កា�សោុះពតេ្ព 

(ឥ�ូវសនុះម្ករុេហ៊តន Google និង Facebook គឺជ្ អនែក ទ្ទួ្ល្ល �៏ធំ បំ ត្ត 

1 Posetti, J. (2017). Protecting Journalism Sources in the Digital Age UNESCO, Paris. p 104 http://unesdoc.
unesco.org/images/0024/002480/248054E.pdf [accessed 01/04/2018]. (Citing ICIJ Director, Gerard  Ryle)

2 Obermayer, B. & Obermaier, F. (2016). The Panama Papers: Breaking the story of how the rich and powerful 
hide their money, One World, London

3 UNESCO (2018). World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2017/2018. UNESCO, Paris. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259756e.pdf [accessed 29/03/2018].

4 Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Council of Europe, Op Cit. Note: the video recording of a panel 
discussion at the 2018 International Journalism Festival, convened by the chapter author, is a resource that 
instructors may wish to use for the operationalization of this module. https://www.journalismfestival.com/
programme/2018/journalisms-perfect-storm-confronting-rising-global-threats-from-fke-news- to-censorship-
surveillance-and-the-killing-of-journalists-with-impunity

5 Clarke, R. & Gyemisi, B. (2017). Digging up facts about fake news: The Computational Propaganda Project. 
OECD. http://www.oecd.org/governance/digging-up-facts-about-fake-news-the-computational-propaganda-
project.htm [accessed 01/04/2018].

6 UNESCO (2017). States and journalists can take steps to counter ‘fake news’. UNESCO, Paris. https://
en.unesco.org/news/states-and- journalists-can-take-steps-counter-fake-news [accessed 29/03/2018].
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ពីកា�លក់ កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ តាេម្បព័ន្ធ  ឌីជីថល)7។

➢	ភាពសជឿនសលឿន ននបសចចាកវទិ្យាឌីជីថលផ�ល សធ្ើឱ្យ ផម្បម្បរួល កា��តីឈនែួល 
្លិតរាតិកា កា�្លិត កា� សោុះពតេ្ព្សាយ និង កា�ផចកចាយរាតិកា 

ផ�លសធ្ើឱ្យ រាន �រា្ព ធកាន់ផតសកើនស�ើងសលើសពល កំណត់ និង បណ្ដែ លឱ្យ 

រាន កំសណើ ន នន កា� ោត់បង់កា�ង្� សធ្ើ។

➢	កា�សបៀតសបៀន តាេអតីនធឺណិត ផ�លស្្តសលើ  អនែកសា�ព័ត៌រាន 

(ជ្ពិស��ស�្ី) ម្បភព និង ម្ករុេសគាលសៅ�ប�់ពួកសគ8។

➢	សវទិ្កាម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  ផ�ល ស្្តសលើម្ករុេសគាលសៅជ្ធំ កនែតងកា�

ផ�ង្�ក និង កា�ផចកចាយ រាតិកា9 និង សធ្ើឱ្យ ពួកសគ ក្ាយជ្ �ហម្បតិបត្ិក� 

កនែតងកា� ្ លិត �ំណលឹ ង  (ផ�ល្ដែល់ ម្បសោជន៍ជ្សម្ចើន ប៉ាតផន្កនែតងសពលជ្េួយ
 

គានែ សនាុះ ក៏សធ្ើឱ្យ�សង្្គ ុះ�សង្គើអំណ្ចម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ំណលឹ ងម្បនពណី និង 

ប៉ាុះពាល់សៅសលើ បទ្ដាឋា ន  ស្ទៀង ្ ទ ត់ កា�ពិតផ��)10។ 

➢	កា��ពំលឹងចង់ោន �ំណលឹ ង  «តាេតម្េរូវកា�» �ប�់ ម្ករុេសគាលសៅ កា� ប ជ្ាូ ន  
�ំណលឹ ងតាេ ម្បព័ន្ធ ទូ្��័ពទ ចល័ត និង កា�ចូល�េួ ភ្ាេៗសៅសលើ ម្បព័ន្ធ�ង្គេ 

កាន់ផតបសង្ើន �រា្ព ធ េួយ កម្េិតសទ្ៀត សលើ អនែកសា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ ផ�ល 

កំពតង ម្បឈេេតខ នលឹង កា� ខ្ុះ ធនធាន កនែតង វ�ដែ ្ លិត  �ំណលឹ ង ឥត ឈប់ ឈ�។

➢	អនែក ្ សាយ �ំណលឹ ង ខំម្បលឹង �កសាម្ករុេសគាលសៅ ខណៈផលង�ូវរាន ឧប�គ្គកនែតង  

កា� សោុះពតេ្ព្សាយ សដាយសធ្ើឱ្យ បតគ្គល ឬ សាថា ប័ន ណ្ក៏អាច រាន លទ្្ធភាព្លិត 

រាតិកា សគច ត្តពី ម្បព័ន្ធ ម្តរួតពិនិត្យ គតណភាព ជ្ម្បនពណី និង ម្បកួត ម្បផជង  

�សណដែើ េ កា�ចាប់អា�េមែណ៍ កនែតង សនាុះរាប់ទំាង អនែក នសោោយរានឥទ្្ធិពល ផ�ល

ពយាោេ បង្ខូច ភាព អាច សជឿជ្ក់ោន �ប�់ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍  ផបប�ុិះគន់11។ 

7 Kollewe, J. (2017). Google and Facebook bring in one-fifth of global ad revenue The Guardian, May 2nd 2017. 
https://www.theguardian.com/media/2017/may/02/google-and-facebook-bring-in-one-fifth-of-global-ad-
revenue [accessed 29/03/2018].

8 �ូេពិនិត្យសេើលសេស�ៀនទី្៧

9 Nielsen, R. K. & Schroeder, C. K. (2014). The Relative Importance of Social Media for Accessing, Finding and 
Engaging With News in Digital Journalism,  2(4)  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.20
13.872420 [accessed 29/03/2018].

10 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].

11 Cadwalladr, C. (2017). Trump, Assange, Bannon, Farage…bound together in an unholy alliance, The Guardian, 
October 28th 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/28/trump-assange-bannon-
farage-bound-together-in-unholy-alliance [accessed 29/03/2018].
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➢	ម្ករុេហ៊តនសា�ព័ត៌រានឌីជីថលថមែីៗ  ផ�លរានឥទ្្ធិពលតិចតួច និង�កម្ោក់ 

ចំណូលេិនសម្ចើន ម្គាន់ផតជ្កា� បំសពញចសន្ាុះម្បសហាង ផ�លជ្កា� 

បរាជ័យ�ប�់ កាផ�តផតប៉ាតសណ្្ណ ុះ។

➢	ភាព�លឹកស�ច� លឹលននទំ្នតកចិត្ចំសពាុះវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង អង្គភាព 

សា�ព័ត៌រាន កាន់ផតសធ្ើឱ្យម្ករុេសគាលសៅ �សាយ ចិត្  ផ�លកា�ណ៍សនុះសធ្ើ 

ឱ្យ ម្ោក់ ចំសណញកាន់ផតតិចសៅៗ និង ជំ�តញ ឱ្យកា�រាលដាលនន  «ព័ត៌រាន 

ម្ចបូកម្ចបល់»  កាន់ផតខំ្្ង ស�ើង។   

ជ្លទ្្ធ្ល ផខ្សបនាទ ត់�វាង កា�ពិត កា�កេសាន្ កា�្សាយពាណិជជាកេមែ កា�ម្បឌិត 

និង ស�ឿង ម្បសលាេ សលាកកាន់ផតរានភាព ស�សពចស�ពិល។  សៅសពល ផ�ល ព័ត៌រាន 

េិនពិតម្តរូវ ោន ្ ្សព្្សាយ តាេម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ំណលឹ ង�ង្គេ  ផ�លពលឹងផ្្អក  

សលើ កា�ផចក�ផំលក កនែតងចំសណ្េ េិត្ភកដែិ សធ្ើឱ្យរាតិកា សនាុះ កាន់ផតរាលដាល ខំ្្ង 
ផ�ល សគេិនអាច ទាញម្តលប់េកវញិ សទាុះបី អនែក សា�ព័ត៌រាន  និង អនែក ស្ទៀង ទ្ ត់ 

កា�ពិត �នទ្ សទ្ៀត បកអាម្កាត ព័ត៌រាន េិន ពិត សនាុះ សដាយ សជ្គជ័យ កដែី។ 

សេស�ៀនសនុះ នលឹងនំា�ិ�្សឱ្យ យល់អំពី  បរាជ័យ នន អាជីវកេមែ  ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្ ្ សាយ 

�ំណលឹ ង ជ្សម្ចើន សៅកនែតង �េ័យ ឌីជីថល បូក�េួ នលឹង �ំសណើ �្្�់ប្ូ�នន បសចចាកវទិ្យា 

ឌីជីថល និង វត្រាន នន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  ្ ដែល់ ភាពស�បចបាប់  និង  សាយ 

ភាយននព័ត៌រានេិនពិត12។ វា ក៏នលឹងជួយ �ិ�្ស កនែតងកា� វភិាគសដាយម្តិុះ�ុិះ សៅសលើ 

កា�សឆ្ើយតប �ប�់ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ចំសពាុះ  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។  

ជ្ង សនុះ  សទ្ៀត វា ្ ដែល់ ព័ត៌រាន �ល់ �ិ�្ស អំពី កា�អនតវត្ ល្ៗអ  សៅកនែតង វ�័ិយ សនុះ  
ផ�ល កំពតង ្ ត� ស�ើង �ម្រាប់ កា� ម្គប់ម្គង បញ្ហា  សនុះ។

12  Posetti, J. & Silverman, C. (2014). Op cit
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សមោង នន ស្សរៀន

រារសោះមរាយបញ្ហា 

រចនាស្្ព័ន្ធ ននបុព្សហតុ កែល «ព័ត៌មានមចបូកមចបល់» បោះពាល់ឧសសាហក្្មែំែឹង

១. រារែួលរលំ  អាជតី វក្្ម កបបមរែនពែតី

កា�ធ្ាក់ចតុះោ៉ាងឆ្ប់�ហ័� នន ចំណូល  ពីកា�្សាយពាណិជជា កេមែ ផបបម្បនពណី 

ផ�លជ្គំ� ូេូលនិធិ ផ�ល ោន ម្ទ្ម្ទ្ង់ អាជីវកេមែ សា�ព័ត៌រាន  អ�់�យៈសពល ជិត 

ពី� �តវត្ស� ៍កន្ង េក សនុះ និងបរាជ័យ នន កា�្សាយ ពាណិជជាកេមែ ផបប ឌីជីថល 

កនែតងកា� បសង្ើត ម្ោក់ចំសណញ ម្គប់ម្គាន់  ោន �តញម្ចានសៅ �ល់�េ័យ េួយ នន  
កា�សធ្ើ ពិសសាធ ជ្បនាទ ន់  និងកាន់ផតសម្ចើនស�ើងៗ ស�ើេ្បី �កវធីិ សធ្ើឱ្យ អាជីវកេមែ  

សា�ព័ត៌រាន រាន និ�ន្�ភាព។ ប៉ាតផន្ កា��ួល�លំននឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ងកាន់ផត 

បផនថាេសល្បឿន �េួនលឹងកា�ធ្ាក់ចតុះ ោ៉ាងគំហតក ននចំនួន កាផ�ត កា�ផកទ្ម្េង់ ោ៉ាង 

គំហតក និង កា�ប ច្ា ប់កា�ង្� បតគ្គលិកកនែតងចំនួនសម្ចើន ផ�លឥ�ូវសនុះ ក្ាយ សៅ ជ្ 

បទ្ពិសសាធ ធេមែតាសៅសហើយ កនែតង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង  �េ័យ ឌីជីថល។ ឥ�ោិបថ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  ផ�ល កំពតង ផម្បម្បរួល និង កា�សាយភាយ នន 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  �េួ នលឹងវត្រាននន ទូ្��័ពទ ទំ្សនើបផ�លធូ�នថ្ និង អាច សម្បើ 

កេមែវធីិោនសម្ចើន ក៏ជ្សហតតបណ្ដែ លឱ្យ ធ្ាក់ចតុះ ចំនួន អនែកសម្បើម្ោ�់ ្ លិត្ល 

�ំណលឹ ង ផបបម្បនពណី  សដាយង្កសៅ�ក �សបៀប ផចក�ផំលក ព័ត៌រាន ពីេិត្ ភកដែិ 

ផ�លនំាឱ្យ ម្ោក់ចំណូលកាន់ផតធ្ាក់ចតុះផថេសទ្ៀត។

្លប៉ាុះពាល់ ផ�លពាក់ព័ន្ធ សៅនលឹង  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» �េួរាន៖ 

➢	កា�កាត់បនថាយ ធនធាន សៅកនែតង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង (បតគ្គលិក និងថវកិា) 

ផ�ល បណ្ដែ ល ឱ្យ ធ្ាក់ចតុះ  កា�ពិនិត្យ ពិច័យ សៅសលើ ម្បភព  និងព័ត៌រាន និង 

កា�ថយចតុះនន កា�សធ្ើ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ «�ល់ទី្ កផន្ង» 

➢	កំសណើ ន�រា្ព ធ កាលកំណត់ �ម្រាប់ កា� ្ លិត �ំណលឹ ង �េួទំាង �ំសណើ �កា� 

ម្តរួតពិនិត្យ គតណ ភាព ផ�ល ថយ ចតុះ និង កា�ោត់បង់ កា�ង្� ខណៈ ផ�ល 

តម្េរូវកា� ្ លិត រាតិកា សៅផត បន្ រានស�ើេ្បី ្ សាយ  សៅ សលើ សគហ ទំ្ព័� និង 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  
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➢	សពលសវលា  និងធនធាន កាន់ផតតិច �ម្រាប់  «កា�ម្តរួតពិនិត្យ និង តតល្យភាព» 

(កនែតង សនាុះ រាប់ ប ច្ាូ ល ទំាង កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត និង កា�ផក�ម្េរួលអតថាបទ្   ) 

➢	កា�ពលឹងផ្្អកម្ជរុលសលើ “អតថាបទ្្សាយពាណិជជាកេមែស�ើេ (Native advertising)”13  

ផ�លស្ទៀង ទ្ ត់េិន�ូវល្អ ប៉ាតផន្ទ្ទួ្លោនកនម្េសម្ចើន និងចំណងសជើងបសញ្ឆោ ត

ផ�លនំាសៅ�កកា�ោត់បង់ទំ្នតកចិត្ កាន់ផតសម្ចើន ផថេសទ្ៀតពីម្ករុេសគាលសៅ

២. វិវត្ន៍ក្្នកបសចចេកវិទយាឌតីជតី ថល នន រារោិល័យែំែឹង និង រារសរសសរសរឿង

ទ្�វត្ស�ឆ៍្នែ ំ ២០០០ ោន សធ្ើឱ្យ � ជ្ាួ យ �ល់ ពិភព ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ េួយភាគធំ14 

ផ�ល នំាឱ្យ �ខំ្ន �ល់ គំ� ូ និង �ំសណើ �កា� ននកា�បសង្ើត  កា�ផចកចាយ និងកា� 

សម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង សពល ផ�ល  �េ័យ ឌីជីថល ចូល េក �ល់។ វា ោន្ដែល់ ឱកា�  

និង ភាព ម្បឈេ ផ�ល េិនធ្ាប់ រានកនែតងសពលផតេួយ។ ឥ�ូវ សនុះ កា�វវិត្ ផ្នែក
 

បសចចាកវទិ្យា ឌីជីថល �ប�់ ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ង និង អាជីព សា�ព័ត៌រានម្តរូវ សគ យល់ 

ថា ជ្ �ំសណើ �កា� ជ្ និ�ន្�េួ៍យ ផ�ល ជំ�តញ ម្ពេសពល ជ្េួយគានែ   សដាយកា�ផម្បម្បរួល 

ឥ�ោិបថ ម្ករុេសគាលសៅ (ឧ. កា�ផចកចាយរាតិកាពីេិត្រានែ ក់សៅេិត្រានែ ក់សទ្ៀតសៅ

តាេ តម្េរូវកា�) និង បសចចាកវទិ្យា (�ូចជ្កា�េក�ល់ នន កេមែវធីិម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ   ប�សិាថា ន និេមែិត បញ្្ញ �ិប្បនិេមែិត និង កំសណើ ន លទ្្ធភាព នន កា� សម្បើ ទូ្��័ពទ 

ទំ្សនើប)15។ �ូសចនែុះសទ្ើប រានតម្េរូវកា�ចំាោច់ ជ្បន្ បនាទ ប់ �ម្រាប់ កា� កសាង 

�េតថាភាព ផ្នែក ឌីជីថល។ 

្លប៉ាុះពាល់ ផ�លពាក់ព័ន្ធ នលឹង  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» �េួរាន ៖ 

➢	កា��េួប ច្ាូ លគានែ ននម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយសម្ចើនទ្ម្េង់ (Media convergence)៖ 

បចចាតប្បននែអនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្សម្ចើន  ម្តរូវោន ចាត់តំាងឱ្យ ្ លិត រាតិកា 
�ម្រាប់ កេមែវធីិជ្សម្ចើនកនែតងសពល�ំណ្លគានែ  (ពីកេមែវធីិ ទូ្��័ពទ ន� �ហូត�ល់ 
 កា� សោុះពតេ្ពជ្កាផ�ត) ផ�លនំាឱ្យ ពួកសគរាន សពលសវលា កាន់ផតតិច 

13 ‘Native Advertising’ គឺជ្ពាក្យកនែតងឧ�សាហកេមែសា�ព័ត៌រានស�ើេ្បី�ំសៅសៅសលើរាតិកាផ�លម្តរូវោនសគ្្ល់ 
ម្ោក់  ស�ើេ្បីឱ្យសធ្ើម្តាប់តាេកា�រាយកា�ណ៍។ វាម្តរូវោនចាត់ទ្តកថាជ្កា�អនតវត្ម្បកបសដាយម្កេ�ីលធេ៌
ផ�លរានរាតិកា  “បង់ម្ោក់ (paid)” ប៉ាតផន្សដាយសា�ខ្្ចខ្ុះអនែកអាន ោនសធ្ើឱ្យេិនរានតរ្ាភាពកនែតងក�ណីខ្ុះ។ 

14 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].

15 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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�ម្រាប់ កា�សធ្ើ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ផបប �កេមែ ផ�លខត�គានែ  ដាច់ ពី កា�សធ្ើ 

�ំណលឹ ង ផបប ម្បតិកេមែ �ូចជ្កា� ��ស��ស�ើងវញិ  សលើ រាតិកាទំ្នាក់ទំ្នង 

សាធា�ណៈ សដាយ គាមែ ន កា�ម្តរួតពិនិត្យ ពិច័យោន ម្តលឹេម្តរូវ។

➢	អនែករាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង តម្េរូវឱ្យ ពិនិត្យ  ផក�ម្េរួល និង សចញ ្ សាយ រាតិកា 

�ប�់ ខ្ួន ឯង សដាយ ្ ទ ល់ សដាយ គាមែ ន កា�ម្តរួតពិនិត្យ ស�ើងវញិ ម្តលឹេម្តរូវ16។ 

➢	កាលកំណត់�ម្រាប់ កា�្លិត រាតិកា ផ�ល្សាយ ផបបបសចចាកវទិ្យាគឺ 

«សពលសនុះ» ផ�លនំាឱ្យ រានហានិភ័យ ខ្ព�់សៅសលើកំហត�។

➢	កា�ចតុះ្សាយ សៅសលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  េតនសគ គឺ ជ្ស�ឿងធេមែតា សដាយ 

អនែករាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង  បសង្ហា ុះ អតថាបទ្ស�ឿង �ប�់ខ្ួន  សៅ កនែតងគណនី ម្បព័ន្ធ
 

�ង្គេ ឯកជន�ប�់ខ្ួន និង/ឬ គណនី �ប�់ ម្ករុេហ៊តន ស�ើេ្បីបំសពញតម្េរូវកា� 
ម្ករុេសគាលសៅ ផ�លចង់ោន �ំណលឹ ងទាន់សហតតកា�ណ៍។   កា�អនតវត្នានា 

�េួរាន «កា�្សាយ ្ ទ ល់ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  Twitter» វសី�អូ  «្សាយ

ទ្ ល់ សលើ បណ្ដែ ញ  Facebook» និង�កេមែភាព សា�ព័ត៌រាន�នទ្សទ្ៀត ផ�ល  

េិនចំាោច់ ឆ្ងកាត់ កា�ម្តរួត ពិនិត្យផ្នែកនិពន្ធ (ផ�លស�ស�ៀងគានែ សៅនលឹងកា� 

្សាយ ទ្ ល់ផ��) នំាឱ្យ សគគិតថា «្សាយេតន ពិនិត្យសម្កាយ»។ 

➢	កា�ពលឹងផ្្អក សលើ កា�វភិាគទិ្ននែន័យ  ផ�ល ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ផតសៅ សលើចំនួនអនែក 

សេើលជ្ជ្ង  «សពលសវលាស្្តយកចិត្ទ្តកដាក់» និង  «សពលសវលាផ�ល 

ចំណ្យ»  (ជ្�ង្្�់ ផ�លរាន ម្បសោជន៍ជ្ង �ម្រាប់ សា�ព័ត៌រាន  ផ�ល 

��ស�� ជ្ អតថាបទ្ ផវងៗ និង រាន គតណភាព)  ម្តរូវសគ សម្បើម្ោ�់ ស�ើេ្បីកំណត់  

កា�ទា�តនេ្នថ្ �ម្រាប់ កា� ្ សាយ ពាណិជជាកេមែ ផបប ឌីជីថល  ផ�លកាន់ផតកម្េ 

និងរានតនេ្ ទាប។ 

➢	កា�អនតវត្ េសធយាោយបសញ្ឆោ តសដាយសម្បើចំណងសជើងបំភ័ន្ (Clickbait)  ស�ើេ្បី 

ទាក់ទាញ ម្ករុេសគាលសៅ ឱ្យ ចតច សលើ តំណភាជា ប់ ននអតថាបទ្ ផ�លរានកា� 

ពិពណ៌នា េិនពិត ម្តរូវសគសធ្ើ ស�ើងស�ើេ្បី ជំ�តញ កំសណើ ន អនែកចូលអាន ឬអនែកសេើល  

ប៉ាតផន្វាជ្ប់ពាកព័ន្ធ នលឹង កា�ោត់បង់ ទំ្នតកចិត្ សលើ សា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ។

➢	កា�ចង់ោនឱ្យសគអាន សម្ចើន  និង ផចក�ផំលកោ៉ាង ត្� ត្ល សដាយ េិន គិត 

16 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-to-
reporter-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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អំពី គតណភាព និង ភាពម្តលឹេម្តរូវ។ សនុះ ជ្ បញ្ហា  េួយ ផ�ល នលឹងសធ្ើឱ្យ កាន់ផត 

អាម្កក់ផថេសទ្ៀត  សកើតស�ើងសដាយសា�  «កា�ស�ៀន�ប�់ រា៉ា �តីន»។ 

➢	កា�សកើនស�ើង ននម្ករុេស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិតសៅកនែតង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង និង ជ្ 

ធាតតសចញ នន គសម្រាង អភិវឌ្ឍន៍ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ

៣. រាររាលោល ឬរាររាយភាយ  (Virality) ៖ រសបៀប កែល ព័ត៌មាន្ិនពិត រាលោល ោោ ងឆាប់រហ័ស 

សៅក្នុង មរែព័ន្ធ សអកូេូសុតី ែំែឹងថ្មតី

ក) កា�សកើនស�ើងននចំនួនម្ករុេសគាលសៅ

�េ័យ បសចចាកវទិ្យា ោន លតបបំោត់ ឧប�គ្គនានា  ផ�លរាងំ�ទុះ�ល់ កា�្្សព្្សាយ17 

និង បង្ហា ញ  �ញ្្ញ  នន  «កា�ស្ទ� ឧបក�ណ៍ ្ លិត សៅឱ្យ អនែក ផ�ល ពីេតនសគ សា្គ ល់ថា ជ្ 

ម្ករុេសគាលសៅ 18» ផ�លោន ក្ាយ ជ្ �ហ្លិតក�នន ខ្លឹេសា� កនែតងសនាុះរាប់ប ច្ាូ ល 
ទំាង�ំណលឹ ងផ�លជ្េតខង្�  និង កា�អនតវត្ េួយ  ស ម្ែ ុះថា «កា�បសង្ើត ខ្លឹេសា�សដាយ

 អនែក សម្បើម្ោ�់»19។  �ំបូងស�ើយ សគ បសង្ើត ម្ករុេសគាលសៅតាេ�យៈអតីសេ៉ាល និងកផន្ង

ជផជកសលង (chat room) សៅេតន សពល ផ�ល ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ   ជួយ បសង្ើន 

លទ្្ធភាពោ៉ាង ខំ្្ងក្ា�ល់ អនែកអាន ។ 

ខ) កា�ចាប់ប�ិ�ន្ធិ នន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ

សៅកនែតង ម្បសទ្� ជ្សម្ចើន គិតម្តលឹេចតងទ្�វត្ស� ៍២០០០ Twitter និង  Facebook   

ោនចូល�េួ ជ្េួយ  YouTube ក្ាយ ជ្ តួអង្គ �៏�ំខ្ន់ ននម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ

សដាយ ជុះឥទ្្ធិពល សលើ កា�អនតវត្  និង អត្�ញ្្ញ ណ វជិ្ជា ជីវៈ �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

(ជ្ពិស��ទាក់ទ្ងនលឹងកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ចូល�េួ �ប�់ម្ករុេសគាលសៅ និងកា�ប៉ាុះ 

ទ្ង្គិចគានែ �វាង ផ�នបតគ្គល និង ផ�ន សាធា�ណៈផ�ល សកើតស�ើង សៅ សលើ សវទិ្កា ម្បព័ន្ធ

 ្ ្សព្្សាយ�ង្គេ20) និង កា�ផចកចាយ រាតិកា។ ខណៈ ផ�ល បតគ្គលនានា  ោន បសង្ើត 

បណ្ដែ ញ ផ�ល ឈ�សលើ ទំ្នតកចិត្ កា�ផចកចាយរាតិកាពីេិត្រានែ ក់ សៅេិត្រានែ ក់ 

(ជ្ពិស��សៅសលើ Facebook) ោនចាប់ស្ដែើេ ម្បកួត ម្បផជង ជ្េួយ វធីិ្្សព្្សាយ 

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 [accessed  at 29/03/2018].
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រាតិកាជ្ ម្បនពណី។ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ សម្ជើ�ស� ើ� លំហូ�រាតិកាសដាយ ខ្ួន ឯង កនែតង សនាុះរាប់ទំាងរាតិកាពី 

អង្គភាព ្ ដែល់ ស�វា �ំណលឹ ង អនែកសា�ព័ត៌រាន និង អនែក្ដែល់ព័ត៌រាន ផ�លអាចសជឿជ្ក់ 

ោន �នទ្ សទ្ៀត សដាយ គាមែ ន កា� �ម្េប �ម្េរួល។ ជ្លទ្្ធ្លនន កា� ផចកចាយ តាេ  

«បណ្្ញទំ្នតកចិត្» (អនែកសម្បើម្ោ�់ និង េិត្ ភកដែិ) រាតិកាេិនម្តលឹេម្តរូវ េិនពិត 

ទ្តចចា�តិ និងរាតិកាសឃ្�នា ផ�ល ផក្ងខ្ួនជ្�ំណលឹ ង កាន់ផត រានភាពទាក់ទាញ 

ខំ្្ងស�ើងៗ។ អនែកសសាវម្ជ្វ ោន �កស�ើញថា ទំាងរាតិកាផ�លសធ្ើឱ្យ�ជួំល ចិត្ និង 

រាតិកាផ�លផចក�ផំលក សដាយ េិត្ភកដែិ ឬសដាយ �រាជិក ម្គរួសា�ទំ្នង ជ្ម្តរូវោន សគ 

ផចកចាយ បន្ កាន់ផតសម្ចើន សៅសលើម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ21។

ខណៈ ផ�ល អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង សាថា ប័ន �ំណលឹ ង  ោន បង្ប់ ខ្ួន កនែតង កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ
 

�ង្គេទំាង សនុះ �ម្រាប់សគាល បំណង នន កា� ម្បេូលព័ត៌រាន  កា�ចូល�េួ �ប�់ម្ករុេ 

សគាលសៅ និង កា�ផចកចាយ រាតិកា (ពួកសគ ចំាោច់ ម្តរូវផត �ថាិតសៅ ទី្ណ្ ផ�ល 

ម្ករុេសគាលសៅ�ប�់ខ្ួន រាន �កេមែភាពខំ្្ង) «ទំ្សនា�ននកា�សម្ចាុះព័ត៌រានផ�ល

ចង់ោន22 ឬ «ទ្�្សនៈចសង្អៀតចង្អល់23» រានកា��កី�តុះដាលខំ្្ង (សទាុះបី វា េិន 

ផេនបិទ្ជិត ឬ េិន រាន ម្បព័ន្ធ កា�ពា� ក៏សដាយ)។ កត្ា ទំាង សនុះ ោន កាត់ បនថាយ 

លទ្្ធភាព សេើល ស�ើញ ទ្�្សនៈ ស្្សងសទ្ៀត និង ព័ត៌រានផ�លោនស្ទៀង ទ្ ត់ម្តលឹេម្តរូវ 

�ប�់ អនែក សម្បើម្ោ�់ជ្សម្ចើន។ កា�វវិត្ផបបសនុះ  ោន ពម្ងីក ហានិភ័យ ទាក់ទ្ងនលឹង  

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»។ 

្លម្បសោជន៍ននសា�ព័ត៌រាន ផ�លកសាងបណ្ដែ ញ ជ្េួយ ម្ករុេសគាលសៅ 

�េួរានលទ្្ធភាព  ទ្ទួ្ល ោនព័ត៌រាន ពី ម្បភព ចម្េរុុះ អនតវត្ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ សដាយ 

�ហកា�គានែ 24 (ផ�លរានម្បសោជន៍ កនែតង កា� ផកតម្េរូវព័ត៌រាន ខត� បកអាម្កាត 

ព័ត៌រាន េិនពិត និង ម្បកូក ម្បកា�ឱ្យសគ �លឹង តួអង្គទ្តចចា�តិ) និង បសង្ើតម្ករុេសគាលសៅ 

សសាមែ ុះម្តង់ (ផ�លគំាម្ទ្ សដាយ កា�ចូល�េួ ទ្ ល់ �វាង តួអង្គ សា�ព័ត៌រាន  និង អនែក  

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 ទ្�្សនៈចសង្អៀតចង្អល់ (Echo chambers) �ំសៅសៅសលើ ្ លប៉ាុះពាល់ននកា�អុះអាងផ�លលសេ្អៀងសៅេនត�្ស
ផ�លរានចិត្�ូចគានែ  សៅសលើម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សហើយសេស�ៀនទី្៥ នលឹងពន្យល់បផនថាេចំសពាុះកា�អុះអាង 
ផ�លលសេ្អៀងសនុះ។ 

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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សម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង)25។ សា�ព័ត៌រានផបបសនុះ  ក៏ ្ ដែល់ លទ្្ធភាព �ល់ ម្ករុេសគាលសៅ  

កនែតង កា�  «្ដែល់ េតិ សោបល់» ស�ើេ្បី ផកតម្េរូវ សៅកផន្ង ណ្ ផ�ល អនែក សា�ព័ត៌រាន 
 រាន កំហត� ឬ ស�ើេ្បី �េួ ចំផណក �ហកា�កនែតង កា�សសាវម្ជ្វ។ េជ្ឈដាឋា នសាធា�ណជន

ផ�ល ចងជ្ បណ្ដែ ញក៏ជួយ អនែក សា�ព័ត៌រាន និងម្ករុេសគាលសៅ  ឱ្យ សគច ត្ត ពី កា�� លឹត

ត្បិត  និង កា�ចាប់ពិ�តទ្្ធតាេអំសពើចិត្ផ�� ឧ. ស�ទាប់ នន «ម្ករុេ អនែកនំាពាក្យ (spin 

doctor)»ផ�លអាច ជ្ កា�� លឹតត្បិត សលើ �ិទ្្ធិទ្ទួ្លព័ត៌រាន និង �ង្គេស��។ី 

កា�ចូល�េួ �ប�់អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្េួយ ម្ករុេសគាលសៅ និង ម្បភព ព័ត៌រាន 

តាេ�យៈ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេក៏ អាចចាត់ទ្តកជ្ ទិ្�ឋាភាពថមែីេួយ  ផ�លគួ�ឱ្យ 

កត់�រា្គ ល់នន កា�ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវ ផ�ល ជួយ �ល់ �្័យ និយ័តកេមែសដាយខ្ួនឯង 

ផ��។ អន្�កេមែទំាង សនុះ អាចឱ្យអនែក សា�ព័ត៌រាន សឆ្ើយតប ោន ឆ្ប់ �ហ័� និង 

ជ្សាធា�ណៈចំសពាុះ កា��ុិះគន់ផ�លរានសហតត្ល �េស�ប  េកសលើ កា�ង្��ប�់ 

ខ្ួនអាច ផកកំហត� និង អាច បសង្ើន តរ្ាភាព នន កា�អនតវត្ �ប�់ ពួកសគ26។

ចំណត ចអវជិជារាន�េួរាន៖

➢	លទ្្ធភាព សកើនស�ើង នន កា�រាលដាល សលឿន នន ព័ត៌រានេិនពិត និង 

ព័ត៌រានខត� តាេ�យៈ កា� ផចកចាយ ផ�លបនទ� សដាយ  «បណ្្ញទំ្នតកចិត្ 

(Trust network)»27 និង ម្បតិកេមែ សដាយ អា�េមែណ៍ (ឧ. បង្ សដាយភាពលសេ្អៀង)។ 

(�ូេសេើលសេស�ៀនទី្៥)

➢	លទ្្ធភាព�ប�់ �ដាឋា ភិោល  និង ទី្ភានែ ក់ង្� ស្្សងសទ្ៀត កនែតង កា�សគចសវុះពី កា� 
សចាទ្�ួ� ស�ញសដាល និង កា� ស្ទៀង ទ្ ត់  ពី ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្ ្ សាយ �ំណលឹ ង សដាយ 

« �ំសៅ ទ្ ល់សៅ�ក អនែក អាន»  ផត េដែង ស�ើេ្បី សចៀ� ត្ត ពី កា�ម្តរួតពិនិត្យ។ រាន 

ភ័�្តតាង បង្ហា ញ ពី កា�សកើនស�ើង នន កា� សកង ម្បវ ័្ ចា   ឥទ្្ធិពល �ប�់ ម្បព័ន្ធ 
្្សព្្សាយ �ង្គេ ពីអនែកទំាង ឡាយ ផ�ល �ុ្ះផ�ង្ ជុះឥទ្្ធិពល សលើលទ្្ធ្លនន

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’  គឺជ្បណ្្ញននម្បជ្ពល��ឋាផ�លផចក�ផំលកព័ត៌រានតាេអតីនធឺណិត តាេ�យៈទំ្នាក់ទំ្នង
ផ�លរានភាពសជឿទ្តកចិត្ (ឧទាហ�ណ៍ ម្ករុេេិត្ភក្ិ និងម្ករុេម្គរួសា�) សៅកនែតងលក្ខណៈជ្កា�ស្ញាើភ្ាេៗ 
ឬពីេិត្េួយសៅេិត្េួយ។ កា��ិកសាសសាវម្ជ្វោនបង្ហា ញេ្ងសហើយេ្ងសទ្ៀតថា អនែកសម្បើម្ោ�់ម្បព័ន្ធ 
្្សព្្សាយ�ង្គេ ភាគសម្ចើនផចក�ផំលកព័ត៌រានផ�លោនេកពីបណ្្ញផ�លសគសជឿទ្តកចិត្  សដាយេិនគិត 
ពីថាសតើព័ត៌រានសនាុះពិត ឬោនស្ទៀង ទ្ ត់ម្តលឹេម្តរូ�ផ��ឬសទ្។  
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កា�សោុះសឆ្នែ ត និង សគាល នសោោយ សាធា�ណៈ28 

➢	ព័ត៌រានផបប�ជួំលចិត្ទំ្នង ជ្ម្តរូវសគ ផចក�ផំលក បន្ សម្ចើន29 

➢	េិនអាច ទាញ យក េក វញិ ឬ ផក តម្េរូវ ព័ត៌រានេិនពិត សៅ សពលផ�ល វា  

រាលដាលសៅសហើយសនាុះ សហើយ កា� បកអាម្កាត ឬ កា� រាយកា�ណ៍ ផ�ល 

លាតម្តដាង ពី ភាព េិនពិត នន �ំណលឹ ង ផ�ល ្ សាយ សៅសហើយ សនាុះេិន អាច 

លតប ្ លប៉ាុះពាល់ នន អតថាបទ្ ម្បឌិត េួយ �បូត្តកផ�លរានសចតនាអាម្កក់ 

វសី�អូសឃ្�នា ផ�ល ផក្ងខ្ួន ជ្ �ំណលឹ ង ឬ �ោយកា�ណ៍ ខត� េួយ ផ�ល 
 បង្ ស�ើង សដាយ ខ្ុះកា� ស្ទៀង ្ ទ ត់ោន ស�ើយ

➢	តម្េរូវកា�ឱ្យ ្ សាយ បនាទ ន់ សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  អាច 

បណ្ដែ លសៅជ្ កា�ផចក�ផំលក  ព័ត៌រាន េិនពិត សដាយ សធ្�ម្បផហ� 

ឬរាតិកាពី ម្បភព  សោកម្ោ�់30 

➢	កម្េិត ទាបនន អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  និង ព័ត៌រាន និង ជំនាញ 

ស្ទៀង ទ្ ត់សៅកនែតង �ង្គេ ទូ្សៅ។ កនែតងន័យសនុះ  ក�ណីជ្សម្ចើន អនែកសម្បើម្ោ�់ 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ ទូ្សៅ  ពតំ រាន�េតថាភាពម្គប់ម្គាន់  ស�ើេ្បី កំណត់ 

ថា សតើរាតិកាសនាុះ ពិត ឬ េិនពិត  សៅ េតន សពល ផចក �ផំលក វា ស�ើយ

➢	ហានិភ័យ នន វធិានកា��ប�់��ឋាផ�ល សធ្ើឱ្យ អន្រាយ �ល់ ស��ភីាពបស ច្ា ញេតិ  

តាេ�យៈ កា� ចាប់ពិ�តទ្្ធ និងកា�បិទ្ សដាយ គាមែ ន សហតត្លម្តលឹេម្តរូវជ្កា�សឆ្ើយ 

តប សៅ នលឹង បញ្ហា  បនាទ ន់ �ូច ផ�ល ោនស�ៀបរាប់ ខ្ង សលើ

➢	កា�អភិវឌ្ឍទំ្សនា�ននកា�ស�ើញផតស�ឿងផ�លចង់ស�ើញ ផ�លលសេ្អៀងស�ប 

ចិត្ និង កាត់ បនថាយ កា� ទ្ទួ្លោន ព័ត៌រាន  ផ�លរាន គតណភាពនិង រាន 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ 

➢	ហានិភ័យ នន កា�អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន ខ្ុះ គតណភាព ផ�លនលឹង � លឹតផត 

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-war-
whistleblower-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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សធ្ើឱ្យ ម្ករុេសគាលសៅោត់បង់ ជំសនឿសលើ វជិ្ជា ជីវៈ សនុះ និង ្ ដែល់ ភាពស�ប ចបាប់ 

�ល់ កា�វាយម្បហា� សៅសលើ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង ពី អនែកទំាងឡាយ ផ�ល 

ចង់ បំបិទ្ រាត់ អនែក�ុិះគន់

➢	ហានិភ័យ នន កា�យល់ម្ចលំ�ប�់ម្ករុេសគាលសៅ  អំពី អ្ីផ�លជ្�ំណលឹ ង 

ម្តលឹេម្តរូវ ផ�ល ខត�គានែ  ពី ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�ល ផក្ង ខ្ួន ជ្�ំណលឹ ង31 

➢	កា�សម្តៀេលក្ខណៈ េិន ោន ម្គប់ម្គាន់ �ប�់ កា�ោិល័យ និពន្ធ កនែតងកា� 

ទ្ប់ទ្ល់ នលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត    និង ភាពចំាោច់ �ម្រាប់ ម្ករុេ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

 �ង្គេ  ននកា�ោិល័យ�ំណលឹ ង ផ�លម្តរូវ អភិវឌ្ឍ យតទ្្ធសាស�ឱ្្យរាន 

បចចាតប្បននែភាព ស�ើេ្បី ម្បយតទ្្ធនលឹង បញ្ហា  សនុះឱ្យ ោន ម្បស�ើ� ជ្ង េតន32 ។

គ) កា��កី�តុះដាលនន កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ

និពន្ធ នាយិកា សា�ព័ត៌រាន The Guardian សលាកស�ី Katherine Viner ោន 

វាយតនេ្ ថា «Facebook  ោនក្ាយជ្ ម្ករុេហ៊តន ្ ្សព្្សាយ ផ�ល រាន ជ្ង សគ និង 

រានឥទ្្ធិពល ជ្ងសគ បំ ត្ត សៅកនែតង ម្បវត្ិសាស� ្សដាយ យក ក្ួបនសដាុះសសាយបញ្ហា
 

តាេម្បព័ន្ធកតំព្ូយទ័្� (algorithms)េកជំនួ� កា�និីពន្ធ»33។ កេមែវធីិ បម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ ម្តរូវោន��ស�ើ� ថាជ្ «ឆ្មែ ំទ្ា�»ថមែី34  ប៉ាតផន្ពួកសគ សៅផត សាទ ក់ស�ទើ�  កនែតងកា�ទ្ទួ្ល

យក ទំ្នួលខត�ម្តរូវ �ម្រាប់ កា�ម្តរួតពិនិត្យ  កា�្សាយ ផបបម្បនពណី (ផ�លកនែតង សនាុះ 

រាប់ទំាង កា� ស្ទៀង ទ្ ត់  និង កា� សម្ជើ�ស� ើ�)  សទាុះបីជ្ ោន�សម្េចចិត្ចាប់ពិ�តទ្្ធ 

រាតិកាេួយចំនួន  សៅកនែតងលក្ខណៈ េួយ ផ�ល ប៉ាុះពាល់�ល់ ស��ភីាព សា�ព័ត៌រាន 
កដែី35។ កា�ម្បលឹងផម្បង �ប�់ កេមែវធីិទំាងសនុះ កនែតងកា� សដាុះសសាយ បញ្ហា  ព័ត៌រាន េិនពិត 
កំពតង វវិត្ ោ៉ាង ឆ្ប់ �ហ័� ប៉ាតផន្កា�ទ្ប់ទ្ល់កនែតងកា� ក) សឆ្ើយតបឱ្យ ោន ម្គប់ម្គាន់ 

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-social-
media/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-reengineered-
journalism.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/story-
kwmb3iX6lKgmwaIGZeKlyN.html [accessed 29/03/2018].
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សៅកម្េិត ពិភព សលាក និង ខ) ទ្ទួ្លយក ទំ្នួលខត�ម្តរូវតាេផបបអនែកសោុះពតេ្ព្សាយ

ចំសពាុះ ្ ល ប៉ាុះពាល់ ផ្នែក �ង្គេ  និង ម្បជ្ធិបសតយ្យ  សធ្ើឱ្យ ពួកសគ ម្បឈេនលឹងកា�ផ�ល 

ម្តរូវ សគ សម្បើម្ោ�់ ជ្ អនែក បសង្ើត  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» និង កា��សំលាភ បំពាន សៅ 

សលើ អតីនធឺណិត36។ 

េតខង្�ក្ួបនសដាុះសសាយបញ្ហា តាេម្បព័ន្ធកតំព្ូយទ័្��ប�់  Facebook  សៅកនែតង កា� 

្្សព្្សាយ �ំណលឹ ង និង កា�្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត ជ្ពិស�� សៅកនែតង បណ្ដែ ម្បសទ្� 

កំពតង អភិវឌ្ឍន៍�ថាិតសម្កាេ កា� ពិនិត្យ ពិច័យ ចាប់តំាង ពី ឆ្នែ ំ ២០១៦37េក ជ្ពិស�� 

សៅកនែតង ប�បិទ្ នន កា� សឃ្�នា តាេ ម្បព័ន្ធ កតំព្ូយទ័្� ផ�ល ប៉ាុះពាល់ �ល់ កេមែវធីិ 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  ផ�ល សបើកឱ្យ សម្បើ សដាយចំហ38។ ប៉ាតផន្បនាទ ប់ពី កា�សបដែជ្ញា  

ចិត្  និង កា�ចាត់វធិានកា� �ំបូងៗ  សដាយ�ហកា�ជ្េួយ អង្គភាព សា�ព័ត៌រាន 

និង ម្គលឹុះសាថា ន �ិកសា សា�ព័ត៌រាន ស�ើេ្បី សដាុះសសាយ វបិត្ិសនុះ កនែតង សនាុះ�េួទំាង 

វធិានកា� ស�ើេ្បីឱ្យរាតិកាផ�លអាចទ្តកចិត្ោន ត្�សចញស�ើង  និង ដាក់ 

�ញ្្ញ  �រា្គ ល់រាតិកាណ្ ផ�ល េិនពិត និង បំភ័ន្ Facebook ោន�កថយ វញិ 

ោ៉ាងគំហតកពីកា�បំសពញ េតខង្�សនុះ កាលពីផខេករា ឆ្នែ ំ ២០១៨39។ កា�្្�់បដែូ�  
ពី ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ង្គេ សបើកចំហ សៅ�ក ម្បព័ន្ធ េួយ ផ�ល បិទ្ជិត�ម្រាប់ 

កា�ចូល�េួ �ប�់ ម្ករុេសគាលសៅ ទំ្នង ជ្នលឹង សកើតរានស�ើង  ផ�ល នលឹង ជុះ ្ ល 

 ប៉ាុះពាល់ ថមែីេួយសៅ សលើ កា� ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ង និង និ�ន្�ភាព �ប�់ សា�ព័ត៌រាន 

ផ�លរាន គតណភាព។ ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ ក៏រាន ហានិភ័យ បផនថាេសទ្ៀត នន កា� បសង្ើត 

ទំ្សនា�ននកា�សម្ចាុះ�ំណលឹ ងផ�លចង់ោន និង កា� រាលដាល ននកា�្សាយ ព័ត៌រាន 

េិនពិត40។ ហានិភ័យទំាងសនុះ �េួប ច្ាូ លទំាង បញ្ហា  ពាក់ព័ន្ធ នលឹងក្ួបនសដាុះសសាយ
 

បញ្ហា តាេម្បព័ន្ធកតំព្ូយទ័្��ប�់ រា៉ា �តីនផ�ង្�ក ព័ត៌រាន �ូចជ្ Google ផ�លម្ករុេហ៊តន 

ោន សា�ភាព សៅស�ើេឆ្នែ ំ ២០១៨ ថារានទំ្សនា�ពម្ងលឹងភាពលសេ្អៀង។ សៅ សពលផ�ល

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-by-
means-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/publishers-
claim-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-probably-
going-great-fake-news/ [accessed 29/03/2018].
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កំពតង និពន្ធ ស�ៀវសៅសនុះ  Google ោន គូ� បញ្ជា ក់ថា ខ្ួន កំពតង សធ្ើ កា� សលើ បញ្ហា  ៖ 
 «ទ្�្សនៈ ជ្សម្ចើន ផ�ល្ដែល់ សដាយ អនែកសោុះពតេ្ព្សាយ  សហើយ សយើង ចង់ ឱ្យ អនែក 

សម្បើម្ោ�់ ោន ស�ើញ និង ទ្ទួ្ល  ទ្�្សនៈ ទំាង សនាុះ ពីម្បភពជ្សម្ចើន»41។ 

្លវិបាក នន  «ព័ត៌មានមចបូកមចបល់» ចំសពាះ វិរាជា ជតី វៈរារព័ត៌មាន និង ឧសសាហក្្មែំែឹង៖

➢	កា�បន្ស�ច� លឹលនន ទំ្នតកចិត្ សលើយីសហា �ំណលឹ ង វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន និង  

អនែក សា�ព័ត៌រាន ផ�ល ផចក�ផំលក ព័ត៌រានេិនម្តលឹេម្តរូវ ព័ត៌រាន ម្បឌិត ឬ 

ព័ត៌រានបំភ័ន្ 

➢	កា�ដាក់ប ច្ាូ លស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ ផ�លរានគតណភាពជ្េួយ ព័ត៌រាន 

េិនពិត និងរាតិកា្សាយពាណិជជាកេមែ (បង់ម្ោក់) ផ�ល ដាក់ស្ាក �រា្គ ល់ 

េិន ោនម្តលឹេម្តរូវ ផ�ល ផក្ង បន្ំ ជ្�ំណលឹ ង នំាឱ្យ សកើនស�ើងភាពេិនទ្តកចិត្ 

�ប�់ សាធា�ណជន 

➢	�រា្ព ធបផនថាេសលើ គំ� ូអាជីវកេមែ សា�ព័ត៌រាន៖ ម្ករុេសគាលសៅអាចនលឹងផលង 

ង្កសៅ�ក ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ំណលឹ ង កនែតង សពលផ�លរាន វបិត្ិ  និង សម្គាុះ 
េហន្រាយ សដាយ សជឿថា ពួកសគ នលឹង ទ្ទួ្ល ោន �ំណលឹ ងអាចសជឿទ្តកចិត្ 

ោន និង រានកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ម្តលឹេម្តរូវ ផ�ល សគ ផចក �ផំលក ជ្ ម្បសោជន៍ 

សាធា�ណៈ។ ទំ្នតកចិត្ ផបបសនុះ បញ្ជា ក់ ភាពសសាមែ ុះម្តង់ សលើយីសហាជ្អ្ី 

ផ�ល �ំខ្ន់ �ម្រាប់ កា� កសាង គំ� ូអាជីវកេមែ សា�ព័ត៌រាន េួយ  ផ�ល រាន 

និ�ន្�ភាព។ 

➢	ភាពសខសាយនន តួនាទី្ �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន  កនែតងនាេជ្ ភានែ ក់ង្�ម្បកបសដាយ

ទំ្នួលខត�ម្តរូវ (ឧ. តាេ�យៈ សា�ព័ត៌រានស�ីតប អសង្ត) ផ�ល  ប៉ាុះពាល់តិចតួច 

សៅ សលើ �ង្គេ ទូ្សៅ 

➢	កា�បង្ង្្ប  (សម្កាេ សហតត្ល ថា ជ្កា�ចំាោច់ លតបបំោត់ «�ំណលឹ ង ផក្ង ក្ាយ»)

ផ�ល សធ្ើឱ្យ អន្រាយ �ល់ �ិទ្្ធិ ស��ភីាព សា�ព័ត៌រាន និង ស��ភីាព បស ច្ា ញេតិ 

កនែតង សនាុះ រាប់ប ច្ាូ លទំាង កា� បិទ្ អតីនធឺណិត កា�បិទ្ កេមែវធីិ  និង កា�ចាប់ពិ�តទ្្ធ 

➢	កា�វាយម្បហា� សដាយ ទ្តចចា�តិ  សលើ អនែកសា�ព័ត៌រាន (ជ្ពិស��អនែកសា�ព័ត៌រាន 

ស�្ី) ពីអនែក ្ ្សព្្សាយព័ត៌រានេិនពិត សដាយ សម្បើ វធីិ សបៀតសបៀន តាេអតីនធឺណិត

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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ស�ើេ្បី បង្ខូច សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ផ�ល�ុិះគន់ �េួ នលឹង កា�ប៉ាតនប៉ាង សដាយ 

សចតនាកនែតង កា� ដាក់អនាទ ក់ឱ្យ អនែកសា�ព័ត៌រានជ្ប់សៅកនែតង កា� ផចកចាយ 

ព័ត៌រានេិនពិត42

រារអនុវត្ សៅក្នុងឧសសាហក្្មែំែឹងកែលកំពុង សកើតមាន៖ រសបៀប កែល អង្គភាព ែំែឹង  «ែំែឹងកកលៃងរាលៃ យ» 

និង  មរែឆាងំ នឹង  «ព័ត៌មានមចបូកមចបល់»

បញ្ហា   និង ហានិភ័យ ផ�លោន ស�ៀបរាប់ ខ្ង សលើ  ទាេទា� កា�ម្បយ័តនែ ម្បផយង ម្បកប 

សដាយ វជិ្ជា ជីវៈ កា� សបដែជ្ញា ចិត្ ម្បកាន់ខ្ជា ប់ ម្កេ�ីលធេ៌ បទ្ដាឋា នខ្ព�់ នន កា�រាយកា�ណ៍  

និង ស្ទៀង ទ្ ត់  (កនែតង សនាុះ រាប់ ទំាង  វធីិសាស� ្ស្ទៀង ទ្ ត់   �ហម្បតិបត្ិកា�) សៅសលើ 

ព័ត៌រាន និង ម្បភព  �េួទំាង កា�បកអាម្កាត និង កា�រាយកា�ណ៍ ពីប ញ្ហា  សនុះ ម្បកប 

សដាយ ភាព នចនែម្បឌិត។ 

ខ្ងសម្កាេ សនុះ ជ្ ឧទាហ�ណ៍ នន កិចចា ម្បលឹងផម្បង េួយ ចំនួន  ផ�លអនតវត្ សដាយ អង្គភាព 

�ំណលឹ ង និង អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្បតគ្គលស�ើេ្បី រាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង ប ច្ាូ លម្ករុេសគាលសៅ

កនែតង កា�អប់� ំផ្នែក �ំណលឹ ង និង ម្បឆំ្ងនលឹងកា�្សាយព័ត៌រាន េិនពិត៖ 

➢	កា�សម្បើម្ោ�់  Instagram Stories �ប�់ សា�ព័ត៌រាន The Guardian ស�ើេ្បី 

ម្បឆំ្ង នលឹង កា�្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត �េួទំាងកា�្សាយជ្វសី�អូខ្ីៗ ផ�ល 

�ំសៅ ទាក់ទាញ កា� ចូល�េួ�ប�់ម្ករុេសគាលសៅវយ័សកមែង https://www.

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

➢	កា�សម្បើម្ោ�់ សា�ព័ត៌រាន ស�ីតបអសង្ត និង កា�វភិាគទិ្ននែន័យធំៗ�ប�់ 

សាថា ប័ន �ំណលឹ ង Rappler ស�ើេ្បី លាតម្តដាង បណ្ដែ ញសឃ្�នា  «សម្បើ 

អត្�ញ្្ញ ណផក្ងបន្ំ» ផ�ល ប៉ាុះពាល់ សលើ លទ្្ធិម្បជ្ធិបសតយ្យ សៅ ម្បសទ្�  

ហ្ីលីពីន។  https://www.rappler.com/nation/148007-propaganda-war- 
weaponizing-internet

➢	កា�សម្បើម្ោ�់ �សបៀប រាយកា�ណ៍  ផបប ពន្យល់ខំ្្ង �ប�់ សា�ព័ត៌រាន  

The New York Times សលើ បញ្ហា  សនុះតាេ�យៈ វធីិសាស� ្បង្ហា ញ ក�ណី�ិកសា៖  
https://www.nytimes.com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-

spreads.html

42 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្៧
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➢	កា�សបដែជ្ញា ចិត្ �ប�់  Columbia Journalism Review កនែតង កា�សធ្ើ បទ្វភិាគ ឆ្តុះ 

បញ្ចា ំង សលើ បញ្ហា  សនុះ https://www.cjr.org/analysis/how_fake_news_sites_
frequently_trick_big-time_journalists.php

➢	ស�ៀវសៅផណនំា �ម្រាប់ អនែករាយកា�ណ៍�ំណលឹ ង�ដែីពី  កា�តតំាងនលឹង  គំនិត  

ម្បផកក និយេ   ជតំវញិ បញ្ហា  កា�ផម្បម្បរួល អាកា�ធាតត 

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

➢	កិចចា �ហម្បតិបត្ិកា� លាតម្តដាង កា�ពិត�ប�់ ជប៉ាតន �វាង អនែក សា�ព័ត៌រាននិង 

អនែក �ិកសា កនែតងអំ�តងសពលននកា�សោុះសឆ្នែ តជ្តិឆ្នែ ំ ២០១៧ ផ�ល ផ្្អកសលើ 

សគាលកា�ណ៍ នន គសម្រាង ឃំ្្សេើលកា�សោុះសឆ្នែ ត  សដាយកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ផ�ល 

ទ្ទួ្លោនសជ្គជ័យ  សៅ ម្បសទ្� ោរាងំឆ្នែ ំ ២០១៧ �ផ�លសនុះ៖ http://www.
niemanlab.org/2017/10/a-snap-election-and-global-worries-over-fake- 
news-spur-fact-checking-collaborations-in-japan/ 

➢	សៅ�ហ��ឋា អាសេ�កិ Election land  ជ្ ឧទាហ�ណ៍ �៏គួ�ឱ្យ ចាប់អា�េមែណ៍ នន 

�ហម្បតិបត្ិកា�  េួយ  ផ�ល �េួប ច្ាូ ល ទំាង ម្គរូ និង និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន៖ 

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

➢	�ោយកា�ណ៍ស�ីតបអសង្ត �កល  សលើ ក�ណី អាស�រូវ �ប�់ Cambridge 

Analytica (ផ�ល ចូល�េួសដាយ  The Observer & The Guardian, Channel4  

News និង The New York Times) និង វធីិបំប៉ាន ចំសណុះ�លឹង  ផ�ល VoxMedia  

ោនពន្យល់ ស�ឿង�មែតគសាមែ ញ�ល់ អនែក អាន៖  a. https://www.vox.com/policy- 
and-politics/2018/3/21/2017141428/cambridge-analytica-trump-russia-  
mueller   b. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/ 
2017151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram

➢	កា�សម្បើអំណ្ច�ប�់ម្ករុេសគាលសៅ   ស�ើេ្បី ម្បឆំ្ងនលឹង កា�្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត 

តាេ កេមែវធីិ  WhatsApp សៅឥណ្្ឌ �ប�់ សា�ព័ត៌រាន The Quint និង កា�សម្ជើ� 

ស� ើ�រាតិកាផ�លស្ទៀង ទ្ ត់ �ចួ ម្បកប សដាយ ភាព នចនែម្បឌិតសៅសលើកេមែវធីិ៖ 
https://www.thequint.com/neon/satire/whatsapp-indian-elections-and- 

43 កំណត់�ំគាល់�ប�់អនែកនិពន្ធ៖ កា�ម្តរួតពិនិត្យ និងកា�សោុះសឆ្នែ តគឺជ្ផ្នែកេួយននោតតភូតផ�លកំពតងសលច 
សចញជ្ថមែីននកា�្្ួចស្្ើេជ្បសណ្្ុះអា�ននែកនែតងទ្ម្េង់ជ្ន�គូស�ើេ្បីម្បឆំ្ងនលឹងកា�្្សព្្សាយព័ត៌រានេិនពិត
កនែតងសពលសោុះសឆ្នែ ត។ ភាពជ្ន�គូ “សលចសចញ” ផបបសនុះអាចជ្ោតតភូត�៏រានតនេ្ផ�លទូ្ទាត់�ង�ម្រាប់
អវត្រាន  ឬភាពទ្ន់សខសាយ ននសាថា ប័នស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតផ�លោនបសង្ើតស�ើង។
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fake-propaganda-satire44

ម្គរូ បណដែត ុះបណ្ដែ ល ម្តរូវោនសលើកទ្លឹកចិត្ ឱ្យ បផនថាេ  ឧទាហ�ណ៍ ស្្សងសទ្ៀតសចញ 
ពីកនែតង តំបន់ ផ�ល�ិ�្ស��់សៅ និង  ភាសា�ប�់�ិ�្ស។ 

តនេ្ �ូច គានែ  សនុះ ផ�� គឺ យតទ្្ធសាស� ្�ប�់ សាសស្ាចា�្យ Charlie Beckett �ម្រាប់ កា� 

សលើក កេ្ព�់ កា� អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន  ផ�ល រាន ម្កេ �ីលធេ៌កនែតង�េ័យ 

«�ំណលឹ ង ផក្ងក្ាយ»។ សលាកនិោយថា អនែក សា�ព័ត៌រានគួ�ផត៖ 

➢	ភាជា ប់ទំ្នាក់ទំ្នង - សដាយចូលសម្បើនិង រានវត្រាន សៅ សលើ ម្គប់ កេមែវធីិ ទំាងអ�់45

➢	សម្ជើ�ស� ើ�  - សដាយជួយ អនែកសម្បើម្ោ�់ ផ�ង្�ករាតិកាល្អ ៗ  សៅម្គប់ 

ទី្កផន្ងពាក់ព័ន្ធ 

➢	រានភាពពាក់ព័ន្ធ- សដាយសម្បើម្ោ�់ ភាសា �ប�់ អនែក សម្បើម្ោ�់ និង  «សាដែ ប់» 

សដាយ ភាព នចនែម្បឌិត

➢	សធ្ើ ជ្អនែក ឯកសទ្� - សដាយបផនថាេ គតណតនេ្  គំនិត  បទ្ពិសសាធន៍ និងប�បិទ្

➢	្ ដែល់ កា�ពិត - សដាយស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត តតល្យភាព ភាពម្តលឹេម្តរូវ 

➢	សធ្ើផបបជ្េនត�្ស  - សដាយបង្ហា ញ កា�យល់ពីអា�េមែណ៍អនែក �នទ្ ទ្ទួ្លសា្គ ល់ 

ភាពខត�គានែ  និងបង្ហា ញច�តិ សាថា បនា

➢	តរ្ាភាព - បង្ហា ញ ម្បភព បង្ហា ញកា�ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវ និងអនតញ្្ញ តឱ្យ សគ 

�ុិះគន់46។

សោល បំែង នន ស្សរៀន

➢	បសង្ើតកា�យល់�លឹងសៅកនែតង ចំសណ្េ �ិ�្ស អំពី បតព្សហតត ផ្នែក �ចនា�េ្ព័ន្ធ នន 

កា� ចតុះ សខសាយ �ប�់ ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ង  និងកា� �តញម្ចាន ព័ត៌រាន េិនពិត  

និងព័ត៌រានខត� 
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 �រា្គ ល់៖  និពន្ធនាយកទ្ទួ្លសា្គ ល់ថាវាេិនអាចសៅ�ចួសទ្�ម្រាប់អនែកសា�ព័ត៌រានទំាងអ�់ផ�លម្តរូវ 
ឆ្ងកាត់ម្គប់សវទិ្កា (platforms)ទំាងអ�់សដាយខ្ួនឯងសទ្។ សទាុះោ៉ាងណ្វាអាចរានម្បសោជន៍
�ម្រាប់បនទប់�ំណលឹ ង ស�ើេ្បីចាត់តំាងអនែកសា�ព័ត៌រានរានែ ក់ៗសអាយសៅចួល�េួសវទិ្កាផ�លសលចសធ្ា 
និងេិន�ូវរានឥទ្្ធិពលខ្ព�់ �ូចម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ�ព្នថងៃ�េួរាន Twitter Facebook និង Instagram ។

46  Beckett, C. (2017). Op cit
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 ➢	ឱ្យ�ិ�្ស សចុះ វភិាគ កា�សឆ្ើយតប ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ង ចំសពាុះ ោតតភាពនន 

«ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់»

➢	ផ�ង្យល់ និង�ុិះគន់ តួនាទី្ �ប�់ កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ កនែតង កា� 
អភិវឌ្ឍ និង  វបិត្ិននកា�្សាយ ព័ត៌រានេិនពិត

➢	ស�ៀន�ូម្ត ពី កា�អនតវត្ ល្ៗអ  ផ�លកំពតងសកើតរាន កនែតងចំសណ្េ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

និង អង្គភាព  សា�ព័ត៌រាន ផ�ល សឆ្ើយតប នលឹង វបិត្ិសនុះ សដាយ ម្ប�ិទ្្ធភាព  

លទ្ធ្លសិកសា

ចតងប ច្ា ប់ននសេស�ៀនសនុះ �ិ�្សគួ�ផតអាច៖ 

១.  វាយតនេ្ សដាយកា�ម្តិុះ�ុិះសលើ បតព្សហតត ផ្នែក �ចនា�េ្ព័ន្ធ  និង ្ លវោិកធំ នន 

វធិានកា� ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ងកនែតងកា� រាយកា�ណ៍  និងផចកចាយ ព័ត៌រានខត� 

២.  យល់ និង�ុិះគន់តួនាទី្ បសចចាកវទិ្យា និង  «ឆ្មែ ំទ្ា�ថមែី» (ឧ. កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ) �ល់ កា�ផចកចាយ  ព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រានខត�ោ៉ាង ត្� ត្ល 

ផ�ល បន្ំ ខ្ួន សធ្ើ ជ្ �ំណលឹ ងម្តលឹេម្តរូវ 

៣.  កំណត់ កា�អនតវត្គំ�ផូ�លសលចស�ើង កនែតង ឧ�សាហកេមែ�ំណលឹ ង �ម្រាប់ កា� 

ចាប់  និងកា�ម្បឆំ្ងនលឹង ព័ត៌រានេិនពិត
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ទម្ង ់នន ស្សរៀន

សេស�ៀនសនុះបសង្ើតស�ើង �ម្រាប់ បសម្ងៀន�ិ�្សសដាយ ទ្ ល់ ឬ កា�បសម្ងៀន 

តាេអតីនធឺណិត។ សេស�ៀនសនុះផចកសចញជ្ពី�ផ្នែក៖ ម្ទ្លឹ�ដែី និង អនតវត្ន៍។

ភាជា ប់ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្លសិកសា

ក. មទឹស្តី 

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

ជ្បទ្បង្ហា ញ អន្�កេមែ និងរាន វគ្គ �ំណួ� -ចសេ្ើយ 

បសម្ងៀន តាេ ផបប ម្បនពណី ឬ កេមែវធីិ�ិកា្ខ  សាលា 

តាេអតីនធឺណិតសដាយ�ម្េរួល �ល់ កា�ចូល�េួ 

ពីចរាងៃ យ។ 

រាតិកា នន បទ្បង្ហា ញអាច �កស�ង់ សចញពី ម្ទ្លឹ�ដែី និង 

ឧទាហ�ណ៍ ផ�ល ្ ដែល់ ខ្ងសលើ។  ប៉ាតផន្ម្គរូ ឧសទ្ទ�នាេ 

ម្តរូវោនសលើកទ្លឹកចិត្ឱ្យដាក់ ប ច្ាូ ល ក�ណី �ិកសាផ�ល 

ពាក់ព័ន្ធ ផ្នែកវប្បធេ៌/ប�បិទ្ កនែតង ស�រុកកនែតង កា� បសម្ងៀន 

សេស�ៀនសនុះ។ 

លទ្្ធ្ល �ិកសាគួ�ផត ្ ដែល់ ជូន ជ្ពិស��តាេ�យៈ 

បទ្បង្ហា ញកនែតងទ្ម្េង់ ជ្ កិចចា ពិភាកសា ម្ករុេ អនែកឯកសទ្� 

សដាយរាន  អនែក សា�ព័ត៌រាន កា�និីពន្ធ និង តំណ្ង 

កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ នានាឱ្យចូល�េួកនែតង កិចចា 

ពិភាកសា ផ�ល �ម្េប �ម្េរួល សដាយ ម្គរូ ឧសទ្ទ� ឬ ម្គរូ 

បណដែត ុះ បណ្ដែ ល សហើយ �ិ�្ស អាចចូល�េួ ្ ទ ល់កនែតងវគ្គ 

�ំណួ�-ចសេ្ើយ។

៦០-៩០នាទី្ ១, ២, ៣
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ខ. អនុវត្ន៍

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

�ិកា្ខ សាលា/កា�បសម្ងៀនកនែតងថានែ ក់ស�ៀនផបបម្បនពណី 

ឬតាេកេមែវធីិស�ៀនសៅសលើអតីនធឺណិត�ូចជ្ Moodle, 

Facebook groups ឬស�វា�នទ្សទ្ៀតផ�លអាចឱ្យរាន 

កា�ចូល�េួពីចរាងៃ យតាេអតីនធឺណិត។ �ិកា្ខ សាលា/

កា�បសម្ងៀនអាចយកលំនំាតាេទ្ម្េង់�ូចខ្ងសម្កាេ ៖ 

ម្ករុេម្តរូវផបងផចកជ្ម្ករុេកា�ង្� ផ�លេួយម្ករុេៗ 

រាន�ិ�្ស៣-៥នាក់។ ម្ករុេនីេួយៗគួ�ផត ៖

១.្្ល់ក�ណី�ិកសាេួយពាក់ព័ន្ធនលឹងកា�សធ្ើស�ចកដែីរាយ

កា�ណ៍ ឬកា�ផចកចាយព័ត៌រានេិនពិត ព័ត៌រានខត� 

សដាយសចតនា ឬអសចតនា�ប�់អង្គភាព�ំណលឹ ងេួយ

២. �ហកា�គានែ វាយតនេ្សៅសលើ�រា្ភ �ៈ 

សសាវម្ជ្វម្បភពស�ើេននព័ត៌រាន និងប�បិទ្ននកា� 

រាយកា�ណ៍ខត� (ឧ. សតើស�ឿងសនុះជ្ស�ឿងទាន់ 

សហតតកា�ណ៍ឬសទ្?)។ ចូ�ពិភាកសាអំពីបតព្សហតតននស�ឿង

ផ�លអាចសកើតរាន (សដាយយកចិត្ទ្តកដាក់សលើកត្ា� 

ចនា�េ្ព័ន្ធ �ូចជ្កា�កាត់បនថាយបតគ្គលិកកនែតងបនទប់ 
�ំណលឹ ង និងតួនាទី្កេមែវធីិម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ)។  

ចូ�ពិភាកសាបទ្ពិសសាធន៍ ទ្ ល់ខ្ួនននកា�សោកម្ោ�់

សដាយព័ត៌រានេិនពិត 

៣. �េួគានែ ��ស��ស�ចកដែី�សង្ខបចំនួន ២៥០ពាក្យ នន 

កា�វភិាគបតព្សហតតននកា�្សាយសដាយកំណត់ស�ឿងបី 

ោ៉ាងផ�លអនែកសា�ព័ត៌រាន ឬសាថា ប័ន�ំណលឹ ងអាចសធ្ើ 

ខត�ពីសនុះ ស�ើេ្បីទ្ប់ស្ាត់កា�្សាយព័ត៌រានេិនពិត។ 

កិចចាកា�សនុះ អាច សធ្ើ សដាយ សម្បើម្ោ�់ Google Doc ឬ 

កេមែវធីិផក�ម្េរួលស�ស�ៀងគានែ   សហើយ ដាក់ ជូន ម្គរូ ពិនិត្យ។

៩០-១២០នាទី្៩០-១២០នាទី្
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កិចចេរារកែលគួរោក់ឱ្យសធ្ើ

�ោយកា�ណ៍ ក�ណី�ិកសា (២០០០ពាក្យ)។ ចូ� កំណត់�ក ក�ណី�ិកសា ចំនួន៣  

(កនែតង សនាុះម្តរូវ រាន ១ក�ណីសចញពីម្បសទ្�/តំបន់�ប�់អនែក) ផ�ល ពាក់ព័ន្ធ នលឹង កា� 
ផចកចាយ ឬ កា� ស�ីតប អសង្ត �ប�់ អង្គភាព�ំណលឹ ងេួយ សៅសលើ ក�ណី ្ សាយព័ត៌រាន

េិនពិត។ ពិនិត្យ សលើ ឧទាហ�ណ៍ នីេួយៗ (សដាយពិភាកសា  បតព្សហតត និង លទ្្ធ្លនន 

កា�្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត) និង ទាញ�ននែិដាឋា ន សេស�ៀនផ�លោនស�ៀន�ូម្តពី ក�ណី 

�ិកសា នីេួយៗ (ចំណំ្៖ �ិ�្ស គួ� សម្ជើ�ស� ើ� ឧទាហ�ណ៍ថមែីៗ េិនផេនឧទាហ�ណ៍ 

�ផ�ល ផ�លោន្ដែល់ �ម្រាប់ កា�ពិភាកសា  សៅកនែតង �ិកា្ខ សាលាទាក់ទ្ងនលឹង សេស�ៀន

សនុះស�ើយ)។ 

អំណានបកនថែ្
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សសង្ខប

សេស�ៀនសនុះផណនំា�ិ�្សឱ្យ សា្គ ល់ និង យល់  អំពី  សគាលគំនិត ននអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្

្សាយ     និងព័ត៌រាន1 (MIL) ស�ើេ្បីផ�ង្យល់ អំពីព័ត៌រាន ផ�លជ្េសធយាោយ  

កំណត់េតខ�ញ្្ញ  «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» សៅ កនែតង សា�ចបា�់លា�់ និងសា� 
បង្ប់។ អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រាន គឺ ជ្ សគាលគំនិត ចេ្បង ផ�ល 

អង្គកា�យូសណ�្ូសម្បើ ស�ើេ្បី បញ្ជា ក់ ពីភាពទាក់ទ្ងគានែ សៅវញិសៅេកនន �េតថាកិចចា 

នានា ពាក់ព័ន្ធ នលឹង ព័ត៌រាន កនែតង ន័យ ទូ្លំទូ្លាយ និង ជ្ពិស��ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ។ 

សគាលគំនិតទំាងសនុះ ម្គប�ណដែ ប់ ទំាងកា�អប់� ំ�ិទ្្ធិេនត�្ស (ជ្ ពិស���ិទ្្ធិ 

ស��ភីាពបស ច្ា ញេតិ ផ�ល ជ្�ិទ្្ធិ �ប�់ េនត�្ស រានែ ក់ៗ កនែតងកា�ផ�ង្�ក ទ្ទួ្ល 

និង ្ ្សព្ ្ សាយ ព័ត៌រាន  និងេតិ) កា�អប់� ំអំពី�ំណលឹ ង (កនែតង សនាុះរាប់ទំាង កា�អប់� ំ

អំពីបទ្ដាឋា ន សា�ព័ត៌រាន និង ម្កេ�ីលធេ៌) កា�អប់� ំកា�្សាយពាណិជជាកេមែ 

កា�អប់�ផំ្នែក កតំព្ូយទ័្� កា�យល់ �លឹង អំពី  «កា�យកចិត្ទ្តកដាក់ននស��ឋាកិចចា» កា�អប់� ំ 
អន្�វប្បធេ៌ កា�អប់� ំអំពី ឯកជនភាព។ល។ កា�អប់�ទំំាងអ�់សនុះ �េួប ច្ាូ លទំាង 

កា�យល់�លឹង អំពី �សបៀប  ផ�លម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ  ទាក់ទ្ងនលឹង អត្�ញ្្ញ ណ បតគ្គល  

និង កា�អភិវឌ្ឍ �ង្គេ។ កា�អប់�សំនុះកំពតងផតក្ាយជ្ បំណិន ជីវតិ �៏�ំខ្ន់ផ�ល 

ចំាោច់ស�ើេ្បី�លឹង អំពី កត្ា ស្្សងៗ ផ�លបសង្ើត អត្�ញ្្ញ ណ េនត�្ស រានែ ក់ៗ និង សា្គ ល់

�សបៀប��់សៅកនែតងពិភពជន់សជ្�សដាយ�ំណលឹ ង ម្ពេទំាង�សបៀបសចៀ� ត្ត ពីសម្គាុះ 
ថានែ ក់ ផ�លបង្ប់សៅកនែតងជំនន់ព័ត៌រានសនាុះ។ កា�អប់�សំនុះជួយឱ្យ សយើង យល់�លឹង  
អំពី កា�សម្បើម្ោ�់ កា� ្ លិត កា��កស�ើញ កា�វាយតនេ្ និងកា�ផចក�ផំលក 

ព័ត៌រាន និង កា�យល់ �ប�់ សយើង ចំសពាុះ ខ្ួន សយើង និង ចំសពាុះ អនែក �នទ្សៅកនែតង 

�ង្គេព័ត៌រាន។ 

កា�អប់� ំផ្នែក �ំណលឹ ងគឺ ជ្ លទ្្ធភាព ជ្ក់លាក់ ស�ើេ្បី យល់�លឹង ភាសា និង ម្បសភទ្ 

�ំណលឹ ង និង ស�ើេ្បី សា្គ ល់ �សបៀប ផ�ល លក្ខណៈទំាង សនុះ  ម្តរូវទាញយក្លម្បសោជន៍ 

សដាយ សចតនាទ្តចចា�តិ។ ប៉ាតផន្សបើសទាុះជ្កា�អប់�ទំំាងសនុះ�ំខ្ន់ក៏សដាយ សបើរានផត 

កា�អប់� ំវាេិនទំ្នងថាអាចបសង្ើតកា�ទ្ប់ទ្ល់នលឹង ព័ត៌រាន េិន ពិត ផ�លផតងសកើត 

ស�ើងោនសទ្។ បញ្ហា សនុះ សដាយសា� ផត េនត�្ស ចូល�េួកនែតង កា�ម្ោស�័យ ទាក់ទ្ង 

គានែ  េិនផេន សម្បើ ផតខួ�កបាល េួយ េតខ សនាុះ សទ្ ប៉ាតផន្ក៏សម្បើទំាង សបុះ �ូង  ផ��។ �ូសចនែុះ 

អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រាន ក៏ចំាោច់ ម្តរូវបផនថាេ កា�យកចិត្ទ្តកដាក់ 

1  https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy [Accessed 16/06/2018].
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សៅសលើ កា�សលើកកេ្ព�់ កា�យល់�លឹងកនែតង ចំសណ្េ បតគ្គលនានា អំពី �សបៀប ផ�លពួក 
សគ សឆ្ើយតប ចំសពាុះ រាតិកា សៅកនែតងព័ត៌រាន និងកា� ឆ្ប់ ្ ដែល់ កា�សជឿជ្ក់ ឬ េិន 

សជឿជ្ក់សៅ សលើ ព័ត៌រាន។ 

េូលដាឋា នម្គលឹុះននអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រានគួ�ផត្ដែល់ឱ្យ បតគ្គលនូវ  

កា�យល់�លឹង �តីជសម្រៅ អំពី អត្�ញ្្ញ ណ ្ ទ ល់ខ្ួន �ប�់ ពួកសគថា សតើ ពួកសគ ជ្ 
អនែកណ្ សតើ ពួកសគ កំពតង ក្ាយ ជ្អនែកណ្ និង សតើ ម្បកា� សនុះ ប៉ាុះពាល់   �ល់ កា�ចូល�េួ  

�ប�់ ពួកសគជ្េួយ �ំណលឹ ង  និង សា�គេនាគេន៍ម្បសភទ្ �នទ្ សទ្ៀត ោនោ៉ាង 

�ូចសេដែច។ សេស�ៀន សនុះ រានសគាលបំណង ជួយ �ិ�្សឱ្យសា្គ ល់ និង ផបងផចកឱ្យ ដាច់  

ពីគានែ  �វាង សា�ព័ត៌រាន និង ព័ត៌រានផ�ល អុះអាង ថា ជ្ សា�ព័ត៌រាន។ កា�្ដែល់ 

លទ្្ធភាព ផបប សនុះ អាច ជួយ បតគ្គលរានែ ក់ៗ ឱ្យ ក្ាយ ជ្ រាចា �់ អត្�ញ្្ញ ណ ្ ទ ល់ខ្ួន  
និងអាចសា្គ ល់ម្ពេទំាង តទ្ល់  សៅសពលផ�ល អនែក កំពតង ម្តរូវ ោនសោកបសញ្ឆោ ត 

ពាក់ព័ន្ធនលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត  ផ�ល ផក្ងខ្ួន ជ្ �ំណលឹ ង ម្តលឹេម្តរូវ។ 

�ិ�្ស នលឹងស�ៀន អំពី�សបៀបអភិវឌ្ឍ  និង សម្បើម្ោ�់ម្កបខ័ណ្ឌ  ជំនាញ ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ 

នន  «កា�វនិិចឆោ័យ ឆ្តុះ បញ្ចា ំង សដាយ សចតនា»2 ផ�លពាក់ព័ន្ធនលឹងកា�សម្បើម្ោ�់ កា� 

វភិាគ កា�បកសសាយ កា�វាយតនេ្ �្័យ និយ័តកេមែ កា��ននែិដាឋា ន និង កា�ពន្យល់។ 

�ិ�្ស នលឹងម្តរូវ  ឆ្ងកាត់ ជំហាន នានានន កា� វភិាគ �ំណលឹ ង  សៅ សលើ  កាផ�ត/ ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ (វទិ្្យត និង ទូ្�ទ្�្សន៍) អតីនធឺណិត និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សដាយ 
បំផបក �ចនា�េ្ព័ន្ធ ននសា�នានា សៅជ្ ផ្នែកធាតត្្សំ ស្្សងៗ�ប�់វា ម្ពេទំាង �ិកសា 

អំពី ម្បភព និង ភាព អាច សជឿជ្ក់ោន�ប�់ ម្បភព (ឬ កង្ុះ ភាព អាចសជឿជ្ក់ោន 

�ប�់ ម្បភពជ្ ស�ើេ)។ 

ពួកសគនលឹង �លឹង ថា �ំណលឹ ងពិត េិនផេន ជ្ វទិ្យាសាស� ្សទ្ ប៉ាតផន្វា ម្តរូវរានកា�  ពណ៌នា 

ផ�ល សទាុះបីរាន ភាព ចម្េរុុះ គានែ  កដែី ជ្ទូ្សៅវា ម្បកាន់ខ្ជា ប់ សៅតាេ  វធីិសាស� ្វជិ្ជា ជីវៈ 

និង ម្កេ �ីលធេ៌ផ�លជួយកាត់បនថាយ កំហត�  និងសចៀ�វាងពី កា�ម្បឌិត។ អនែក 

សា�ព័ត៌រាន គួ�ផត សធ្ើ ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍  និង ្ ដែល់ �ញ្្ញ  អំពី កា�កតហក នានាផ�ល  

�ផេដែង សដាយ តួអង្គស្្សងៗ។ ទ្នទលឹេ នលឹង សនុះ    អនែក សា�ព័ត៌រានេិនម្តរូវ ទ្ទួ្លយកកា� 

អុះអាងថាជ្កា�ពិត  សហើយ  េិនម្តរូវ បង្ហា ញ កា� អុះអាង សនុះ សដាយ េិន ្ ដែល់ គតណវតឌ្ឍិ 

អេជ្េួយ  ផ�ល ម្ោប់ ម្ករុេសគាលសៅ ឱ្យ �លឹង អំពី សាថា នភាព ជ្ក់ផ�ដែងស�ើ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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សៅកនែតងសេស�ៀនសនុះ �ិ�្ស  ក៏នលឹង ស�ៀន ថាសតើ វា ង្យស�រួល  និង ឆ្ប់�ហ័� ោ៉ាង ណ្ 
កនែតង កា� សកងចំសណញ « �សបៀប��ស��សា�ព័ត៌រាន (journalese)» ស�ើេ្បី ្ លិត ស�ឿង 

េួយ ផ�ល សេើលសៅគួ�ឱ្យ សជឿជ្ក់ោន សចញ ពី ព័ត៌រានផ�លេិនម្គប់ម្ជរុងសម្ជ្យ 

រានលក្ខណៈបំភ័ន្ ឬ ផ�ល ម្តរូវសគ ម្បឌិត ស�ើង3។ 

�រា្ភ �ៈបសម្ងៀន �ម្រាប់ សេស�ៀនសនុះ ស ដ្ែ ត សៅ សលើ កា�សលើកកេ្ព�់ កា�យល់�លឹងអំពី 

សា�ៈ�ំខ្ន់ ននអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រានសៅកនែតង កា�   ម្បឆំ្ង នលឹង កា� 
្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត  និងព័ត៌រានខត�។ សេស�ៀនសនុះ រាប់ប ច្ាូ លទំាង កា� សម្បើម្ោ�់ 

ជំនាញ ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្ ស�ើេ្បី កំណត់េតខ �ញ្្ញ  «�ំណលឹ ង» ផ�ល ម្តរូវោន សគ ម្បឌិត 

ស�ើង។ សេស�ៀនសនុះក៏បង្ហា ញ សា�ៈ�ំខ្ន់ �ម្រាប់�ិ�្ស  កនែតងកា� សម្បើម្ោ�់អក្ខ�កេមែ 
ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រាន ទ្ ល់ខ្ួន សៅកនែតង ជីវតិ��់សៅម្បចំានថងៃផ��។ វា ជួយ 

 
�ល់ �ិ�្សឱ្យ អាច សេើលស�ើញ �សបៀប ផ�លកា�អប់�សំនុះ អាច ពម្ងលឹង�ិទ្្ធិ �ប�់ ខ្ួន  
និង �ិទ្្ធិ  អនែក �នទ្  ម្ពេទំាង សា�ៈ�ំខ្ន់ នន កា� សចៀ�ពី កា� ជំ�តញ និង ្ ្សព្្សាយ 

ភាព េិនពិត4ផ��។  

កា�បសម្ងៀន សធ្ើស�ើងសៅកនែតង ទី្តំាងេួយផ�ល បំពាក់ កតំព្ូយទ័្� និងភាជា ប់ ម្បព័ន្ធ 
 

អតីនធឺណិត �ម្រាប់ សម្បើម្ោ�់។  �ិ�្ស អាច សម្បើម្ោ�់ កេមែវធីិ ជផជក តាេអតីនធឺណិត 

សៅកនែតងឧបក�ណ៍ ចល័ត �ប�់ពួកសគោន កនែតងសពលនន កា�សធ្ើ លំហាត់ អនតវត្ន៍ កនែតង 
 

សេស�ៀន។ សគម្តរូវកា�អតីនធឺណិត ជ្ចំាោច់�ម្រាប់ ផ�ង្�ក ម្បភពពី ខ្ងសម្រៅ និងអាច

ភាជា ប់    ម្បព័ន្ធអន្�បណ្្ញសៅសាលាស�ៀន (កនែតង ក�ណី ផ�លសេស�ៀនសនុះ បសម្ងៀន សៅ 
កម្េិត ឧតដែេ�ិកសា) ស�ើេ្បីចូលសេើលឯកសា�កនែតង បណ្្ណ ល័យ  និង េណ្ឌ ល ធនធាន 

ព័ត៌រាន�នទ្ សទ្ៀត ផ�ល ទ្តក�ម្រាប់ កា�សម្បើម្ោ�់ សៅកនែតងសាលា ស�ៀ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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សមោងននស្សរៀន

ព័ត៌រានេិនពិត ផ�ល ផក្ងខ្ួន ជ្ �ំណលឹ ង ម្តលឹេម្តរូវ សហើយសចញពី កា� សោុះសឆ្នែ ត សៅ   
អាសេ�កិ ោរាងំ សកនោ៉ា  និង អាល្ឺេ៉ាង់ កាលពីឆ្នែ ំ ២០១៦ និង ២០១៧ គឺ ម្គាន់ផត ជ្ 

បំផណក តូច េួយ ននកា�ម្បឈេ ផ្នែក ព័ត៌រាន ផ�លសកើតរានចំសពាុះ �ង្គេប៉ាតសណ្្ណ ុះ 

ប៉ាតផន្វា ម្បផហលរាន្លវោិក �៏ធំសធង។ សទាុះបីោ៉ាងណ្ �ូេពិចា�ណ្ សេើលថា 

សាថា នីយ ទូ្�ទ្�្សន៍ និង អនែក សម្បើម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សៅជតំវញិពិភព សលាក

ោន តាេដាន កនែតងសពលម្ពេគានែ   នូវ អព្ភូតសហតត�៏អសាចា �្យ េួយ  សៅកនែតង ម្បសទ្� េតិច�តិក 

កាលពីឆ្នែ ំ ២០១៧ ខណៈ ផ�ល អនែក �សង្ង្្គ ុះ ោន ពយាោេ ជួយ�សង្ង្្គ ុះ សកមែង ស�ី 

�ិ�្សសាលារានែ ក់ ស ម្ែ ុះ Frida Sofifa ផ�ល ជ្ប់ សៅកនែតង គំន� ថមែ ោក់ផបក  បនាទ ប់ 

ពី សម្គាុះ � ជ្ាួ យ ផ្ន�ី ប៉ាតផន្កា�ពិតសៅ នាងគាមែ ន�បូរាងពិតម្ោក�សនាុះសទ្5។  

សនុះជ្ស�ឿងេិនពិត ប៉ាតផន្ម្បផហលេិនផេន ជ្ ក�ណី  នន កា�ម្បឌិត ស�ឿង  សដាយសចតនា 

សនាុះសទ្។ សទាុះជ្ ោ៉ាងណ្ សា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផតសចៀ�វាងទំាង ព័ត៌រានយល់ម្ច�ំ 

និង  �ំណលឹ ងផក្ងបន្ំ។ េិន ផេន ស�ឿងេិនពិត  ទំាងអ�់ សៅកនែតង�ំណលឹ ង �តទ្្ធ ផត ជ្  

«�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ» កនែតង ន័យ  ជ្ព័ត៌រានេិន ពិត សនាុះ សទ្ ប៉ាតផន្ស�ឿងទំាងពី�សនុះបង្ 

បញ្ហា  �ូចគានែ  ចំសពាុះ លទ្្ធភាព�ប�់�ង្គេ  កនែតងកា� យល់�លឹង អំពី ពិភព សលាក។ 

ម្ករុេសគាលសៅចំាោច់េិនម្តលឹេផត  ម្តរូវរាន កា�យល់�លឹងអំពី ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយវាងនវ   

និងព័ត៌រានជ្ទូ្សៅប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្   ប៉ាតផន្ម្តរូវរានកា�យល់�លឹង ផ្នែក ទ្�្សនវជិ្ជា េួយ 

កម្េិតផ��។ ឧទាហ�ណ៍ ពួកសគ គួ�ផតយល់ថា �ំណលឹ ងពិតម្ោក� េិនផេនបសង្ើត 

«កា�ពិត» សពញសលញ សនាុះសទ្ (សនុះ ម្គាន់ផត ជ្ អ្ីេួយ ផ�ល ម្បហាក់ម្បផហល  

ប៉ាតសណ្្ណ ុះ សៅកនែតង ទំ្នាក់ទំ្នងេនត�្សជ្េួយគានែ  និងជ្េួយ តថភាពសៅសពល 
យូ�សៅ)។  �ិ�្ស និង និ�្សិតសា�ព័ត៌រានគួ�ផត យល់ថា ចំណត ច �ំខ្ន់គឺ 

សា�ព័ត៌រាន េិន ម្តរូវ្សាយ បន្ ឬ បនទ� អ្ីផ�ល េិនពិតស�ើយ។ កា�ម្បទ្ុះស�ើញ 

ម្តីោផ�ន និងម្តីឆ្្េ សៅកនែតង អាង ទ្លឹក  ឬ សៅសម្កាយ ្ ទុះ �ប�់ ម្បជ្ជនសម្កាយ 

ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ ព្យតុះ �ង្រា និង ្ ល ប៉ាុះពាល់េិន�ូវទំ្នង ពី សម្គាុះ េហន្រាយ  ធេមែជ្តិ 
ផ�លោនចតុះ្សាយ សដាយ បណ្ដែ ញ សា�ព័ត៌រាន គួ�ផតសលើកជ្�ំណួ�ថា ៖ សតើ វា 

ពិតសទ្? �ំណលឹ ងណ្ ផ�ល េិនសគា�ពបទ្ដាឋា ន នន កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត េិនម្តលឹេផតជ្  

លទ្្ធភាព នន កា�ខជាីខ្ជា  កនែតង កា� រាយកា�ណ៍ និង កង្ុះ នីតិវធីិម្គប់ម្គាន់ �ម្រាប់ �ំសណើ � 

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-earthquake-
rubble-won-the-worlds-hearts-except-she-didnt-exist/ [accessed 03/04/2018].

កា�ប្
�យត
ទ្្ធម្ប
ឆំ្ង
នលឹង
ព័ត៌
រាន
េិន
ពិត 
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កា� ្ ្សព្្សាយប៉ាតសណ្្ណ ុះសទ្ វា ក៏អាច ជ្ សចតនា សោកបសញ្ឆោ ត និង បំភ័ន្្ង ផ��។  

អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង ព័ត៌រានជ្កា�ចំាោច់ ស�ើេ្បី បកសសាយ ភាព 

ខត�គានែ   និង វធីិ   សម្បៀបសធៀប ក�ណីខ្ងសលើ ជ្េួយ នលឹង �ំណលឹ ង  ផ�លរាន វជិ្ជា ជីវៈ  

និង រាន ម្កេ�ីលធេ៌។

្្ូវសៅផវងឆ្ងៃ យសៅេតខសទ្ៀត។ កម្េិត សកើនស�ើងនន  �េដែី ញត ុះញង់ឱ្យ �្អប់ កា��្អប់ 
ជន ប�សទ្� និងកា� វាយ ម្បហា� សលើ ជនសភៀ�ខ្ួន ឬ ម្បជ្ជន េកពីសា�នា  និង  
ជ្តិព័ន្ធ «ស្្សង» និង ម្បជ្ជន ផ�លរាន ពណ៌ �េ្បត� ខត�គានែ  ផ�លផ្្អកសលើទំ្សនា� 
តាេគានែ ្្សំពី �ថាិតិ ម្បឌិត សវាហា�សាស� ្ម្បជ្ភិថតតិ និង �ោយកា�ណ៍�ំណលឹ ង បំភ័ន្ 

ផ�ល េិនស�ប តាេបទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន �តទ្្ធផតជ្កា�បផនថាេ  សលើ  ប�សិាថា ន 

បំពតលព័ត៌រាន ផ�ល អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន ចំាោច់ម្តរូវផត ម្បឆំ្ង 

តបវញិ។ បញ្ហា  សនុះ នលឹងកាន់ផត �មែតគសាមែ ញផថេសទ្ៀត ខណៈ ផ�ល កេមែវធីិ  
កតំ ព្ូយទ័្� ផ�លសម្បើ បញ្្ញ �ប្បនិេិមែត ម្តរូវោនសគ សម្បើម្ោ�់  ស�ើេ្បីបសង្ើត កា�សធ្ើម្តាប់ 
តាេ េនត�្ស  សៅកនែតង �ោយកា�ណ៍ ជ្ វសី�អូ និង/ឬ ជ្ ផខ្ស អាត់ �ំស�ងផក្ងបន្ំ ផ�ល  
ពតំរាន េូលដាឋា ន ឈ� សលើ កា�ពិត6។ 

ប ច្ាូ លតម្េរូវកា� �ម្រាប់ផណនំា �ិ�្ស  និ�្សិត  និង អនែក អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន 

ឱ្យ ពិចា�ណ្ អំពី អ្ីផ�លពួកសគ សាដែ ប់ ឮ និងស�ើញ រាប់តំាងពី  កិចចា�នទនា �៏សាេ ្្ញ 

បំ ត្ត �ហូត �ល់ �ំណលឹ ង ផ�លសគ ្ ្សព្្សាយ ទូ្លំ ទូ្លាយ បំ ត្ត  សៅកនែតង ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ ផបប ម្បនពណី និង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយពហតបសចចាកវទិ្យា។ 

បផនថាេពីសលើ ម្បសភទ្ នន ព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រានខត�ផ�លោនកំណត់ សដាយ   

Wardle និង Derakhshan  (ឆ្នែ ំ២០១៧)7 អង្គកា� European Association for Viewers’  

Interests (EAVI) ផ�លរាន េូលដាឋា ន សៅ ទី្ម្ករុង ម្ប៊តចផ�ល សៅកនែតងប�បិទ្ ននកេមែវធីិ 
អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ �ម្រាប់ ភាពជ្ពល��ឋា ោន ្ លិត ម្កាហ្ិក �៏ រានម្បសោជន៍

េួយរានចំណងសជើងថា  «Beyond Fake News: Ten Types of Misleading News» 

ផ�ល�សង្ខប អំពីអ្ីផ�ល អនែកសម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង  កំពតងម្បឈេនាសពលបចចាតប្បននែ8។  

ម្កាហ្ិក �ំណលឹ ងសនុះគឺ ជ្ ធនធាន �៏រាន តនេ្ �ម្រាប់ �ិ�្ស  និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន 

និង អនែក អនតវត្ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន។ 

ឯកសា� សសាវម្ជ្វ �ប�់សលាកបណ្ឌិ ត Peter A. Facione    ផ�លសធ្ើ បចចាតប្បននែភាព 

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-washington- 
university?

7 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្២

8 EAVI. (2018). EAVI. eu. [online] Available at: https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info

កា�ប្
�យត
ទ្្ធម្ប
ឆំ្ង
នលឹង
ព័ត៌
រាន
េិន
ពិត 
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និងរានចំណងសជើងថា  «Critical Thinking: What It Is and Why It Counts»9 គឺ ជ្ 

េូលដាឋា ន ម្គលឹុះ �៏ល្អ េួយ �ម្រាប់ឱ្យ �ិ�្ស យល់�លឹងអំពី   «កា� ផវកផញក សហតត ្ ល 

កា�សធ្ើ ស�ចកដែី�សម្េចចិត្ និង �ំសណើ �កា�គិតគូ� រានែ ក់ឯង និង ជ្ម្ករុេ ម្បកប សដាយ  

ម្ប�ិទ្្ធភាព»។ ឯកសា�សសាវម្ជ្វសនុះ  កាន់ផតរានសា�ៈ�ំខ្ន់ សៅកនែតង យតគ�េ័យ

«សម្កាយ �ចចាភាព» «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ» និង  «កា�ពិតេួយផបបសទ្ៀត»។ សៅកនែតង 

អភិម្កេ សនុះ កា�ពិចា�ណ្�េួរាន៖

➢	កា�ចូលចិត្ ឆងៃល់ ឬ�ួ� សម្ចើន អំពី បញ្ហា  ស្្សងៗ

➢	កា�ខ្ល់ខ្្យ  ស�ើេ្បីផម្បក្ាយ និងសៅផត យល់�លឹងសម្ចើន

➢	ភាពវាងនវ និង�ហ័��ហួន  កនែតង កា�ផ�ង្�ក ឱកា� ស�ើេ្បីគិតពិចា�ណ្

➢	កា�សជឿជ្ក់សលើ �ំសណើ �កា��ួ� �ំណួ�  សដាយ រាន សហតត្ល 

➢	ភាពសជឿជ្ក់សលើខ្ួន ឯង និង�េតថាភាពខ្ួន ឯង សៅកនែតងកា� ្ ដែល់ សហតត ្ ល

➢	ចិត្ សបើក ទូ្លាយចំសពាុះ ទ្�្សនៈពិភព សលាក ផ�ល ខត�ៗគានែ

➢	ភាពបត់ផបន សៅកនែតង កា�ពិចា�ណ្ អំពី ជសម្េើ� និងេតិ 

➢	កា�យល់អំពី េតិ�ប�់ អនែក �នទ្

➢	ចិត្ រានយតត្ិធេ៌សៅកនែតងកា�វាយតនេ្ សហតត្ល 

➢	កា�ទ្ទួ្លសា្គ ល់ និងកា� ម្បឈេេតខ ោ៉ាងសសាមែ ុះម្តង់ ចំសពាុះ  ភាពលសេ្អៀង 

សៅ�កខ្ួនឯង  បតស� វនិិចឆោ័យ ទំ្សនា�តាេគានែ  ឬទំ្សនា�អត្សនាេ័ត។ 

➢	កា�ម្បរុងម្បយ័តនែ កនែតងកា� ្ ្អ ក កា�សធ្ើ  ឬ កា� ផក ផម្ប ស�ចកដែី វនិិចឆោ័យ 

➢	ឆនទៈកនែតងកា�ពិចា�ណ្ ស�ើងវញិ  និង ផក�ម្េរួល ទ្�្សនៈ សៅសពល ណ្ ផ�ល 

កា�ម្តិុះ�ុិះ បង្ហា ញ ថា ចំាោច់ ម្តរូវ រានកា�្្�់បដែូ�

សោងតាេ កា��ិកសា នានា សៅកនែតងកផន្ងជ្សម្ចើន នន ពិភព សលាក កា�និយេ សម្បើ 

ឧបក�ណ៍ចល័ត �ប�់ យតវជន10 រានន័យថាពួកសគ ទ្ទួ្ល �ំណលឹ ង ភាគសម្ចើនបំ ត្ត 

�ប�់ ខ្ួន  តាេ�យៈ រា៉ា �តីន ទំាង សនុះសៅសលើ កេមែវធីិ ជផជក ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ 

9 Facione, P. (2010, updated). Ibid. Critical  Thinkin

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



មេម�ៀនទី ៤៖ កា
រប្រ

យុ
ទ

្ធប្រ
ឆា

ង
នឹ

ង
ព័

ត៌
មា

ន
មិ

ន
ពិ

ត
 និ

ង
ព័

ត៌
មា

ន
ខុ

ស
 តា

ម
រយ

ៈអ
ក

្ខរក
ម

្មប្រ
ព័

ន
្ធផ

្សព
្វផ

សា
យ

  និ
ង

ព័
ត៌

មា
ន

 (M
IL)

 114 

និង ជួនកាលតាេ�យៈ សគហ ទំ្ព័�  �ំណលឹ ង ផបប ម្បនពណី និង សគហទំ្ព័��ំសណ�11 12  13។ 

ភាគសម្ចើននន កេមែវធីិ ទំាង សនុះ  រាន តិចតួច ឬ គាមែ ន សសាុះ នូវ អ្ីផ�ល �រា្គ ល់ឱ្យ �លឹង ថា 

អ្ីជ្ សា�ព័ត៌រាន ល្បីស ម្ែ ុះ និង អ្ីជ្ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ ខ្ុះវជិ្ជា ជីវៈ កតំថា ស�ើយ 

�ល់សៅ �រា្គ ល់ ថា អ្ី ជ្ព័ត៌រានេិនពិត សនាុះ។ 

បញ្ហា  េួយស្្សងសទ្ៀតគឺ �សបៀប  ផ�ល កេមែវធីិ ទំាង សនុះយល់អំពី�ំណលឹ ង។ ចំសពាុះ  

Facebook ផ�ល ជ្ កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ �៏ធំជ្ងសគ បំ ត្ត «...សា�ព័ត៌រាន 

គឺ ជ្ស�ឿង គួ�ឱ្យ ឈឺ កបាល តំាង ពី នថងៃ ទី្ េួយ េកសេ្៉ាុះ។ ឥ�ូវ សនុះ សដាយកំពតងជ្ប់ ត្ង  
កនែតង បញ្ហា សដាុះសសាយេិនោនអំពី�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ និងទំ្នាក់ទំ្នងសាធា�ណៈ 
អាម្កក់ សគសេើលស�ើញចបា�់ថា  Facebook នលឹង សោុះសចាល �ំណលឹ ង បន្ិចេដែងៗ»14 

សនុះសបើតាេកា�សលើកស�ើង�ប�់ Frederic Filloux។ លទ្្ធ្ល សៅជ្ោ៉ាងណ្ សគ 

ម្តរូវ �ង់ចំាសេើល បន្សទ្ៀត។ សាថា ប័ន �ំណលឹ ង េួយចំនួន នលឹងរានអា�េមែណ៍ េិនល្អ  សបើ   

Facebook  បិទ្ �ំណលឹ ង ផេន សដាយ និោយថា ម្ករុេសគាលសៅ �ប�់ពួកសគ នលឹងទ្ទួ្ល 

ោនតិច ពីសម្ពាុះ  Facebook   ជ្ េសធយាោយ ផចកចាយ �ម្រាប់ អនែកសម្បើម្ោ�់  ផ�ល 

ពលឹងផ្្អក សលើ កេមែវធីិ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ស�ើេ្បី តាេដាន ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍  នានា15។  

ប៉ាតផន្អនែកគំាម្ទ្អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រានខ្ុះ�ង្លឹេថា ចំណ្ត់កា� 

ផបបសនុះ  អាចនលឹង នំាឱ្យ អនែកសម្បើម្ោ�់ �ំណលឹ ង សកមែងៗ  ពម្ងីក សជើងសេ��ប�់ខ្ួនស�ើេ្បី 
�លឹងស�ឿងរា៉ា វ ផ�ល កំពតងសកើត ស�ើង សៅកនែតង ពិភពសលាក ជតំវញិ ខ្ួន �ប�់ ពួកសគ  និងេិន

 
ពលឹងផ្្អក ទំាងស�រុង ផតសលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ ផ�លរានកា�បំពតល �ំណលឹ ង  

និងកា�ទ្ទួ្លោន�ំណលឹ ងសដាយេិនោច់ម្បលឹង តាេ�យៈឧបក�ណ៍ ផ�ល សបើកសចាល     

«ជ្និចចាកាល »  �ប�់ពួកសគ ។ ស�បសពលជ្េួយ គានែ សនុះផ�� រានកា�សលើកស�ើង 

ជ្សោបល់ថា  Facebook  អាច នលឹង ម្ប�ូក កនែតង កា�្លិត �ំណលឹ ង សដាយ ខ្ួន ឯង 

សដាយ ម្បកួត ម្បផជង ជ្េួយ តួអង្គ ្ ្សព្្សាយ �ំណលឹ ងផ�ល រានសសាប់16។ 

តាេ�យៈអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន �ិ�្សអាច ស�ៀនទ្ទួ្លសា្គ 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 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្២

16 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

កា�ប្
�យត
ទ្្ធម្ប
ឆំ្ង
នលឹង
ព័ត៌
រាន
េិន
ពិត 
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ថា �ូេ្បី�ំណលឹ ង ពិត ក៏ ជ្ និចចាកាល  ម្តរូវ ោនសគ ្ លិត ស�ើង និង សម្បើម្ោ�់ សៅកនែតង 

ម្កបខ័ណ្ឌ  ពិពណ៌នា �៏ទូ្លំ ទូ្លាយ  ផ�ល ្ ដែល់ អតថាន័យឱ្យ កា�ពិត និង ផ�ល ជ្ប់ 

ពាក់ព័ន្ធ នលឹង កា��នមែត េសនាគេន៍វជិ្ជា  និង អត្�ញ្្ញ ណ កាន់ផតទូ្លំ ទូ្លាយ។ 

�ំសណើ �សនុះ  រានន័យថា ជ្�េតថាភាព សា្គ ល់ចំណត ចខត�គានែ  �វាង កិចចា ម្បលឹងផម្បង 

ចម្េរុុះ �ប�់ សា�ព័ត៌រានស�ើេ្បី្្ិតយក និងពណ៌នាកា�ពិតផ�លសលចសធ្ាឱ្យ 

ោនម្តលឹេម្តរូវ និងជ្ឧទាហ�ណ៍ នន កា�សោកម្ោ�់ ផ�ល សកង ចំសណញ ពី ទ្ម្េង់ 

�ំណលឹ ង ខណៈ ផ�ល �សំលាភ សលើ បទ្ដាឋា ន វជិ្ជា ជីវៈ នន ភាព អាច ស្ទៀង ទ្ ត់ោន។ 

អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រានក៏អាចជ្ ឧបក�ណ៍ េួយ ស�ើេ្បី  ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ង 

 នលឹងទំ្សនា�តាេគានែ  និងសលើកកេ្ព�់ កា� ម្ោស�័យ ទាក់ទ្ង ចម្េរុុះ វប្បធេ៌ សដាយកា� 

សម្បើម្ោ�់ ពហតភាសានិយេ  ជ្ កត្ា �ំខ្ន់កនែតង កា��សម្េច សគាលសៅ សនាុះ។ 

តួអង្គនានា ោនចូល�េួចំផណក �ល់កិចចា ម្បលឹងផម្បងអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

និងព័ត៌រាន សហើយ ធនធាន ល្ៗអ  រាន សៅ សលើ សគហ ទំ្ព័� �ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ
17។ 

ប៉ាតផន្សៅរានអ្ីៗជ្  សម្ចើនសទ្ៀត  ផ�លចំាោច់ ម្តរូវសធ្ើ ស�ើង តាេ�យៈ កេមែវធីិ �ិកសា  

និង តាេ កា�អនតវត្ ជ្ក់ផ�ដែង ស�ើេ្បីម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹង  ព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រាន 

ខត�18។ 

ស�ើេ្បី �សម្េច ោន លទ្្ធ្ល កនែតងសេស�ៀនសនុះ សគអាចសម្បើម្ោ�់វសី�អូម្គប់ទី្កផន្ង  
�ម្រាប់ ចូល�េួ ជ្េួយ �ិ�្ស តាេ�យៈ កា�សម្បើម្ោ�់ វសី�អូខ្ីៗ  និងរានចំណង 

សជើង19ជ្ ទ្ម្េង់  េួយ នន«កា�បសម្ងៀន ផបប កេសាន្» ស�ើេ្បី បង្ហា ញ សា� ផក្ងក្ាយ 

ជំ�តញឱ្យ អនែក �ិកសា ផ�ង្�ក ឧទាហ�ណ៍  សដាយខ្ួន ឯង អំពី រាតិកា ផ�លបំភ័ន្ និង 
បសង្ើតទ្រ្ាប់ ពួកសគឱ្យ សចុះ រាន េនទិល �ង្ស័យ  សៅ សលើ ម្គប់ ចំណត ច នន រាតិកា កនែតង 

សនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង រាតិកាផ�ល បង្ហា ញជ្ �ំណលឹ ង្ង ផ��។ 

ម្គរូ បសម្ងៀន ក៏គួ�ផតជួយ �ិ�្សឱ្យ ផកផម្ប ទ្រ្ាប់  ឬទំ្សនា��ប�់ពួកសគ ផ�លចូលចិត្ 

សម្បើ  «Google» ជ្លក្ខណៈ ស�ើៗកនែតង កា� ផ�ង្�ក �ំណលឹ ងភាគសម្ចើន សដាយ ង្កសៅ  

17 Available at  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-
literacy/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 សនុះគឺជ្ឧទាហ�ណ៍ននវសី�អូផ�លរានឥទ្្ធិពលកនែតងកា�បង្ហា ញអំពីតនេ្ននអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 
�ំណលឹ ងសៅកនែតងប�បិទ្ននកា�ោញ់ម្បហា�សៅ�ហ��ឋាអាសេ�កិតាេម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ Vice Media ថាអនែកសោក
បសញ្ឆោ តនិោយថាជន�ងសម្គាុះកនែតងកា�ោញ់ម្បហា�សនាុះជ្ “អនែកបង្ឱ្យរានវបិត្ិ” រានសៅ៖ Vice Select on 
Facebook https://www.facebook.com/vicenews/videos/842904982564160/ [accessed 01/04/2018].
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្ដែួចស្ដែើេ កា�ផ�ង្�កសៅសលើ អតីនធឺណិត  ផ�លរាន លក្ខណៈ �តីជសម្រៅ កនែតងសនាុះរាប់
 

ទំាង កា�សម្បើេតខង្�ផ�ង្�កកម្េិតខ្ព�់ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បភព ព័ត៌រានសម្ចើន និងកា� 

យល់អំពីគតណតនេ្ នន បណ្្ណ ល័យ និង  បណ្្ណ �ក្សសៅកនែតងកា� កសាង ចំសណុះ �លឹង  
ពាក់ព័ន្ធ នលឹង កា��តក�ក  និង វាយតនេ្ ព័ត៌រាន20។ បណ្្ណ ល័យអតីនធឺណិត ោន បង្  

លក្ខណៈ កាន់ផតង្យស�រួល ផថេសទ្ៀត កនែតង កា�ចូលសៅផ�ង្ �ក និង សម្បើម្ោ�់ 

ឯកសា� សោង �ប�់ប ្្ញវន្  និង ឯកសា�សោង �នទ្ សទ្ៀត ផ�លនិ�្សិត សា�ព័ត៌រាន  

និង អនែក សា�ព័ត៌រាន អាជីពអាចសម្បើម្ោ�់  ស�ើេ្បី �ម្េរួច ចំសណុះ�លឹង �ប�់ ខ្ួន អំពី 

�ំសណើ �កា� និង កា�អនតវត្ នានា �ម្រាប់ កា�វាយតនេ្  និង ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន សដាយ  

កា�ពិចា�ណ្។ ធនធាន �នទ្ សទ្ៀត ក៏ បំសពញ បផនថាេ �ល់ �ំសណើ �កា� �ិកសា/ចំសណុះ�លឹង 

ស�ើេ្បី ជួយ �ិ�្សឱ្យ ចូលម្ប�ូក កនែតង �េ�ភូេិ  ម្បយតទ្្ធ ម្បឆំ្ងនលឹង �ំណលឹ ង សោកម្ោ�់ 

កា�ពា�ខ្ួន ម្បឆំ្ងនលឹង ្ លប៉ាុះពាល់អវជិជារាន �ប�់ វា និង សម្តៀេ លក្ខណៈ បកអាម្កាត  

�ំណលឹ ង សោកម្ោ�់ជ្ផ្នែកេួយ នន កា�ម្បកប វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន21។

កា�ភាជា ប់ទំ្នាក់ទំ្នងម្បជ្ពល��ឋា ជ្េួយ នលឹងអនែក សម្បើម្ោ�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ  

�ង្គេ ផ�លទ្ទួ្ល  និង ផចក�ផំលក ព័ត៌រានេិនពិត   ឬព័ត៌រានខត�  ក៏ជ្ វធីិសាស� ្ 

េួយ �៏រាន �កាដែ នតពល ្ ងផ�� �ម្រាប់អនែកសា�ព័ត៌រាន  និង និ�្សិត សា�ព័ត៌រាន  

ស�ើេ្បី �ិកសា អំពីវធីិផ�លរានម្ប�ិទ្្ធភាព �ម្រាប់ ផ�ង្�ក តាេដាន និង បកអាម្កាត 

�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ  ទំាងស�ើេ្បី ខ្ួន ្ ង និង ស�ើេ្បី �ហគេន៍្ង។ ម្គរូ  ម្តរូវោន សលើក 
ទ្លឹកចិត្ឱ្យ ពិចា�ណ្ ដាក់លំហាត់ឱ្យ�ិ�្ស  ទាក់ទ្ង នលឹង បញ្ហា សនុះសៅកនែតងសេស�ៀន។ 

ពាក្យសពចន៍ �ប�់  Rouba El Helou សាសស្ាចា�្យ  និង ជ្ អនែកសសាវម្ជ្វ ម្បព័ន្ធ  

្្សព្្សាយ ជ្ន់ខ្ព�់ នន �កលវទិ្យាល័យ Notre Dame University ម្បសទ្�លីបង់ 

រានសា�ៈម្បសោជន៍  ស�ើេ្បីពិចា�ណ្ អំពី សា�ៈ�ំខ្ន់ ននសេស�ៀនសនុះ ៖ «កា�បំពាក់ 

បំប៉ានេនត�្សឱ្យ រានជំនាញចំាោច់  �ម្រាប់ បកសសាយ សា�នានាគឺជ្ កា�ត�ូ៊ 

ឥតឈប់ឈ� េួយ ផ�ល អនែកអប់� ំផ្នែក វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន និង អនែក សា�ព័ត៌រានម្តរូវ 

ោន ស�នែើ �តំឱ្យ ចូល�េួ ទំាងអ�់ គានែ ។ អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ  ជួយ េនត�្សឱ្យ 

�កស�ើញ តតល្យភាព �វាង ទំ្នតកចិត្ សៅសលើ ម្បភព �ំណលឹ ង និងេនទិល�ង្ស័យ  ផ�ល  

ចំាោច់ ស�ើេ្បី សចាទ្�ួ� ពួកសគ»។

20 15 resources for teaching media literacy. ASCD. Available at http://inservice.ascd.org/15-resources-for-
teaching-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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សោល បំែង នន ស្សរៀន

សេស�ៀនសនុះ រានសគាលបំណងស�ើេ្បី៖ 

➢	គូ�បញ្ជា ក់អំពីសា�ៈ�ំខ្ន់ ននកា� �ិកសា ឱ្យទ្ទួ្លោនចំសណុះ�លឹងផ�ល 

ចំាោច់ 22 និង  ជំនាញ  ផ�ល ទាក់ទ្ង23 ស�ើេ្បីយល់អំពីសា�ព័ត៌រាន (និងទ្ម្េង់

ផក្ងក្ាយ �នទ្សទ្ៀត នន សា�ព័ត៌រាន) សហើយ ទ្នទលឹេនលឹង សនុះ គឺ�កឱ្យ ស�ើញ ទំាង 

សា�ព័ត៌រាន ផ�ល ខ្ុះចសន្ាុះ និង �ំណលឹ ង សោកម្ោ�់សៅ កនែតង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ 

នានា។ 

➢	្ ្ល់ឱ្យ�ិ�្សនូវ ជំនាញ  ស�ើេ្បី វភិាគ អំពី កា�សម្បើម្ោ�់ ព័ត៌រាន �ប�់ពួកសគ សៅ 

ទូ្ទំាងវសិាលគេ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និងជំនាញស�ើេ្បី សេើល ថា  សតើ វា ស�រួល កនែតង 

កា� ្ លិតព័ត៌រាន េិនពិតផបបណ្។ 

➢	បសម្ងៀន�ិ�្សឱ្យ សចុះ អភិវឌ្ឍ  ទ្រ្ាប់ �ង្ស័យ ផបប វជិជារាន  ចំសពាុះ រាល់ 

ព័ត៌រានទំាងអ�់   ផ�ល   ពួកសគ សម្បើម្ោ�់  និង �សបៀប ថ្លឹងផថ្ង ភាពម្តលឹេម្តរូវ នន 

ស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ អតថាបទ្  �បូភាព វសី�អូ រាតិកា ជ្�ំស�ង ម្កាហ្ិក �ំណលឹ ង 

និង�ថាិតិ សៅកនែតង ប�បិទ្ �េស�ប។ 

លទ្ធ្លសិកសា

សៅចតង ប ច្ា ប់ នន សេស�ៀន សនុះ �ិ�្ស នលឹង អាច៖ 

១.   សា្គ ល់ ភាព ខត�គានែ  �វាង អ្ីផ�លជ្កា�ពិត និង អ្ីផ�លជ្ កា�ម្បឌិត ម្ពេទំាង 

ភាពស�ប ចបាប់ នន  កា�ពណ៌នា និង ស�ឿង ផ�លរានភាពចម្េរុុះសៅកនែតង 

សា�ព័ត៌រាន ផ�ល ម្តលឹេម្តរូវ។ 

២.  យល់អំពី �សបៀប សម្ជើ�ស� ើ�ស�ឿង ន�ណ្ ជ្ អនែក ្ លិត រាតិកា វធីិ សាស�អ្្ីខ្ុះ 

ផ�ល សគសម្បើ  ស�ើេ្បី បសង្ើត  កា� ពណ៌នា ម្តលឹេម្តរូវ អំពី តថភាព �សបៀប  នន កា� 

សម្បើម្ោ�់ ភាសា  សគ �ង្ត់ ធងៃន់សលើអ្ីខ្ុះ  សគ លតបសចាលអ្ីខ្ុះ អនែកណ្ និោយ 

អ្ី សតើ អនែក សនាុះ �ំខ្ន់និង/ឬ អាចសជឿជ្ក់ោន កម្េិត ណ្ សតើ សគរាន �សបៀប វា�ៈ  

22 �ម្រាប់ព័ត៌រានទាក់ទ្ងនលឹងអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន�ូេសេើល៖ 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.

កា�ប្
�យត
ទ្្ធម្ប
ឆំ្ង
នលឹង
ព័ត៌
រាន
េិន
ពិត 
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អ្ីខ្ុះ សតើ ្ ល ប៉ាុះពាល់ អ្ី ខ្ុះ ផ�ល �ំណលឹ ង ធ្ាប់ រាន/រាន/នលឹងរាន  និង សតើ អនែក�នទ្ 

សេើលស�ើញម្ពេទំាងសម្បើម្ោ�់�ំណលឹ ង �ូចគានែ សនុះសដាយ �សបៀប ណ្។ 

៣. យល់�តីជសម្រៅ សៅ សលើ កម្េិតអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន �ប�់ ខ្ួន 

និង សា�ៈ�ំខ្ន់ ននកា�អប់�សំនុះ ចំសពាុះ េនត�្ស កនែតង នាេ ជ្បតគ្គល និង �សបៀប 

ផ�លកា�អប់�សំនុះ ទាក់ទ្ង នលឹងកា�ចូល�េួ �ប�់ បតគ្គល ទំាង សនាុះជ្េួយ �ំណលឹ ង 

និង កា�ម្ោស�័យទាក់ទ្ង។

ទម្ង ់ននស្សរៀន

សេស�ៀនសនុះ ផបងផចក ជ្ ពី�វគ្គ  សដាយ េួយ វគ្គ ៗ រាន�យៈសពល ៩០នាទី្។ វគ្គទី្េួយ 

ស ដ្ែ ត សលើ ម្ទ្លឹ�ដែី និង វគ្គ ទី្ពី�ស្្តសលើកា�អនតវត្។ 

វធីិសាស� ្បសម្ងៀន ផ្្អកសលើ កិចចា ពិភាកសា  ថា សតើកា�អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និង 

ព័ត៌រានរាន អតថាន័យ ោ៉ាង�ូចសេដែច សហើយ វា រាន សា�ៈ�ំខ្ន់ ផបប ណ្ កនែតង 

យតគ�េ័យ ព័ត៌រាន េិនពិត និង កា� បំនភ្ កា�ពិតកនែតងទ្ម្េង់  ស្្សងៗសទ្ៀត ផ�ល 

្្សព្្សាយ រាលដាល ោ៉ាងសលឿន តាេ�យៈ ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយផបបម្បនពណី និង 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ។ �រា្ភ �ៈ�ម្រាប់ កា�បសម្ងៀន សេស�ៀនសនុះ អាច �កោន 

សៅ សលើ អតីនធឺណិត សហើយ រាន ធនធាន ជ្សម្ចើន  ផ�លរានម្បសោជន៍ �ម្រាប់ 

កា�សសាវម្ជ្វ និងលំហាត់ អនតវត្ន៍។ 

សគហ ទំ្ព័��ំខ្ន់ៗ�េួរាន៖ 

➢	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/full-
list/ 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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➢	http://propaganda.mediaeducationlab.com/

➢	http://drc.centerfornewsliteracy.org/

➢	https://centermil.org/resources/ 

➢	សៅរានជ្សម្ចើនសទ្ៀត

�ម្រាប់សេស�ៀនសនុះ ម្គរូ ម្តរូវោនសលើកទ្លឹកចិត្ឱ្យ បផនថាេ ធនធាន ពីបណ្ដែ  ម្បសទ្�  និង 

តំបន់ នានា �ប�់ ខ្ួនជ្ភាសា ស្្សងៗ គានែ ។ 

ថានែ ក់ស�ៀន គួ�ផតរានបំពាក់ កតំព្ូយទ័្� និង ភាជា ប់អតីនធឺណិត ស�ើេ្បី អាចឱ្យ ម្គរូ និង�ិ�្ស  

និ�្សិតចូល សេើល សគហ ទំ្ព័� �ប�់ អង្គកា�នានា  ផ�លពាក់ព័ន្ធ សៅ កនែតង វ�័ិយ 

អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ និង ព័ត៌រាន �េួនលឹង ក�ណី�ិកសា អំពី ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ។ 

ភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្ល សិកសា

ក. មទឹស្តី

ម្គរូ នលឹង បង្ហា ញ �រា្ភ �ៈ និង ក�ណី�ិកសា អំពីអក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន 

និង ទំ្នាក់ទំ្នង �ប�់កា�អប់�សំនុះសៅនលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រានខត�  ផ�ល 

ផក្ងជ្�ំណលឹ ង។

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

ចូរពន្យល់និងពិភាក្សាអំពីអក្្ខរក្ម្មប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផសាយនិងព័ត៌មាននិងឧ្រក្រណ៍នានា

រមួទំាងបក្្រខ័ណ្ឌ សបមា្់រការបតិិះរិិះពិចារណា

៤៥នាទី ១+៣

ពិនិត្យឡ�ើងវញិនិងពិភាក្សាអំពីឧទាហរណ៍

ដែលបានឡបរើសឡរ ើសដែលមាន្ររ្ិរទពាក់្ព័ន្ធ

ឡៅក្្នុងទបមង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផសាយនានា

៤៥នាទី ១+២
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ខ. អនុវត្ន៍

�កេមែភាពផ�លទាក់ទ្ង នលឹង �រា្ភ �ៈ និង ឧបក�ណ៍�ិកសា៖

ក្នរារ ស្សរៀន ចំនួន សមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

សក្ម្មភាពអននុវត្តន៍ ៩០នាទី ១+៣

សក្្មភាពទតី១ ៖ការស្គា ល់វជិ្ជា រីវៈស្រព័ត៌មាន

ចូររក្ឡមើលឡរឿងទំព័រមនុខពីស្រព័ត៌មានក្្នុង
សសរុក្។សិស្សម្ាក់្ៗគួរដតសស្វបជ្វនិងពិនិត្យ

ឡមើលឡរឿងដតមួយែូចគ្្ដែលឡគផសាយឡៅឡលើ

ស្ថា ្័រនែំណឹងខនុសៗគ្្ចំនួន៣។ចូរែឹក្នំា

កិ្ច្ចពិភាក្សាឡោយឱ្យសិស្សអននុវត្ត្រឡច្ចក្ឡទស

បតិិះរិិះ។ពួក្ឡគក៏្គួរដតវភិាគឡៅឡលើការពិពណ៌នា

ជ្មូលោឋា នរមួនឹងការឡរៀ្រចំឡបរើសឡរ ើស

និងសរឡសរែំណឹង។ការវភិាគឡនិះគួរដត

ឡ ដ្ោ តការយក្ចិត្តទនុក្ោក់្ជ្ពិឡសសឡៅឡលើ

វត្តមានននវធីិឡធ្វើែំណឹង(ធាតនុផ្សំមានែូចជ្

នរណាពាក់្ព័ន្ធមានឡរឿងអ្វីឡៅក្ដនលែងណា

ឡៅឡពលណាឡក្ើតឡ�ើងែូចឡមដោចឡហតនុអ្វី

ការឡប្រើបបាស់សបមង់សមដោី្ ទា ល់ការពឹងដផអែក្ឡលើ

អ្ក្រំនាញនិងប្រភពដែលអាចយក្ជ្ការបាន

រ្ូរភាពគំ្បទវាក្្យសពទាដែលែូចគ្្ឡៅនឹង

«ភាស្ស្រព័ត៌មាន»អមជ្មួយនឹងសញ្ញា នន

«ភាពមានតនមលែជ្ែំណឹង»ែនទឡទៀត។

៤៥នាទី
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សក្្មភាពទតី២៖ កា�បង្ហា ញ ព័ត៌រានេិន ពិតថា ជ្ 

�ំណលឹ ង  

ចូ� បង្ហា ញ �ិ�្ស នូវ ឧទាហ�ណ៍ េួយ 

អំពី �ំណលឹ ង សោកម្ោ�់  និង ពិភាកសា 

អំពីអ្ីផ�ល «លាក់ជិតោនល្អ» និង អ្ី ផ�ល  

«លាតម្តដាង សដាយ អសចតនា»។ បនាទ ប់េក 

ឱ្យ �ិ�្ស សម្បើម្ោ�់ ស�ឿង ផ�ល ពួកសគ ោន 

អាន សៅកនែតង លំហាត់េតន សដាយ បសង្ើត វា 

សៅជ្ ស�ឿង ផក្ងក្ាយ េួយ ផ�លសកើតស�ើង 

សពលអនាគតឆ្ប់ៗសនុះ សហើយ ផ�ល សេើល េួយ 

ផភ្តរាន�បូរាង�ូច �ំណលឹ ង ពិត។ (ឬជសម្េើ�េួយ 

សទ្ៀតសដាយឱ្យ �ិ�្ស សម្ជើ�ស� ើ� ម្បធានបទ្ 

ទ្ ល់ខ្ួន�ម្រាប់កា�បសង្ើត ព័ត៌រានេិនពិត)។ 

សពល ចប់  �ិ�្ស បសង្ើតម្ករុេ ស�ើេ្បីវាយតនេ្ 

កត្ាអ្ីខ្ុះ ផ�លសធ្ើឱ្យ ស�ឿង សនុះ សេើលសៅ�ូច 

ស�ឿងពិត។ វា អាច ពាក់ព័ន្ធ នលឹង កា�សម្បើម្ោ�់ 

កា�សាកល្បងវាយតនេ្ ប៉ាតផន្គួ�ផត ប ច្ាូ ល 

កា�កំណត់ អត្�ញ្្ញ ណ នន �ញ្្ញ   �ំណលឹ ងផ�ល 

ម្តរូវ សគ សកងចំសណញ ម្គប់ ចំណត ច។ ចូ�  ផបង ផចក 

ជ្ម្ករុេ ស�ើងវញិ សហើយឱ្យ �ិ�្ស ផចក�ផំលក 

គំនិត �ប�់ ពួកសគ  តាេ�យៈ បទ្បង្ហា ញខ្ីៗ 

សដាយបង្ហា ញសៅម្ករុេ ធំទំាង េូល។

៤៥នាទី្ ១ + ៣
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លំហាត់មរាវមរាវបកនថែ្

�ិ�្ស រានែ ក់ៗ គួ�ផត សសាវម្ជ្វ  សៅសលើ គណនី ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ �ប�់ ខ្ួន  

ស�ើេ្បី �កសេើល �ំណលឹ ង  ទាក់ទ្ង នលឹង វទិ្យាសាស� ្ឬសវជជាសាស� ្(ឧ. �សបៀប តេ អាហា� 

ផប្កៗ កា�្ទតុះ ស�ើង ននជំងឺ ឆ្ង ្ល ប៉ាុះពាល់ នន កា�សកើនស�ើងកសរៅដែ ផ្ន�ីេក សលើ 

�ហគេន៍�ប�់ខ្ួន ម្ប�ិទ្្ធភាព�ប�់ �ថយន្  សម្បើ អគ្គិ�នីសធៀបគានែ  នលឹង �ថយន្ សម្បើ 

សម្បង ឥន្ធនៈ)។ ពួកសគ វាយតនេ្ កា�សសាវម្ជ្វ �ប�់ខ្ួន  កា�អុះអាងលសេ្អៀង�ប�់សគ  

(សៅទី្ណ្ ផ�លរាន ) និង ម្បតិកេមែ ្ ្ូវអា�េមែណ៍ �ប�់ ពួកសគចំសពាុះ ស�ឿង សនាុះ/ទ្�្សនៈ 

�ប�់ ពួកសគ ចំសពាុះ បញ្ហា  សនាុះ សដាយ សេើល ស�ើញ �សបៀប ផ�ល ចំណត ចទំាងអ�់ សនុះ 

រានទំ្នាក់ទំ្នង គានែ  ជ្េួយនលឹង  បញ្ហា អក្ខ�កេមែម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ និងព័ត៌រាន�ូចជ្ 

កា�សសាវម្ជ្វ កា�វាយតនេ្ �ន្ិ�តខបសចចាកវទិ្យា �ិទ្្ធិ  និង អត្�ញ្្ញ ណ �េួ នលឹង 

សគាលកា�ណ៍ម្កេ�ីលធេ៌ �នែូល �ប�់�ំណលឹ ង។ 

បនាទ ប់េក ពួកសគ គួ� ្ ដែល់ ព័ត៌រាន ផ�ល ោនទ្ទួ្ល ពី កា�សសាវម្ជ្វ �ប�់ ខ្ួនអំពី៖ 

សតើ អនែក ណ្ ជ្ អនែក្លិត ស�ឿង សនាុះ សតើ អនែករាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ង ឬ េនត�្ស សនាុះ �លឹង  

អំពី អ្ីផ�ល សគ ចតុះ ្ សាយ ោ៉ាង �ូចសេដែច និង ថាសតើ �បូសគ សនាុះ ទ្ទួ្ល្ល ម្បសោជន៍  

ពី កា�្្សព្្សាយ  សនាុះ ផ��ឬសទ្ ស្ទៀង ទ្ ត់  ទិ្ននែន័យ �ថាិតិ ម្កាហ្ិក។  សបើ រានលទ្្ធភាព  

�ិ�្ស ក៏អាច សម្បើម្ោ�់ បណ្្ណ ល័យ /បណ្្ណ ល័យអតីនធឺណិត �ប�់ �កលវទិ្យាល័យ 

ស�ើេ្បី ស្ទៀង ទ្ ត់ ទិ្ននែន័យ។ សម្កាយេកអាចឱ្យ ពួកសគ ��ស�� លទ្្ធ្ល នន កា��ក 

ស�ើញ �ប�់ ពួកសគ ជ្អតថាបទ្ �ុិះគន់ សា�ព័ត៌រានចំនួន១៥០០ ពាក្យ សដាយ វភិាគ សៅ 

សលើ ភាព ខំ្្ង ភាពសខសាយ អ្ីផ�ល សគ លតប សចញ និង ចសន្ាុះ ម្បសហាង នន រាតិកា ផ�ល 

ោន កំណត់។

ឯករារបកនថែ្

អតថាបទ្ ផ�លរាន បទ្បង្ហា ញ �បូភាព និង វសី�អូ រានសៅកនែតង ប ជ្ា ី ខ្ងសម្កាេសនុះ។ 

ម្គរូ ម្តរូវោន សលើក ទ្លឹកចិត្ឱ្យ បសង្ើត បទ្បង្ហា ញ ្ ទ ល់ខ្ួន និង ដាក់ ប ច្ាូ ល �បូថត និង 

វសី�អូផ�ល ទាក់ទ្ង នលឹង ម្បសទ្�  និង ប�បិទ្ �ប�់ ម្បសទ្� ស�ៀងៗខ្ួន។ 
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សសង្ខប

ចាប់ពីអក្នយោបា�ែល់អក្យធ្វើទី្សារពីបករុមតស៊ាខូមតិែល់�ីយហា្ លិត្ ល

បគប់ោ្ដែលចង់ប ច្េនុ ះប ច្េខូ លអក្ែនទដតងដតចង់បនំភលែបយំ្លែើសឬបភំ័ន្តការពិត។

យមយរៀនយនះបយបងៀនសិស្សពីវធិីសាសស្តយសីនុបអយង្កតការបតរួតពិនិត្យយមើលការពិត

និងវា�តនមលែភ័ស្តនុតាងបបកបយោ�ការពិចារោបសបយៅតាមបទោឋា ននិង

បកឹត្យបកមសីលធម៌។

សមោងននស្សរៀន

មរែវត្ិ និង និយ្ន័យ ននរារស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិត មតរូវចាត់ទុករាទម្ង ់ គែសនយ្យភាពននរារព័ត៌មាន

សលាក Daniel Patrick Moynihan �រាជិក ម្ពលឹទ្្ធ�ភា �ហ��ឋា អាសេ�កិ ម្បចំា ��ឋា  

ញូវយ៉ាក និង ជ្ឯក អគ្គ��ឋាទូ្ត អាសេ�កិម្បចំា សៅឥណ្្ឌ  និងសៅអង្គកា� �ហម្បជ្ជ្តិ 

(ឆ្នែ ំ ១៩២៧-ឆ្នែ ំ ២០០៣)  រានម្បសា�ន៍ ថា៖ «េនត�្ស ម្គប់�បូ រាន �ិទ្្ធិ បសង្ើត ទ្�្សនៈ 

ទ្ ល់ខ្ួន ផតេិនផេន បសង្ើតកា�ពិត ្ ទ ល់ខ្ួន  សនាុះសទ្»1។ 

ពាក្យ  «កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត» អាចរានន័យ ពី� ស្្សង គានែ  សៅកនែតង សា�ព័ត៌រាន។  
ជ្ទូ្សៅ  កា�ោិល័យ�ំណលឹ ងជួលអនែកពិនិត្យសេើល កា�ពិត ឱ្យ អាន  និង ស្ទៀង ទ្ ត់ 

កា�អុះអាងផ�ល អនែក យក �ំណលឹ ង ោន ��ស�� សៅកនែតង អតថាបទ្ �ប�់ ខ្ួន។ កា�
 

ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតម្បសភទ្ សនុះ  វាយតនេ្សលើ ភាព� លឹង រំា ននស�ចកដែីរាយកា�ណ៍ ពិនិត្យ 

សេើលកា�ពិត និង តួសលខ និងស�ើ�តួនាទី្ជ្ អនែក ពិនិត្យសេើលគតណភាព ទូ្សៅ �ម្រាប់ 

រាតិកា �ប�់ អង្គភាព�ំណលឹ ងេួយសៅេតនសពល សោុះពតេ្ព ្ សាយ។ កា�ចាប់ប�ិ�ន្ធិ 

�ំបូង នន កា�អនតវត្ ផបបសនុះ កនែតងវជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន �េ័យ ទំ្សនើប ោ៉ាង សហាច 

ណ្�់សៅ ម្បសទ្� សលាកខ្ងលិច គឺ ស្ដែើេសចញពី ទ្�្សនាវ�ដែី ម្បចំា�ោដែ ហ៍ធំៗសៅ 

អាសេ�កិ �ូចជ្ទ្�្សនាវ�ដែី TIME សៅកនែតង ទ្�វត្ស�ឆ៍្នែ ំ១៩២០2។ 

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-political-
fact-checking [accessed 28/03/2018].
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កា�ធ្ាក់ចតុះ ផ្នែកស��ឋាកិចចា ផ�ល សាថា ប័ន �ំណលឹ ងភាគសម្ចើន   សៅជតំវញិ ពិភព សលាកោន 

ជួប ម្បទ្ុះ  ចាប់តំាងពីចូល�តវត្ស�ទី៍្២១េក3 រានន័យថា ផ្នែកម្តរួតពិនិត្យសេើល 

កា�ពិត  ោន កាត់បនថាយ បតគ្គលិក ម្ចោច់ ប ច្ាូ លគានែ  ជ្េួយ ម្ករុេ ផក�ម្េរួល អតថាបទ្ ឬ 

លតបបំោត់សចាលទំាងអ�់  ផតេដែង។ �ព្ នថងៃ រានផត ទ្�្សនាវ�ដែីម្បចំា�ោដែ ហ៍ ផ�ល 

រានម្ករុេសគាលសៅសម្ចើន�ូចជ្ The New Yorker សៅ �ហ��ឋាអាសេ�កិ ឬ Der  Spiegel 

សៅអាល្ឺេ៉ាង់ ផតប៉ាតសណ្្ណ ុះ ផ�ល សៅ ជួល អនែក ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតផ្នែក និពន្ធ4។ 

ម្បសភទ្ នន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ផ�ល ជ្ម្បធានបទ្ ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់នន សេស�ៀន   សនុះេិន 

ផេន  សកើត ស�ើង  េតន សពល ្ ្សព្្សាយសនាុះសទ្ គឺ សកើតស�ើង សម្កាយ សពល ផ�ល កា� 

អុះអាង េួយ ក្ាយជ្ ស�ឿងពាក់ព័ន្ធ នលឹង សាធា�ណជន។ ទ្ម្េង់ នន កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ 

កា�ពិត «សម្កាយ កា�សចញ ្ សាយ»   សនុះរានសគាលបំណង សធ្ើ ឱ្យ អនែក នសោោយ 

និង ឥ�្ស�ជនសាធា�ណៈ �នទ្សទ្ៀត ទ្ទួ្ល ខត�ម្តរូវ ចំសពាុះ �តច�តិភាព នន ស�ចកដែី 

ផថ្ងកា�ណ៍�ប�់ ខ្ួន។ អនែកម្តរួតពិនិត្យសេើល កា�ពិត ផ�ង្�ក ម្បភព បឋេ  និងរាន 
សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ  ផ�លអាច បញ្ជា ក់ ឬ ប�ិស�ធ កា�អុះអាង នានាផ�ល សគ ោន ម្បកា� ជ្ 

សាធា�ណៈ។ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត  «សៅសម្កាយ កា�សចញ្សាយ» ស ដ្ែ ត  ជ្ចេ្បង (ប៉ាតផន្េិនផេន  

ដ្ែ ច់ េតខ) សៅ សលើ កា�្សាយពាណិជជាកេមែ នសោោយ �តនទ�កថា សឃ្�នា សោុះសឆ្នែ ត  

និង កេមែវធីិ នសោោយ �ប�់ គណបក្ស។ គសម្រាង �ំបូងៗ ផ�ល ស ដ្ែ ត កា�ង្� សលើ កា� 

ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត  ផ្នែក នសោោ យ កនែតង ទ្ម្េង់សនុះ�េួរាន Factcheck.org ជ្គសម្រាង 

 �ប�់ េជ្ឈេណ្ឌ ល សគាល នសោោយ សាធា�ណៈ Annenberg សៅឯ�កលវទិ្យាល័យ 

Pennsylvania  ចាប់ស្ដែើេ កាលពីឆ្នែ ំ ២០០៣ និង  Channel 4 Fact Check  ចាប់ស្ដែើេ សៅ 

ឆ្នែ ំ ២០០៥។ 

កា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតោនក្ាយជ្ បញ្ហា  �៏�ំខ្ន់ និង ោន �កីរាលដាល ជតំវញិ ពិភព 

សលាកកនែតង   ទ្�វត្ស�ច៍តងសម្កាយ សនុះ។ 

រានស�ឿងពី�ផ�ល�ំខ្ន់�ល់កា��កីលូតលា�់ នន   សា�ព័ត៌រានម្បសភទ្ សនុះ។ 

�លកទី្េួយចាប់ស្ដែើេ ស�ើង សដាយ  ពាន�ង្្ន់ Pulitzer ឆ្នែ ំ ២០០៩ �ម្រាប់ ស�ចកដែី 

រាយកា�ណ៍�ំណលឹ ងជ្តិ ផ�ល្ដែល់សៅ ឱ្យ  PolitiFact ជ្គសម្រាង ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត 

3 �ូេសេើល សេស�ៀន ទី្៣

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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េួយ ផ�ល�ំសណើ �កា� សទ្ើប ផត ោន ជ្ង េួយ ឆ្នែ ំ េតន សដាយសា�ព័ត៌រាន St Petersburg 

Times (បចចាតប្បននែរានស ម្ែ ុះថា Tampa Bay Times) សៅ��ឋា  Florida �ហ��ឋា អាសេ�កិ។ 

គំនិតនចនែម្បឌិត �ប�់  PolitiFact សនុះ គឺ វភិាគកា�អុះអាងនានាសដាយ សម្បើ�ង្្�់ 

«Truth-O-Meter»សដាយ បផនថាេ �ចនា �េ្ព័ន្ធ េួយ ស�ទាប់សទ្ៀត  និង ភាពចបា�់លា�់ 

សៅ សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត។ (ចំសពាុះអនែក�ុិះគន់ កា�ដាក់ពិនទត សនុះ  បសង្ើត ឱ្យ រាន 

អត្សនាេ័តសៅកនែតង �ំសណើ �កា�សនុះ)។ វធីិសាស� ្ផ�លរាន �ចនា�េ្ព័ន្ធ ម្តលឹេម្តរូវ សនុះ  

ម្ោប់ ឱ្យ ម្ករុេសគាលសៅ �លឹង ចបា�់ នូវ អ្ី ផ�លជ្ កា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ផ្នែក នសោោយ 

និង បញ្ជា ក់ចបា�់ អំពី តួនាទី្ �ប�់ ឧបក�ណ៍ សនុះថាជ្ ឧបក�ណ៍សា�ព័ត៌រានេួយ 

ផ�ល បសង្ើត ស�ើង  ស�ើេ្បី សធ្ើឱ្យ សាធា�ណជន  ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវ ពាក្យ�េដែី �ប�់ខ្ួនសៅ 
កនែតង �ំសណើ �កា�  សដាយ ោន សលើក ទ្លឹកចិត្ ឱ្យ រានគសម្រាង ជ្សម្ចើនសទ្ៀតសៅជតំវញិ  
ពិភព សលាក5។ 

�លកទី្ពី�គឺ គសម្រាង  ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ផ�លោន សកើតស�ើង បនាទ ប់ពី កា�សកើនស�ើង 

នន  «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ» សៅទូ្ទំាង �កលសលាក។ បចចាតប្បននែពាក្យ  «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ»

សនុះម្តរូវសគ �សម្េច សម្ជើ�ស� ើ� យកេកសម្បើ និងសម្បើម្ោ�់ ខត� ស�ៀបរាប់អំពី ស�ឿង ផបប  

�ជួំលចិត្ ផ�ល ម្បឌិត ទំាង ស�រុង សហើយ រាលដាល សៅ�ល់ ម្ករុេសគាលសៅ �៏ សម្ចើន  

សលើ�លប់ តាេ�យៈ កា�សកងម្បសោជន៍ ពី�ំសណើ �កា�សដាុះសសាយបញ្ហា  តាេម្បព័ន្ធ 

កតំព្ូយទ័្��ប�់ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ។ ខណៈ ផ�ល វា បង្ហា ញ ឱ្យស�ើញកាន់ផត 
ចបា�់សៅកនែតងអំ�តង ឆ្នែ ំ ២០១៦ ថាសហដាឋា �ចនា�េ្ព័ន្ធ ព័ត៌រានតាេអតីនធឺណិត រាន 

ចសន្ាុះម្បសហាងផ�លអាច ឱ្យ ព័ត៌រាន េិនពិត និងព័ត៌រានខត� ម្ជ្បចូលោន រាន 

ម្ករុេ កាន់ផត សម្ចើនស�ើង ផ�លោន�សម្េចចិត្ ង្កេកចាប់អា�េមែណ៍ សលើ កា� 

ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត។

�លកសលើកទី្ពី�សនុះ ោនស ដ្ែ ត �ំខ្ន់សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ននកា�អុះអាង ជ្ 

សាធា�ណៈ កនែតងកា�បកអាម្កាត �ំណលឹ ង សោកម្ោ�់ ទំាងសនុះ។ កា�លាតម្តដាង 

កា�ពិត ជ្ ផ្នែកតូចេួយ នន កា�ង្� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត និងទាេទា� ឱ្យរាន ជំនាញ 

ជ្ក់លាក់ េួយ ផ�ល�ូចគានែ  នលឹង កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ផ�� (ពិស��កា� ពិនិត្យ 

សេើលរាតិកា ផ�លបសង្ើតស�ើងសដាយ អនែកសម្បើម្ោ�់ ឬសគ សៅថា UGC ចូ�សេើល  

�យាម្កាេ Venn ខ្ងសម្កាេសនុះ)។ សេស�ៀនសនុះ នលឹងស ដ្ែ ត សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ 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-politifact-
helped-define-political-fact-checking-far-beyond-washington-dc [accessed 28/03/2018].
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កា�ពិត�ូចផ�លោន  បញ្ជា ក់ សៅខ្ងសម្កាេ សហើយសេស�ៀន បនាទ ប់នលឹង ស ដ្ែ ត សលើ កា�  

ពិនិត្យសេើល រាតិកា  និង ម្បភព ផបបបសចចាកវទិ្យា6។ 

រខូបភ្ពទី៥៖ភ្ពខនុសោ្រវាងការយ្ទៀងផ្ទ ត់ការពិតនិងការយ្ទៀងផ្ទ ត់

ឧទ្ហរែ៍ នន អង្គរារស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិតសៅជុំ វិញពិភព សោក

សោងតាេ Duke Reporters’ Lab គិតម្តលឹេផខធនែូ ឆ្នែ ំ ២០១៧7 រាន គសម្រាង 

ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតចំនួន១៣៧ ផ�ល �ំសណើ �កា�សៅកនែតង៥១ម្បសទ្�។

ខណៈ ផ�ល �ហ��ឋា អាសេ�កិ គឺជ្ ទី្្សា� ធំបំ ត្ត  �ម្រាប់ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត 

កា�ង្� េួយ ចំនួន ផ�លរាន ភាពនចនែម្បឌិត  និង គិតគូ� ោនហមែត់ចត់បំ ត្ត សៅកនែតង 

វ�័ិយសនុះក៏កំពតង សកើតរាន ផ�� សៅកនែតង បណ្ដែ ម្បសទ្�នានាសៅជតំវញិពិភពសលាក។ 

6 �ូេសេើលសេស�ៀនទី្ ៦

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].

រារស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិត

សធ្ីស�ីងសៅសម្កាយកា�សចញ 
្សាយសៅសលីកា�អុះអាងផ�ល 
រានភាពពាក់ព័ន្ធជ្សាធា�ណ:

ពលឹងផ្្អកសលីព័ត៌រានពីអនែកជំនាញ
ប ្្ញវន្ ទី្ភានែ ក់ង្��ដាឋា ភិោល

លទ្្ធ្លសចញជ្ កា��ននែិដាឋា ន 
សដាយវនិិចឆោ័យសៅសលីភាពម្តលឹេម្តរូវ 
ននកា�អុះអាង

រារបកអាមរាត

(�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ 
&�ំណលឹ ងសោក

បសញ្ឆោ តផ�លរាល
ដាលសលឿន)

រារស្ទៀងផ្ទ ត់

េតនសចញ្សាយ, ភាគ 
សម្ចីនគឺសៅសលីរាតិកា UGC

ផ�ង្�កភ�្តតាងបឋេពី 
សាក្សី ឬតាេ�យៈកា�កំណត់ 
ទី្តំាងភូេិសាស�,្ កា�ស្ទៀង 

ទ្ ត់�បូភាព ។ល។

លទ្្ធ្លសចញជ្កា�ចតុះ 
្សាយស�ឿង ឬេិនចតុះ្្សាយ
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ម្គរូឧសទ្ទ�នាេ គួ�ផត ផ�ង្យល់ គសម្រាង េួយ ចំនួន �ូចជ្  Africa Check (អាង្ហ្ិក 

ខ្ងត្ូបង ស�សណហា្គ ល់ នីសហ៊្ស�ោី៉ា  និងសកនោ៉ា ) Chequeado  (អាហ្សង់ទី្ន)  

Les Décodeurs (ោរាងំ) Faktisk (ន័�សវ ៉ា) និង Full Fact (ចម្កភព អង់សគ្�)។

�ម្រាប់ ម្គរូឧសទ្ទ�នាេ ផ�លចង់ ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ សៅសលើ ម្បសទ្�  ឬតំបន់ជ្ក់លាក់ 

ណ្េួយ ធនធានខ្ងសម្កាេសនុះអាច នលឹង  រានម្បសោជន៍ ៖

➢	សមរែសុតីល៖ អតថាបទ្�ប�់ Kate Steiker- Ginzberg �ម្រាប់ Poynter,  “Fact-
checking booms in Brazil”  រានសៅ៖ https://www.poynter.org/news/ 
fact-checking-booms-brazil 

➢	អឺរ ោុប៖ �ោយកា�ណ៍�ប�់ Lucas Graves និង Federica Cherubini 
�ម្រាប់វទិ្យាសាថា ន Reutersសៅឯសាកលវទិ្យាល័យ Oxford “The Rise of Fact-
Checking Sites in Europe”  រានសៅ៖http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/
our-research/ rise-fact-checking-sites-europe#overlay-context=

➢	ជបោុន៖ អតថាបទ្សដាយ Masato Kajimoto �ម្រាប់ Poynter “A new fact-checking 
coalition is launching in Japan” រានសៅ៖ https://www.poynter.org/news/ 
new-fact-checking-coalition-launching-japan 

➢	កូសរ ោខាងត្ូង៖ អតថាបទ្សដាយ  Boyoung  Lim �ម្រាប់ Poynter “What’s behind 
South Korea’s fact-checking boom? Tense politics and the decline of 
investigative journalism” រានសៅ៖ http://www.poynter.org/2017/
whats-behind- south-koreas-fact-checking-boom-tense-politics-and-the-
decline-of- investigative-journalism/463655/

➢	អាស្រកិឡាទតីន៖ អតថាបទ្សដាយ  Ivan Echt �ម្រាប់ Poynter “Lack 
of access to information is driving Latin America’s fact-
checking boom” រានសៅ៖ https://www.poynter.org/news/
lack-access-information-driving-latin-americas-fact-checking-boom 

➢	សហរែឋា អាស្រកិ៖ ស�ៀវសៅ�ប�់ Lucas Graves សហើយ ពិនិត្យស�ើងវញិ 
សដាយ  Brad Scriberសៅសលើ Poynter “Deciding What’sTrue: The Rise of 
Political Fact- Checking in American Journalism” រានសៅ៖ https://www.
poynter.org/news/ who-decides-whats-true-politics-history-rise- 
political-fact-checking 
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វិធតីរាសស្ និង មក្សតីលធ្៌ នន រារ ស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិត 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េិនផេនជ្ វទិ្យាសាស� ្� ៉ាតកផកតសទ្។ វា គឺជ្កា�វភិាគ �៏ 

ហមែត់ចត់ ផ�លរាន �ំណួ�ជ្េូលដាឋា នេួយ ៖ «សតើ សយើង�លឹង ស�ឿងសនាុះោ៉ាង�ូចសេដែច?»។ 

ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េិនផេនជ្កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ អក្ខរាវ�ិតទ្្ធស�ើយ។ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ផបបសនុះពតំរាន ស�ៀវសៅផណនំា  ផ�ល ្ ទតកកា�ពិតម្គប់ ផបបោ៉ាង

�ូច វចនានតម្កេ សនាុះសទ្ សហើយក៏គាមែ ន កេមែវធីិ កតំព្ូយទ័្�សាេ ្្ញណ្ េួយផ�ល ពិនិត្យ 

សេើល ឯកសា� និង ដាក់ �ញ្្ញ  �រា្គ ល់ម្គប់សពលនូវអ្ីេួយ ផ�ល ម្តរូវ ោន សគអុះអាង 

ខត� ថាជ្កា�ពិតសនាុះផ��។ 

ជ្ទូ្សៅ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតរាន  ៣ �ំណ្ក់កាល៖

១.  រារកស្ងរក រារអះអាង ផ�លអាចស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតោន តាេ�យៈ កា�សសាវម្ជ្វ  

�ំណតំ  ឯកសា� ចបាប់ សាថា ប័ន �ំណលឹ ង និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ។ �ំសណើ � 

កា�សនុះ �េួប ច្ាូ លកា� កំណត់ថា សតើកា�អុះអាងជ្សាធា�ណៈធំៗណ្េួយ 

(ក) ផ�លអាច ស្ទៀង ទ្ ត់សេើល កា�ពិត ោន និង(ខ)គួ�ផតស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត។ 

២.  រារកស្ងរក រារពិត សដាយ ផ�ង្�ក ភ័�្តតាង�ំខ្ន់បំ ត្ត ផ�លអាច�កោនពាក់ព័ន្ធ 

នលឹង កា�អុះអាង  ផ�លជ្កេមែវតថាត ននកា�ស្ទៀង ទ្ ត់។

៣.  រារកកតម្រូវ ឱ្យ មតឹ្មតរូវ សដាយ វាយតនេ្កា�អុះអាងសនាុះ  សម្បៀប សធៀបនលឹង ភ័�្តតាង 
សលើ �ង្្�់ ននភាពពិត។ 

អង្គកា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត  ផ�លអាចទ្តកចិត្ោនពន្យល់ �ំសណើ �កា� �ប�់ ខ្ួន  
កនែតង វធីិ សាស� ្ ផ�ល្្សព្្សាយជ្សាធា�ណៈ។ ម្គរូឧសទ្ទ� អាច នលឹង ចង់ ផណនំា 
�ិ�្ស ឱ្យ សា្គ ល់ សាថា ប័ន ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េួយ ឬ សម្ចើន�ូចខ្ងសម្កាេ៖

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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បណ្ដែ ញ ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត អន្�ជ្តិ (IFCN)8 ក៏ោន បសង្ើត  ម្កេននសគាលកា�ណ៍

ផ�ល �លឹកនំា អនែកស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត សៅសលើកា�ង្�ម្បចំានថងៃ�ប�់ពួកសគ្ងផ��។ 

អង្គកា�  ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ដាក់ពាក្យស�នែើ�តំ សធ្ើជ្ហតថាសលខី បញ្ជា ក់ ម្កេ នន  

សគាលកា�ណ៍  �ប�់  IFCN។ កា��តំ សធ្ើជ្ហតថាសលខីសនុះ  ទាេទា�កា�វាយតនេ្ ពី 

ខ្ងសម្រៅ  សៅ សលើ កា�អនតវត្  ម្បកប សដាយ ម្ប�ិទ្្ធ ភាពននបទ្ដាឋា នទំាងសនុះ។ ម្គរូ អាច

នលឹង ចង់ �ិកសា ឱ្យ យល់ខ្ួន ឯងអំពី ម្កេសនុះ និង ផ�ង្�ក កា�វាយតនេ្ផ�ល ោនសធ្ើ 

សៅ សលើ អង្គកា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េកពីម្បសទ្� �ប�់ ខ្ួន
9 និងពិភាកសា ថាសតើ  

�ិ�្ស យល់ស�ើញថា  កា�សធ្ើ�ូសចនែុះ សធ្ើ ឱ្យ ពួកសគ ទ្តកចិត្  អនែក ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត  ឬអត់។ 

សគាលកា�ណ៍ស�ៀបចំស�ើង ស�ើេ្បី ជួយ ម្ករុេសគាលសៅ  ឱ្យ សចុះ ផបងផចក ភាពខត�គានែ  

�វាង កា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ផ�លល្អ និងេិនល្អ។  ឧទាហ�ណ៍នន �ំណលឹ ង  េិនពិត 

ផ�ល ផក្ងខ្ួនជ្ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ម្គរូ ឧសទ្ទ�នាេអាច នលឹង ចង់ ផចក�ផំលក 

ឧទាហ�ណ៍ សៅ កនែតង អតថាបទ្ទំាង ពី� សនុះ ៖

➢	អនែកស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតផក្ងក្ាយ (fake fact-checker) ទំាងសនុះកំពតងផតនិោយ 
កតហកអំពីអំសពើម្បល័យពូជសា�ន៍ និងកា�ម្តរួតពិនិត្យសៅម្បសទ្�ទួ្�គី 
(Poynter) https://www.poynter.org/news/these-fake-fact-checkers-are- 
peddling-lies-about-genocide-and-censorship-turkey

➢	សៅកនែតងយតគ�េ័យសម្កាយស�ចក្ីពិត - អនែកស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតផក្ងក្ាយសៅ 
�៊តយផអតគឺសជៀ�េិន�ចួ  (The Guardian) ៖ https://www.theguardian.com/
media/2017/jan/19in-the-post-truth-era-swedens-far-right-fake-fact-
checker-was-inevitable

សតើអ្តីខលៃះកែលរារាងំ រារពិត? 

សៅេតនសពល �ិកសា �តីជសម្រៅសលើ ទិ្�ឋាភាព ជ្ក់ផ�ដែង នន កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត �ិ�្ស  

ម្តរូវ ផត �លឹង  ផ�នកំណត់  ននកា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត និង ផ�នកំណត់ �ប�់ ខ្ួន ។ 

អនែកអតាថា ធិបបាយខ្ុះ ោនម្បកា�ថា សយើងោនចូលេក�ល់�េ័យ  «សម្កាយ�ចចាភាព» 

ឬ «សម្កាយ កា�ពិត» (post-truth or post-fact) សហើយ។ ពាក្យទំាងសនុះ ោនបង្ហា ញ 

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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 ខ្ួន កនែតង ចំណង សជើងសា�ព័ត៌រាន  សៅទូ្ទំាងពិភព សលាកសៅឆ្នែ ំ ២០១៦ និងម្តរូវោន
 

សម្ជើ�ស� ើ� ជ្ «ពាក្យ ម្បចំាឆ្នែ ំ» សដាយទំាង វចនានតម្កេ Oxford English និងទំាង 

�រាគេ ភាសា អាល្ឺេ៉ាង់។ សហតត្ល ផ�ល ្ ដែល់ សដាយ អនែកគំាម្ទ្ពាក្យ «សម្កាយ  

�ចចាភាព» គឺថា នសោោយ និង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ ោនផបកោក់  និង ផបងផចក  

បក្ស ពួក�ហូត ពល��ឋា នំា គានែ  ម្ចានសចាល ទំាងស�រុង  នូវ រាល់កា�ពិតណ្ ផ�លអនែក 

នសោោយ និង ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ រានកា�ផខ្ង គំនិត គានែ ។

កា�សលើកស�ើង�ូសចានែ ុះ គឺ េិន ស�បគានែ  សៅនលឹង កា�សសាវម្ជ្វ ជ្សម្ចើន  ផ�ល ោន �ក 

ស�ើញថា សៅសពល  ផកតម្េរូវ ឯកសា� សោង ឬ អំណុះអំណ្ង ផ�លម្ករុេសគាលសៅ 

គិតថា អាច សជឿជ្ក់ោន េនត�្សរានែ  (គិតជ្េធ្យេ)  ទ្ទួ្លោន ព័ត៌រានកាន់ ផត 

ម្បស�ើ�ស�ើង។ ម្គរូ ឧសទ្ទ�នាេអាច នលឹង ម្តរូវកា�អាន និងពិភាកសា អំពីកា��ិកសា 

ខ្ងសម្កាេ សនុះជ្េួយ�ិ�្ស៖   

➢	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].

 ជ្េួយគានែ  សនុះ ផ�� វាេិនផេនជ្ភាពសាេ ្្ញ សទ្ សដាយ ម្គាន់ផត សលើកស�ើងថា កា�ពិត 

គឺ ជ្លក្ខណៈ�រា្គ ល់ �៏ ល្អ ឥត សខ្ចា ុះ នន ពិភពសលាក និងថាេនត�្ស គឺជ្ អង្គផ�លរាន 

សហតត្ល ទំាងស�រុង ផ�ល ទ្ទួ្លយក កា�ពិត ថមែី សដាយ ឥតសខ្ចា ុះ សទាុះបី ជំសនឿ និង 

ចំណង់ចំណូលចិត្ ពី េតន ោ៉ាង�ូចសេដែច ក៏សដាយ។ សយើងរានែ ក់ៗ សកើតេក ជ្េួយភាព 

លសេ្អៀង ផ្នែកវនិិចឆោ័យ និង ភាពលសេ្អៀង ស្្សង សទ្ៀត ជ្ពិស��ឧប�គ្គ ្ ្ូវចិត្ផ�ល 
អាចរាងំ្្ូវននកា�ទ្ទួ្លយក �ំណលឹ ង ពិត ថមែី។ វា �ំខ្ន់ណ្�់ផ�លសគម្តរូវ�ង្ត់ធងៃន់ 
ថា សនុះ េិនផេនជ្អ្ីផ�លសកើតរាន ស�ើងចំសពាុះ េនត�្ស �នទ្ សទ្ ប៉ាតផន្ វា សកើតរាន ស�ើង

ចំសពាុះ សយើងម្គប់គានែ ។ ម្គរូឧសទ្ទ�នាេ  គួ�ផតពិភាកសា  ភាពលសេ្អៀង សៅកនែតង ថានែ ក់។ 
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រារអះអាងកែលលស្អៀង  (Confirmation bias)   [�កស�ង់សចញពី Encyclopaedia 
Britannica —https://www.britannica.com/topic/confirmation-bias [accessed  

28/03/2018]៖ និនានែ កា�ននកា� ចាត់ផចង ព័ត៌រាន សដាយផ�ង្�ក  ឬ បកសសាយ 

ព័ត៌រាន ផ�ល ស�ប នលឹង ជំសនឿ ផ�លរានសសាប់ �ប�់ េនត�្ស រានែ ក់។ សគាលកា�ណ៍ 

លសេ្អៀង នន កា� សធ្ើ ស�ចកដែី�សម្េចចិត្ ផបប សនុះ ភាគសម្ចើនគឺ សដាយ អសចតនា សហើយ  

នំា ឱ្យ សគេិនខ្ល់ពីព័ត៌រានណ្  ផ�ល េិនម្តរូវនលឹងជំសនឿ �ប�់ សគ។ ជំសនឿផ�លរាន 

សសាប់ �េួរាន�ូចជ្ កា��ពំលឹងទ្តក �ប�់ េនត�្សរានែ ក់ សៅកនែតងសាថា នភាពជ្ក់លាក់ 
េួយ  និង កា�ទ្�្សន៍ទាយ លទ្្ធ្ល ជ្ក់លាក់ ណ្េួយ។ េនត�្ស ទំ្នងជ្ នលឹង 

�ំសណើ �កា�ព័ត៌រាន ស�ើេ្បីគំាម្ទ្ ជំសនឿ ្ ទ ល់ខ្ួន សៅសពល ផ�ល បញ្ហា  សនាុះ រាន 

សា�ៈ�ំខ្ន់ ខំ្្ង ឬ ពាក់ព័ន្ធនលឹងខ្ួន ឯង។ 

សហតុ្ល កែលមានរារជំរុញ ចិត ្[�កស�ង់សចញពី  Discover Magazine—http://blogs.
discovermagazine.com/intersection/2011/05/05/what-is-motivated-reasoning-
how-does-it-work-dan-kahan-answers/#.WfHrl4ZrzBI [accessed 28/03/2018].

កា�វនិិចឆោ័យ សដាយ ជំ�តញទ្លឹកចិត្ �ំសៅសលើ និនានែ កា�សដាយេិន�លឹងខ្ួន ផ�លស�បនលឹង 
�ំសណើ �កា�ព័ត៌រាន សៅតាេ  ស�ចកដែី�ននែិដាឋា ន ផ�ល ស�បសៅ នលឹង លទ្្ធ្ល  ឬ សគាលសៅ 

អ្ីេួយ។ ចូ�ពិចា�ណ្ ឧទាហ�ណ៍�៏សាេ ្្ញ េួយ សនុះ។ សៅកនែតង ទ្�វត្ស�ឆ៍្នែ ំ១៩៥០ 

ចិត្វទូិ្ ោន �តំ  ឱ្យេនត�្ស ផ�លខ្ួនសធ្ើពិសសាធន៍ ជ្�ិ�្សេកពីេហាវទិ្យាល័យ Ivy  

League ចំនួនពី�ឱ្យទ្�្សនាផខ្សភាពយន្េួយបង្ហា ញ ពី កា�ពិន័យ �៏ចម្េរូងចម្រា� 

�ប�់អាជ្ញា កណ្ដែ ល  កនែតង សពលម្បកួត ោល់ទាត់ �វាងម្ករុេេកពីសាលា�ប�់ពួកសគ 
ទំាងពី�។ �ិ�្ស េកពី សាលា នីេួយៗទំ្នងជ្ យល់ថា កា�្្តំ កផ ច្ា ពិន័យ ជ្កា� 
ម្តលឹេម្តរូវ សៅសពលផ�ល កា�ពិន័យសនាុះ  ចំសណញ �ល់ ម្ករុេ សាលា�ប�់ខ្ួន ជ្ងសពល 

ផ�ល វា្ដែល់ កា�ចំសណញ សៅ ខ្ង គូម្បផជង �ប�់ ខ្ួន។ អនែកសសាវម្ជ្វ ោន�ននែិដាឋា ន 
ថា ចំណ្ប់អា�េមែណ៍្្ូវចិត្ ផ�ល�ិ�្សរាន សៅកនែតងកា�បញ្ជា ក់ ពី ភាពសសាមែ ុះម្តង់ 

ចំសពាុះសាថា ប័ន �ប�់ ខ្ួន ោនកំណត់អ្ី ផ�ល ពួកសគ ោន ស�ើញ សៅ កនែតង  ភាពយន្។

រារសមរែើមរាស់ព័ត៌មានកែលមានមរាប់  (Availability heuristic) [�កស�ង់សចញពី  
Oxford University Press A Dictionary of Psychology— http://www.
oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref-

9780199534067-e-830 [accessed 28/03/2018]. កា�គិតយល់សដាយខ្ួនឯង  
(A cognitive heuristic) តាេ�យៈភាពញលឹកញាប់  ឬចំនួន�ង នន ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ ណ្េួយ 

ម្តរូវោនវនិិចឆោ័យសដាយចំនួនឧទាហ�ណ៍ ផ�លោនសកើតស�ើង   សហើយផ�លអាច ង្យ 
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នលឹកស�ើញ។ កត្ា សនុះ  អាច នំា ឱ្យ េនត�្ស ចាត់ទ្តក កា�អុះអាង េិនម្តលឹេម្តរូវ េួយ ថាជ្ 

កា�ពិត សដាយសា� ពួកសគ អាច ចំា វា ោន ោ៉ាង ង្យ។ សៅកនែតង ពិសសាធន៍េួយផ�ល 

សធ្ើ ស�ើង សដាយ  Lisa Fazio សៅ�កលវទិ្យាល័យ Vanderbilt េនត�្ស ផ�ល ម្តរូវោន  

សគ ម្ោប់ ឱ្យ និោយ�ផ�លៗ ថា «� ៉ាបូ �ប�់ស�្ីឥណ្្ឌ   ជ្ �ំពត់ គិល �ប�់ ជនជ្តិ 

សអកត�្ស» ចំនួន៦�ង សជឿសលើ ភាពេិនពិត សនុះ សម្ចើនជ្ង អនែក ផ�ល និោយ ឃ្្ ខ្ង 

សលើផតេដែង។ សា�ព័ត៌រាន អាចផម្បក្ាយ ខ្ួន ឯង ជ្ ភានែ ក់ង្� ជួយ ឱ្យ សគ សជឿ សៅ សលើ  
ភាព េិនពិត តាេ�យៈ កា� ្ សាយ ភាពេិនពិត ទំាង សនាុះ  សដាយ ខ្ុះ កា�ម្តិុះ�ុិះពិចា�ណ្។ 

ឧទាហ�ណ៍ កា� ្ សាយ �ប�់ សា�ព័ត៌រាន អំពី កា��េគំនិត  ជតំវញិ ទី្កផន្ងកំសណើ ត 

�ប�់ សលាក ោរា៉ា ក់ អូោរា៉ា  ោនស�ើ�តួនាទី្  ្ ្សព្្សាយ  ឱ្យ សគសជឿថា អតីតម្បធានាធិបតី 

អាសេ�កិ�បូ សនុះ តាេពិតសៅ េិន ផេន សកើត សៅ សកាុះហានវ ៉ា �ហ��ឋា អាសេ�កិសទ្។ 

សគ គួ�កត់�រា្គ ល់ថា កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត សនុះ សទ្ៀត សសាត ជ្ ឧបក�ណ៍ េួយ  

ផ�ល េិន ផេន ល្អ ឥត សខ្ចា ុះ សនាុះសទ្។ អ្ីេួយអាចនលឹង ម្តលឹេម្តរូវេួយ�យភាគ�យ ក៏សៅ 

ផត សភ្ចប ច្ាូ ល  ប�បិទ្ �ំខ្ន់ ៗ ផ��10។ ជ្និចចាកាល កា�ពិតម្តរូវោន ្ ្គតំស�ើង ស�ៀប 
លំដាប់លំសដាយ និង�តុះស� ើ លំដាប់ លំសដាយ ម្បកប សដាយ អតថាន័យ   កនែតង �ចនា�េ្ព័ន្ធ 

និទាន ទូ្លំ ទូ្លាយ ផ�លអាច ្ ដែល់ សា�ៈ�ំខ្ន់ ស្្សងៗគានែ   �ល់ កា�ពិត ជ្េូលដាឋា ន 

�ូចគានែ ។ ជ្ងសនុះ សៅសទ្ៀត �ចចាភាព ឬស�ចកដែីពិត សលើ�ពី កា�ម្បេូល កា�ពិត។ 

កា� ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េិនផេនជ្ឧបក�ណ៍  ផ�ល  សម្បើម្ោ�់ស�ើេ្បី បិទ្ កា�បកសសាយ 

ស្្សងសទ្ៀត  សហើយ ក៏េិនផេនជ្ ឧបក�ណ៍ ស�ើេ្បី   ធានា កា�ពិត េួយ ឈតត ផ�ល អាច 

រាន្លប៉ាុះពាល់សលើ កា�និទាន និង ភាព លសេ្អៀង �ប�់ បតគ្គលស�ើេ្បី � លឹតត្បិត កា� 

ពិភាកសា សដាយ រាន  សហតត ្ ល សនាុះស�ើយ។ 

សោលបំែងននស្សរៀន

➢	ស�ើេ្បី សលើកកេ្ព�់ កា�សា្គ ល់ អំពី កា�អនតវត្ ល្ៗអ  ផ�លកំពតងសកើតរាន សៅជតំវញិ 

ពិភព សលាកទាក់ទ្ង នលឹង  កាស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត 

➢	សលើកកេ្ព�់ កា�យល់�លឹង អំពី ភាព លសេ្អៀង ផ្នែក វនិិចឆោ័យ  ផ�លអាច នលឹងរាងំ �ទុះ 

�ល់ កា� យល់ �លឹង អំពី កា�ពិត 

➢	សលើកកេ្ព�់ ជំនាញ វភិាគ ផបប ម្តិុះ�ុិះ 

10 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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លទ្ធ្លសិកសា

១. កា�យល់�លឹង កា�សលចស�ើងនូវកា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ជ្ទ្ម្េង់ ខត�ផប្ក 

សគ  នន សា� ព័ត៌រាន  ម្ពេទំាង ម្កេ�ីលធេ៌ និង វធីិសាស� ្ននកា�អនតវត្ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត 

២.  កា�យល់�លឹង �ំណួ� ផ�លម្តរូវ�ួ� សៅសពល វាយតនេ្ គតណភាព �ប�់ ភ័�្តតាង 

៣.  កា�សលើកកេ្ព�់ �េតថាភាព ផញក កា�អុះអាង  ផ�លអាច ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ោន 

ដាច់ សចញ ពី េតិ និង កា� បំស្្ើ� 

៤.  កា�យល់សគាលគំនិត នន ភាពលសេ្អៀង ផ្នែក កា�វនិិចឆោ័យ ផ�លអាច រាងំ�ទុះ ្ ្ូវ នន 

កា� យល់�លឹង  កា� ពិត 

ទម្ង ់ននស្សរៀន

ផ្នែក ម្ទ្លឹ�ដែី នន សេស�ៀនសនុះពិនិត្យ សៅសលើ៖ 

១.  ម្បវត្ិ  និង និយេន័យ 

២. វធីិសាស� ្ និង ម្កេ�ីលធេ៌ 

៣. សតើ អ្ី ផ�លរារាងំ កា�ពិត

ផ្នែកអនតវត្ន៍ននសេស�ៀនសនុះផចកសចញជ្ ពី��កេមែភាព៖ 

១.  ផ�ង្�ក កា�អុះអាង ផ�លអាចស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ោន 

២. ផ�ង្�ក កា�ពិត

លំហាត់ ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់សៅ សលើ កា�ផកតម្េរូវ ឱ្យ ម្តលឹេម្តរូវ។ 
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ភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្ល សិកសា

ក.  មទឹស្តី

ក្នរារស្សរៀន ចំនួន សមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

១.ប្រវត្តិនិងនិយមន័យ ២០នាទី ១

២.វធីិស្សស្តនិងបក្មសីលធម៌ ២០នាទី ១

៣.ឡតើអ្វីដែលរារាងំការពិត ២០នាទី ៤

ខ. អនុវត្ន៍ 

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្លសិកសា

សក្ម្មភាពទី១៖ការដស្វងរក្ការអិះអាង

ដែលអាចឡផទាៀង ទ្ា ត់ការពិត

៣០នាទី ៣

សក្ម្មភាពទី២៖ការដស្វងរក្ការពិត ១ឡមាោង ២

១. រារកស្ងរក រារអះអាង កែល អាច ស្ទៀងផ្ទ ត់រារពិត បាន 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ស ដ្ែ ត�ំខ្ន់ សលើ កា�អុះអាង ផ�ល្ទតកកា�ពិត ោ៉ាង 
សហាចណ្�់េួយ ចំណត ច ឬ តួសលខ េួយផ�ល ស�ចកដែីពិត នន កា�ពិត សនាុះ ឬ តួសលខ  

សនាុះអាចស្ទៀង ទ្ ត់ោន សដាយ �តយានតេ័ត។ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតេិនផេន 

វាយតនេ្ ស�ចកដែីពិត នន េតិ និង កា�ទ្�្សន៍ទាយ  កា�បំស្្ើ� កា�និោយ �ុិះគន់ ផបប 

កំផប្ង និង ស�ឿង កំផប្ងសនាុះសទ្។ 

សក្្មភាពទតី១៖ ចូ� ឱ្យ �ិ�្ស អាន ស�ចកដែី �កស�ង់ នន�តនទ�កថា  ខ្ងសម្កាេ សនុះផ�ល 

ផថ្ងសដាយ ឥ�្ស�ជន សាធា�ណៈ ៤�បូ និង ដាក់ ពណ៌នបតង ឱ្យ ម្បសោគ កា�ពិតផ�ល 

អាច ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ោន ដាក់ ពណ៌ម្កហេឱ្យម្បសោគ ជ្ េតិ  និងដាក់ពណ៌ 

ទ្លឹកម្ករូចឱ្យ ម្បសោគ ផ�ល �ថាិត សៅកណ្ដែ ល ននកា�ពិត និង េតិ។ បនាទ ប់ពី�ិ�្ស 

ោន  ម្បគល់ កិចចាកា� ផ�លសគ ោន គូ� ដាក់ ពណ៌ ឱ្យ �ចួ សហើយ ចូ� ពិនិត្យ សេើល ទំាងអ�់
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គានែ  និង ពិភាកសា ថាសតើ អ្ីផ�ល ជ្ កា�អុះអាង  ផ�ល អាចស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត ោន ។ 

  

Michelle Bachelet, អតតីត មរែធានាធិបតតី មរែសទសឈតីលតី

ខណៈ ផ�ល សយើង �សម្េច ោន វឌ្ឍនភាព �៏សម្ចើន គួ��េកនែតង សគាលសៅសនាុះ សយើង 

ក៏�លឹង ផ�� ថា សយើង ម្តរូវផត សដាុះសសាយ កា�គំរាេកំផហង េួយ សទ្ៀត ចំសពាុះ ម្បព័ន្ធ 

សអកូ�ូ�តី �េតម្ទ្  សនាុះ គឺោ្�ទិក។ ពីេួយឆ្នែ ំសៅេួយឆ្នែ ំ  ោ្�ទិក ៨លានសតានោន 

ហូ� ចូលសៅកនែតង �េតម្ទ្សដាយសៅទី្សនាុះ អ�់�យៈសពល រាប់�យឆ្នែ ំ និង បង្ ្ ល 

ប៉ាុះពាល់ ោ៉ាងធំសធង។ ស�ើេ្បីសដាុះសសាយ បញ្ហា  សនុះ សយើងចូល�េួ កនែតង យតទ្្ធនាកា� 

�រា្អ ត �េតម្ទ្�ប�់ កេមែវធីិ ប�សិាថា ន អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ។ ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ ផ�� សៅ 

កម្េិត េូលដាឋា ន សយើងនលឹង បង្ហា ញ ស�ចកដែីម្ពាង ចបាប់ េួយ ស�ើេ្បី ហាេ កា�សម្បើម្ោ�់  

ថង់ោ្�ទិក សៅតាេទី្ម្ករុង ជ្ប់រាត់ សឆនែ� កនែតង�យៈសពល១២ផខ ខ្ងេតខ។ ចបាប់សនុះ  
នលឹង អនតញ្្ញ ត ឱ្យ ម្បជ្ពល��ឋា �េួចំផណក កនែតងកា�កា�ពា� �េតម្ទ្ ផ��។ �ូសចនែុះ សយើង  

នលឹង ក្ាយ ជ្ ម្បសទ្� �ំបូងសគ បង្អ�់  សៅកនែតង ទ្្ីបអាសេ�កិផ�លអនតវត្ ចបាប់ ផបប សនុះ  

សហើយ សយើង �ូេ អំពាវនាវ �ល់ បណ្ដែ  ម្បសទ្� ស្្សង សទ្ៀត ឱ្យ ទ្ទួ្លយកទំ្នួលខត�ម្តរូវ 

សនុះ �ូចគានែ  ផ��។ ជ្ងសនុះ សៅសទ្ៀត េក�ល់សពលសនុះគឺ៣០ឆ្នែ ំសហើយ បនាទ ប់ពីកា� 

អនតេ័ត ពិធីសា�  េ៉ាតងស� ៉ាអាល់ (Montreal Protocol) �ដែីពី សា�ធាតតបំ្្ញ ស�ទាប់ 

អូហ្ូសន ផ�ល កា� អនតេ័ត សនុះ ោន សធ្ើ ឱ្យ ស�ទាប់អូហ្ូសន  អាច សាដែ �ខ្ួន ស�ើងវញិ។ 

កនែតង ឱកា� ខួប សលើក ទី្ ៣០ សនុះ ខញាតំ �ូេ ម្បកា� ថា ម្បសទ្� ខញាតំ សទ្ើបផតោន ដាក់ជូន 

នូវ �ចាចា ប័ន  សៅសលើ វសិសាធនកេមែ Kigali ឆ្នែ ំ ២០១៦ នន  ពិធីសា� េ៉ាតងស� ៉ាអាល់សនុះ 

ផ�ល រានសគាលសៅ ទ្ប់ស្ាត់ កា�សកើនកសរៅដែ ផ្ន�ីឱ្យោន០,៥ អងសា។ តាេ�យៈ 

�ចាចា ប័នសនុះ ម្បសទ្� Chile  �ថាិតកនែតងចំសណ្េ ម្បសទ្��ំបូងៗសគ  ផ�ល ្ ដែល់ 

�ចាចា ប័ន សលើ កិចចា ម្ពេសម្ពៀង ថមែី សនុះ។ ប៉ាតផន្េិនផេន អ�់ម្តលឹេសនុះ សទ្។ �េួនលឹង កា�  

បសង្ើត បណ្ដែ ញ ឧទ្យាន សៅ  Patagonia សយើង ក៏ោន បផនថាេតំបន់ នបតង ផ�ល�េ្ូប�  
សៅសដាយ ជីវៈ ចម្េរុុះ ចំនួន ៤,៥លានហិកតា ផ�ល បចចាតប្បននែម្តរូវោន កា�ពា�សដាយ 
��ឋា �ម្រាប់ កា�សម្បើម្ោ�់សាធា�ណៈ។ 

រារកែនាំ

ម្កហេ – ស�ចកដែីផ�លេិនអាចពិនិត្យសេីលកា�ពិតោន

ទ្លឹកម្ករូច – ស�ចកដែីផ�លសៅចសន្ាុះកណ្ដែ ល

នបតង –ស�ចកដែីផ�លអាចស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិតោន
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Jacob Zuma, អតតីតមរែធានាធិបតតី មរែសទសអាសហ្ិក ខាង ត្ូង 

�ចនា�េ្ព័ន្ធ បចចាតប្បននែ ននស��ឋាកិចចា ពិភពសលាក បន្ សធ្ើ ឱ្យ រាន គរ្ាត កាន់ផតធំស�ើងៗ 

�វាង ប៉ាូល ខ្ង សជើង និង ប៉ាូល ខ្ង ត្ូបង ននពិភពសលាក។ ខណៈផ�ល ម្បជ្ជន ម្បសទ្� 

េួយចំនួន តូច �កីរាយ នលឹង ទ្ទួ្ល ្ ល ម្បសោជន៍ពី �កលឧបនីយកេមែ ម្បជ្ជន ភាគ 

សម្ចើន នន �កលសលាក សៅផត��់សៅ�ថាិតកនែតង ភាពម្កីម្ក និង ភាព អត់ ឃ្្ន �ផ�ល  

សដាយ គាមែ ន �ង្លឹេ នលឹង អាច ផកលេ្អ ជីវភាព��់សៅ�ប�់ ពួកសគ  ោន ល្អ ម្បស�ើ� 

ស�ើយ។ �ូេ្បី សៅ កនែតង បណ្ដែ  ម្បសទ្� អភិវឌ្ឍន៍ គរ្ាត �វាង អនែករាន និង អនែកម្ក សៅ 
ផតរាន ទំ្ហំធំ និងគួ� ឱ្យម្ពរួយ ោ�េ្ភ ខំ្្ង។ សយើង ម្តរូវកា�ចំាោច់ នូវ ឆនទៈនសោោយ 

ពី សេ�លឹកនំាពិភព សលាក ស�ើេ្បីសដាុះសសាយ បញ្ហា  ម្បឈេ  និង ឧប�គ្គ នានាផ�ល 

បង្ ស�ើង សដាយ �ចនា�េ្ព័ន្ធ ស��ឋាកិចចា ពិភព សលាក ផ�ល េិន ផកទ្ម្េង់សនុះ ម្ប�ិនសបើ 

សយើង ចង់ �សម្េច សគាលសៅ និងេហិចឆោតា ននផ្នកា�ឆ្នែ ំ ២០៣០។ ឧទាហ�ណ៍ ទ្្ីប 

សលាក �េ្ូប� សដាយ ធនធាន ផ� ៉ា  ប៉ាតផន្  ម្បសទ្� ម្កីម្ក សៅផតរានចំនួនសម្ចើន។ 

Sigmar Gabriel, អតតីត រែឋា្សន្តី រារបរសទស អាលលៃឺ្ោង ់

សយើង ម្តរូវ ្ ដែល់ ឱ្យ អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ នូវ េសធយាោយ  ផ�លខ្ួនម្តរូវកា�ចំាោច់  

ស�ើេ្បី បំសពញអាណត្ិ �ប�់ ខ្ួន។  ប៉ាតផន្តួសលខបចចាតប្បននែ ម្ោប់ សយើង  ស�ឿង ស្្សង េួយ
 

សទ្ៀត ៖ កេមែវធីិស�្បៀងអាហា�ពិភពសលាក ទ្ទួ្លេូលនិធិ ោនតិចជ្ង៥០% នន 

េូលនិធិ ផ�លខ្ួន ម្តរូវកា�ចំាោច់  ស�ើេ្បី ម្បយតទ្្ធ នលឹង សម្គាុះអត់ឃ្្ន �ប�់ ពិភព សលាក 

�ព្នថងៃ។ កេមែវធីិអភិវឌ្ឍន៍ ពិភព សលាកទ្ទួ្ល ោន១៥% ននវភិាគទាន �ប�់ខ្ួនជ្ 

ថវកិា�មែ័ម្គចិត្  និងគាមែ នចំណងសៅនថងៃសនុះ សហើយ សៅឆ្នែ ំ ២០១១ អង្គកា�សនុះ 

ទ្ទួ្ល ថវកិា ផត៥០%ប៉ាតសណ្្ណ ុះ។ អ្ីៗ ហាក់�ូចជ្េិនល្អ ម្បស�ើ� សសាុះ សបើ សធៀប នលឹង 

កេមែវធីិ ជំនួយ ស្្សង សទ្ៀត �ប�់ អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ។ វា េិនអាច សទ្ផ�ល ឱ្យ អនែក 

ទ្ទួ្លខត�ម្តរូវ សៅកនែតង អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ ចំណ្យ សពល សលើ កា�ផចកចាយ 

លិខិត �តំ ជំនួយ ផ�ង្�ក ថវកិា ផ�លម្តរូវកា�ចំាោច់សម្ចើនជ្ង សពលសវលា ស�ៀបចំ 

និងចាត់ផចង ជំនួយ ឱ្យ រានម្ប�ិទ្្ធភាពសនាុះ។ សយើងម្តរូវ្្�់បដែូ� �សបៀប �បប សនុះ។  
សយើង ម្តរូវ ្ ដែល់ ឱ្យ អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ នូវ កម្េិត េូលនិធិ ម្គប់ម្គាន់ និង ស��ភីាព 

សម្ចើន ជ្ង េតន។ អ្ីផ�ល សយើង ចង់ ោន េកវញិគឺ ម្ប�ិទ្្ធភាព  និងតរ្ាភាព កាន់ផត 

ម្បស�ើ� ស�ើងពាក់ព័ន្ធ នលឹង កា� សម្បើម្ោ�់ េូលនិធិ។ 
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សទាុះកនែតង អម្តា ណ្ េួយក៏សដាយ ម្បសទ្� អាល្ឺេ៉ាង់ រានបំណង �កសាកា�គំាម្ទ្ ផ្នែក 

ហិ� ្្ញ វតថាត�ប�់ ខ្ួន  ឱ្យ �ថាិតស�ថា��ម្រាប់ អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិ។ 

កនែតងនាេជ្អនែក ្ ដែល់ វភិាគទានធំបំ ត្តទី្៤ និង ស�ឿង�នទ្សទ្ៀត ជ្ឧទាហ�ណ៍េួយ 

កនែតងនាេ ជ្ ម្បសទ្� រាចា �់ ជំនួយ ធំ  បំ ត្ត េួយ  កនែតង ចំសណ្េ រាចា �់ ជំនួយ ធំបំ ត្ត នានា 

�ម្រាប់ ជំនួយ េនត�្ស ធេ៌សៅជតំវញិ ពិភព សលាក សយើង ចង់ បន្ ្ ដែល់ វភិាគទាន សម្ចើន 

ម្កា�់ផម្កលជ្បន្ សទ្ៀត ។ 

Mark Zuckerberg, នាយកមរែតិបត្ិ  Facebook 

Facebook ជ្ ម្ករុេហ៊តនផ�ល ល្អ បំ ត្ត និង ម្បកប សដាយ �តទិ្�ឋាិនិយេ។ ចាប់តំាងពី 

សពលផ�លសយើង ចាប់ប�ិ�ន្ធិ �ហូត េក �ល់ សពល សនុះ សយើង ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ សលើ ម្គប់ 

ស�ឿង ល្អទំាងអ�់ ផ�លភាជា ប់ទំ្នាក់ទំ្នង ជ្េួយ ម្បជ្ជន ។ ខណៈផ�ល Facebook 

�កីកាន់ផតធំ ម្បជ្ជន សៅម្គប់ទិ្�ទី្ រានឧបក�ណ៍ ថមែីេួយ  �៏រាន ឥទ្្ធិពល�ម្រាប់ 

កា�ម្ោស�័យទាក់ទ្ង គានែ  ជ្េួយ េនត�្ស ជ្ទី្ស�លាញ់  �ផេដែងេតិ កសាង 

�ហគេន៍  និង អាជីវកេមែ។ សទ្ើប ផតថមែីៗ សនុះ សទ្ ផ�លសយើង ោនស�ើញ ចលនា 

#metoo និង  March for Our Lives ផ�ល ម្តរូវ ោន ស�ៀបចំ  និង ចាត់តំាង សៅសលើ 

បណ្ដែ ញ Facebook ។ បនាទ ប់ពី  ព្យតុះ Harvey ម្បជ្ជន ន�អង្្គ � ថវកិា ោន 

ជ្ង២០លាន�តល្ា� �ម្រាប់ កា�ជួយ�សង្ង្្គ ុះ។  បចចាតប្បននែ  អាជីវកេមែខ្នែ តតូចជ្ង 

៧០លាន សម្បើម្ោ�់   Facebook ស�ើេ្បី កា�លូតលា�់ នន អាជីវកេមែ �ប�់ 

ខ្ួន និង កា� បសង្ើត កា�ង្�  ។

២. រារកស្ងរក រារពិត  

សក្្មភាពទតី២៖ ចូ� ផបងផចក �ិ�្ស កនែតងថានែ ក់ ជ្ម្ករុេ។ ចូ� ឱ្យ ម្ករុេ នីេួយៗ សម្ជើ�ស� ើ� 

កា�អុះអាង «ពណ៌ នបតង» េួយ សចញពី កា�អុះអាង ពណ៌នបតង នានា សៅ ខ្ងសលើ 

ស�ើេ្បី សធ្ើកា�ស្ទៀង ទ្ ត់សេើល កា�ពិត (ឬឱ្យ សម្ជើ�ស� ើ� សចញ ពី ប ជ្ា ី ផ�ល អនែក បសង្ើត 

សដាយ ខ្ួន ឯង) ។ 

ចូ� ឱ្យ ម្ករុេ នានា សសាវម្ជ្វ �ក ភ័�្តតាង ផ�ល គំាម្ទ្  ឬ ផ�ល ប�ិស�ធ កា��កស�ើញ។ 

សៅេតន ឱ្យ ពួកសគ សធ្ើ �ូសចនែុះ ចូ� សលើក ទ្លឹកចិត្ ឱ្យ ពួកសគ វាយតនេ្ ម្បភព នានា  ផ�លពួក 

សគ �កស�ើញ សដាយសោងសៅតាេ ោរា៉ា ផេ៉ាម្ត ខ្ង សម្កាេ៖ 
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ភាពសៅជិត៖ សតើ ភ័�្តតាង សៅជិតគានែ  នលឹង ោតតភាព ប៉ាតណ្្ណ ? ឧ. សាថា ប័ន �ំណលឹ ង េួយ 

ផ�ល រាយ កា�ណ៍  អំពី �ថាិតិ ននភាពគាមែ ន កា�ង្�សធ្ើ ថមែី បំ ត្ត  ផ�ល សៅជិត គានែ  តិចតួច នលឹង 

ទិ្ននែន័យ  �ូសចនែុះវា េិន �ូវ រាន តនេ្�ូចសៅនលឹង សាថា ប័ន �ថាិតិ ជ្តិ  ផ�ល ជ្អនែក វា�់ផវង 

តួសលខ កា�ង្� ពិត ម្ោក�សនាុះស�ើយ។ 

ឯកសទស៖ សតើ គតណ�េ្បត្ិអ្ីខ្ុះ ផ�ល គូ�បញ្ជា ក់ អំពី គតណភាព �ប�់ អនែក ្ លិត 

ភ័�្តតាង?  ឧ. អនែក និពន្ធ  ស�ៀវសៅ េួយ កបាល   រាន �ញ្្ញ បម្ត ថានែ ក់ បណ្ឌិ ត សលើ 

ម្បធាន បទ្ សនាុះ សហើយ សៅកនែតង វ�័ិយ �ប�់ គាត់ គាត់ ម្តរូវ សគ សម្បើ ស ម្ែ ុះ គាត់ជ្ 

អំណុះអំណ្ង សម្ចើន។ 

ភាពហ្មត់ចត់៖ សតើ ភ័�្តតាង សនាុះ ម្បេូល ោន េក ោ៉ាង�ូចសេដែច? ឧ. ទិ្ននែន័យ អំពី អំសពើ  
ហិងសា សលើ ស�្ី ម្តរូវម្បេូលតាេ�យៈ កា��ទង់េតិ11។ សនុះ អាច សធ្ើ ឱ្យ កា� �ននែិដាឋា ន ជ្ 

ទូ្សៅ គាមែ ន �តពល ភាព និង ពិោកសម្បៀបសធៀប  ជ្ លក្ខណៈ អន្�ជ្តិ សដាយសោង 

សហតត្ល សៅ សលើ ឆនទៈ �ប�់ ស�្ី សៅ កនែតង កា� សឆ្ើយតប សហើយ កា�យល់ស�ើញ អំពី កា� 
សបៀត សបៀន ្ ្ូវសភទ្ អាចនលឹងរានភាពខត�គានែ  កនែតង សនាុះ រាប់ ទំាង  ខត�គានែ  ពី ម្បសទ្� 

េួយ សៅ ម្បសទ្� េួយ សទ្ៀត្ងផ��។ សនុះ េិនផេន ស�ើេ្បី កាត់បនថាយ ភាព ធងៃន់ធងៃ� នន 

អំសពើ ហិងសា សលើ ស�្ីស�ើយ ប៉ាតផន្គឺស�ើេ្បី ត�ូ៊ េតិ ឱ្យ រាន ភាពហមែត់ចត់ គំាម្ទ្ ស�ើេ្បី កា� 

អុះអាង ជ្ក់លាក់ ផ�ល ោន សធ្ើ ស�ើង។ 

តមាលៃ ភាព៖ សតើ អនែក �លឹងអ្ីខ្ុះ អំពី ភ័�្តតាង សនុះ? ឧ. កា��ិកសា ផបប វទិ្យាសាស� ្េួយោន 
 ្ ្សព្្សាយ ទិ្ននែន័យ  ទំាងអ�់ ផ�លខ្ួន សម្បើជ្េូលដាឋា ន�ម្រាប់ កា� �ននែិដាឋា ន�ប�់ 
ខ្ួនសៅ សលើអតីនធឺណិត    ស�ើេ្បី ឱ្យ អនែក សសាវម្ជ្វ �នទ្ សទ្ៀតពិនិត្យ ពិច័យ។ 

ភាពអាចសជឿរាក់បាន៖ សតើ រាន ម្បវត្ិ ពី  េតនេក�ម្រាប់វាយតនេ្ឬសទ្? ឧ. អង្គកា�  

Transparency International  កំពតង ្ ្សព្្សាយ �ោយកា�ណ៍ អំពីកា�យល់ស�ើញ អំពី 

អំសពើ  ពតក�លួយ   (Corruption Perceptions Index) អ�់�យៈសពល ជ្ង២០ឆ្នែ ំ សហើយ។ 

សនុះ ោន ្ ដែល់ សពលសវលា ម្គប់ម្គាន់ �ល់ អនែក ជំនាញ  ស�ើេ្បី �កសេើល ផ�ន 

កំណត់ នន�ោយកា�ណ៍ សនុះ12។ 

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 flaws  are 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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ទំនាស់ ្ ល មរែសោជន៍៖ សតើ ្ ល ម្បសោជន៍ បតគ្គល ឬ ឯកជន �ប�់ ម្បភព រាន ជ្ប់ 

ពាក់ព័ន្ធ នលឹងភ័�្តតាងផ��ឬសទ្? ឧ. កា��ិកសា អំពី ្ លម្បសោជន៍ ផ្នែក�តខភាព 

ពីកា�ប�សិភាគ pasta ម្តរូវ ោន សធ្ើ ស�ើង  និង គំាម្ទ្េូលនិធិ សដាយ ម្ករុេហ៊តន ្ លិត 

pasta �៏ធំ េួយ13។ 

ម្គរូ ឧសទ្ទ�អាច នលឹងម្តរូវកា� សោុះពតេ្ព តារាងខ្ងសម្កាេ សនុះ និង ឱ្យ �ិ�្ស សម្បើម្ោ�់ វា 

ស�ើេ្បីវាយតនេ្ ម្បភព នីេួយៗ។ 

សខសាយ ្ធ្យ្ ខាលៃ ងំ

ភាពសៅជិត

ឯកសទស

ភាពហ្មត់ចត់

តមាលៃ ភាព

ភាពអាចសជឿរាក់បាន

ទំនាស់ ្ ល មរែសោជន៍

កិចចេរារកែល គួរ ោក់ ឱ្យសធ្ើ

រារកកតម្រូវ ឱ្យ មតឹ្មតរូវ

សដាយសម្បើម្ោ�់ ភ័�្តតាង ផ�លវាយតនេ្ សៅកនែតង សេស�ៀន �ិ�្ស គួ�ផត��ស�� 

�ោយកា�ណ៍ ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េួយ (ម្បផហល ១២០០ពាក្យ) សដាយ ទាញ 

ស�ចកដែី�ននែិដាឋា ន អំពី ភាពពិត នន ស�ចកដែី ផថ្ង កា�ណ៍  ផ�លពួកសគោនសម្ជើ�ស� ើ�។ 

ពួកសគ គួ� បសង្ើត រាម្តដាឋា ន ពិនទត ្ ទ ល់ខ្ួន  ស�ើេ្បី ដាក់ ពិនទត សលើ កា�អុះអាង ផ�ល ម្តរូវ ោន
 

ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត។ ឧទាហ�ណ៍ PolitiFact ដាក់សចញ នូវ លក្ខណៈវនិិចឆោ័យ�ម្រាប់ 

កា�ដាក់ ពិនទត �ូចខ្ងសម្កាេ៖

13 This is a real example. More here:  http://www.healthnewsreview.org/2016/07/study-really-find-pasta-
opposite-fattening/. [accessed 23/03/2018].
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ពិត - ស�ចកដែីផថ្ងម្តលឹេម្តរូវ និង គាមែ ន ចំណត ច�ំខ្ន់ណ្េួយ ផ�លម្តរូវោនបំសភ្ច 

សចាលសនាុះសទ្។ 

ពិត ភាគសមចើន បំ្ុត - ស�ចកដែីផថ្ង រាន ភាពម្តលឹេម្តរូវ ប៉ាតផន្ម្តរូវកា� កា�បំភ្ឺ  ឬ ព័ត៌រាន បផនថាេ ។ 

ពិត ពាក់កណ្ាល - ស�ចកដែីផថ្ង រានភាពម្តលឹេម្តរូវពាក់កណ្ដែ ល ប៉ាតផន្ោត់ ស�ចកដែីលេ្អិត 

�ំខ្ន់ៗ  ឬ ដាក់ ព័ត៌រានខត�ពី ប�បិទ្។ 

ខុស ភាគសមចើន - ស�ចកដែីផថ្ង រាន ចំណត ច ខ្ុះ ពិត ប៉ាតផន្េិន ប ច្ាូ ល កា�ពិត �ំខ្ន់ៗ  

ផ�លនលឹង សធ្ើ ឱ្យ សគ រានកា�យល់ស�ើញ ស្្សង។ 

ខុស - ស�ចកដែីផថ្ងេិនម្តលឹេម្តរូវ។ 

កុហក - ស�ចកដែីផថ្ងសនាុះ េិនម្តលឹេម្តរូវ សទ្ និងរានកា�អុះអាង�៏ហួ�ចិត្េួយ។

រាម្តដាឋា ន �ម្រាប់ ដាក់ពិនទត  េិនចំាោច់ ម្តរូវផតរាន លក្ខណៈ ជ្បនាទ ត់ �ូចអ្ីផ�ល  
PolitiFact សម្បើ សនាុះ សទ្ ផ�ល រាម្តដាឋា នសនុះឱ្យពិនទត ផ្្អក សលើ រាម្តដាឋា នពិត�ហូត�ល់ 
កតហក។ ឧទាហ�ណ៍ El Sabueso សៅ េតិច�តិក14ដាក់ប ច្ាូ លកា�ដាក់ពិនទត�ូចជ្ 

 
«េិនអាច បញ្ជា ក់ថាពិត ោនសទ្» �ម្រាប់ កា�អុះអាង ណ្  ផ�ល ភាពម្តលឹេម្តរូវ ពលឹង ផ្្អក 

សលើ វធីិសាស� ្ផ�ល សម្ជើ�ស� ើ�។ ចូ� សលើក ទ្លឹកចិត្ ឱ្យ �ិ�្ស រានភាពនចនែម្បឌិត �េួនលឹង

កា�បសង្ើត រាម្តដាឋា ន ជ្វធីិេួយ  ស�ើេ្បី វា�់ លក្ខណៈ�េ្បត្ិ នានា  ផ�ល  សយើង អាច 

្ដែល់សៅ ឱ្យ ស�ចកដែីផថ្ង អំពីកា�ពិត នីេួយៗ។ 

សដាយអាស�័យ សលើ សពលសវលា  និង ធនធាន ផ�លរាន ម្គរូ ឧសទ្ទ�ក៏អាច នលឹង ម្ោប់ ឱ្យ  

�ិ�្ស ស�ៀបចំ កាស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត សៅកនែតងទ្ម្េង់េួយ ផ�ល សលើ� ពី អតថាបទ្ �តទ្្ធ។  
�បូ meme វសី�អូខ្ីៗ GIFs, Snapchat ទំាងអ�់ សនុះ �តទ្្ធផត ជ្ ឧបក�ណ៍ ល្អ�ម្រាប់ 

កា�ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹង ភាព ផក្ងក្ាយ។ ពិតណ្�់ កា��ិកសាេួយោនបង្ហា ញ ថា 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត �ូចគានែ  រានម្ប�ិទ្្ធភាព ជ្ង  សៅ សពល ផ�ល បង្ហា ញ ជ្ វសី�អូ 

ផបប កំផប្ង ជ្ជ្ង បង្ហា ញ ជ្ អតថាបទ្ 15។ 

�ម្រាប់ឧទាហ�ណ៍ េួយចំនួន អំពីទ្ម្េង់ នចនែម្បឌិត  ម្គរូ អាច នលឹង ម្តរូវកា� សេើល អតថាបទ្ 

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
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ខ្ងសម្កាេ សនុះផ�ល ្ សាយ សៅសលើ Poynter ៖

Mantzarlis, A. (2016). Fact-checkers experiment with Snapchat, GIFs and other 
stuff millennials. Available at https://www.poynter.org/news/fact-checkers-
experiment-snapchat-gifs-and-other-stuff-millennials [accessed 28/03/2018].

Mantzarlis, A. (2016). How (and why) to turn a fact check into a GIF. [accessed 
28/03/2018. Available at https://www.poynter.org/news/how-and-why-turn-
fact-check-gif [accessed 28/03/2018].

អំណានបកនថែ្

បផនថាេ ពី សលើ ឯកសា� អំណ្ន ផ�លរាយ ប ជ្ា ី ខ្ង សម្កាេ សនុះ Poynter ោន បសង្ើត 

ផ្នែក ស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត េួយ  សៅ សលើ សគហ ទំ្ព័� �ប�់ ខ្ួន https://www.poynter.

org/channels/fact-checking ផ�ល សធ្ើ បចចាតប្បននែភាព ជ្សម្ចើន�ង កនែតង េួយ�ោដែ ហ៍។ 

ទំាងសនុះ គឺ ជ្ ធនធាន ថមែីៗ  និង រាន ម្បសោជន៍េួយ ចំនួន ផ�លអាច ទាញ យក េកពី 

ទី្សនាុះ។

Poynter (2018). How to fact-check a politician’s claim in 10 steps. Available at 
https://factcheckingday.com/articles/5/how-to-fact-check-a-politicians-claim-
in-10-steps. [accessed 06/04/2018].

Van Ess, H. (2017). The ultimate guide to bust fake tweeters: A video toolkit in 10 
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tweeters-video-toolkit-10-steps. [accessed 06/04/2018].
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https://www.poynter.org/news/5-tips-fact-checking-claims-about-health. 
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Mantzarlis, A. (2015). 5 tips for fact-checking datasets. Available at https://www.
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Mantzarlis, A. (2015). 5 studies about fact-checking you may have missed last 
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Mantzarlis, A. (2017). Repetition boosts lies—but it could help fact-checkers too 
Available at https://www.poynter.org/news/repetition-boosts-lies-could-help-
fact- checkers-too. [accessed 06/04/2018].
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ធនធាន សៅសលើ អុតីនធឺែិត

គសម្រាង សេស�ៀនផល្បង សបៀ� �ផេដែងតួ �ម្រាប់ ទិ្វាស្ទៀង ទ្ ត់កា�ពិត អន្�ជ្តិ 

(ស�ៀបចំ ស�ើង �ម្រាប់ �ិ�្សអាយត១៤- ១៦ឆ្នែ ំ)  រាន  សៅ ទី្សនុះ ៖ http://
factcheckingday.com/lesson-plan.

សគហ ទំ្ព័� សនុះ ក៏រាន ្ ទតក ឯកសា� ្ ដែល់គន្លឹុះ តំណភាជា ប់សៅ�ក វគ្គ បណដែត ុះ បណ្ដែ ល 
 

តាេអតីនធឺណិត�ម្រាប់ និ�្សិត និង ប ជ្ា ី អំណ្ន �ដែីពី កា�ពិត និងកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ 

កា�ពិត។



រារស្ទៀងផ្ទ ត់មរែព័ន្ធ្្សព្្សាយសង្គ្៖

រារវាយតន្លៃមរែភព និងមាតិរារូបភាព

Tom Trewinnard និងFergus Bell

សេស�ៀនទី្៦
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សេស�ៀនសនុះស�ៀបចំ ស�ើង  ស�ើេ្បី ជួយ �ិ�្ស កនែតង កា� កំណត់ អត្�ញ្្ញ ណ និង ស្ទៀង ទ្ ត់ 

ម្បភព ស�ើេ នន ព័ត៌រាន ឌីជីថល សៅសលើ អតីនធឺណិត។ សេស�ៀនសនុះនលឹងផណនំា យតទ្្ធសាស� ្

ស្្សងៗ �ម្រាប់កំណត់  ភាពម្តលឹេម្តរូវ នន ម្បភព  �បូថត និង វសី�អូ ជ្ពិស��រាតិកា  

បសង្ើតស�ើងសដាយ អនែកសម្បើម្ោ�់ ផ�ល ផចក�ផំលក សៅ សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ។ 

សៅចតងប ច្ា ប់ នន សេស�ៀនសនុះ �ិ�្ស នលឹងយល់�លឹងអំពី ម្បសភទ្ខត�ៗគានែ  ននរាតិកា 

ផក្ងក្ាយ និង បំភ័ន្ ផ�លជ្ស�ឿយៗម្តរូវោនផចក�ផំលក  សៅកនែតង អំ�តងសពល 

ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ �ំណលឹ ងទាន់សហតតកា�ណ៍ សៅសលើ កេមែវធីិ នានា �ូចជ្ Facebook Twitter 

Instagram និង  YouTube1។ ជ្ស�ឿយៗ រាតិកា ផបប សនុះ ម្តរូវ ោន   អង្គភាពសា�ព័ត៌រាន

ផ�លអាចទ្តកចិត្ ោន សម្ជើ�ស� ើ�  យកសៅ ចតុះ្សាយ  ស�ើេ្បី បកអាម្កាត ពី ភាព  

េិន ពិត �ប�់វា។ ជ្េួយគានែ សនុះ ផ�� រាតិកា សនុះម្តរូវ ោន ផចកចាយ បន្  និង បនទ�  សៅ 

សលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ ពី�ំណ្ក់ អនែកសា�ព័ត៌រាន ផ�ល សពលខ្ុះ ម្តរូវ ោន 

 តួអង្គ ទ្តចចា�តិ  សម្បើ ជ្សគាលសៅ �ម្រាប់ កា� បង្ញ្ជា ប ឥទ្្ធិពល  សលើ កិចចាពិភាកសា 

សាធា�ណៈ2 និង បសង្ើន ភាព អាច សជឿទ្តកចិត្  �ប�់ អនែក សា�ព័ត៌រាន  ជ្ ម្បភព ផ�ល 

ទ្តកចិត3្។ 

�ិ�្ស ម្តរូវោន ស�នែើ ឱ្យ សាកល្បង�ភាវគតិ�ប�់ខ្ួន សដាយសម្បើម្ោ�់ទិ្�ឋាភាព និង 

ឧទាហ�ណ៍ ជ្ក់ ផ�ដែង សៅេតនសពល ដាក់ ឱ្យ អនតវត្ បសចចាកសទ្�  និងយតទ្្ធសាស� ្ផបប 

ស�ីតបអសង្ត ជ្េូលដាឋា ន �ម្រាប់ កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកា កនែតង សនាុះ�េួប ច្ាូ លទំាង ៖ 

➢	កា�កំណត់អត្�ញ្្ញ ណ និង ឱ្យ តនេ្ សៅ ម្បភព ស�ើេ ស�បសៅតាេ 

សគាលកា�ណ៍ ម្កេ �ីលធេ៌  ផ�លផណនំា កា�សម្បើម្ោ�់ ផបប សា�ព័ត៌រាននន 

រាតិកា ផ�លបសង្ើតស�ើងសដាយអនែកសម្បើម្ោ�់ 4

➢	កា�កំណត់អត្�ញ្្ញ ណ  និង លតបសចាល  គណនី ផក្ងក្ាយ 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). Socia l Media References in Newspapers. Journalism Practice, 8(5), pp. 
542-551.

3 សេស�ៀនទី្៧ នលឹងពិភាកសា និងសដាុះសសាយបញ្ហា សនុះ

4 See Online News Association’s UGC Ethics guide: https://ethics.journalists.org/topics/user-generated-
content/ [accessed18/4/2018].
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�ំសណើ �កា��្័យម្បវត្ិ5 6

➢	កា�បញ្ជា ក់ ថា រានកា�ម្ោប់ម្បភពស�ើេរាតិកា �បូភាព ឬវសី�អូោនម្តលឹេម្តរូវ 

➢	កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ សពលសវលា នន កា�្លិត និង កា� បសង្ហា ុះ រាតិកា

➢	កំណត់ទី្តំាង ភូេិសាស� ្�ប�់ �បូភាពនិង វសី�អូ 

កា�រានលទ្្ធភាព កំណត់ អត្�ញ្្ញ ណ និង ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកាស�ើេ  អនតញ្្ញ ត ឱ្យ អនែក 

សា�ព័ត៌រាន អាច �តំ �ិទ្្ធិ ស�ើេ្បី ្ ្សព្្សាយ រាតិកា បសង្ើត ស�ើង សដាយ អនែកសម្បើម្ោ�់ 

ស�បសៅតាេ លក្ខខណ្ឌ  តម្េរូវ ផ្នែក ចបាប់   និង ម្កេ �ីលធេ៌។ 

សមោង ននស្សរៀន

អនែកនិពន្ធ  Bill Kovach និង Tom Rosenstiel សៅកនែតង ស�ៀវសៅ The Elements of  

Journalism7 បញ្ជា ក់ថា៖ «សៅទី្បំ ត្ត វន័ិយ នន កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ កា�ពិត គឺ ជ្ អ្ី ផ�ល  

ផញក សា�ព័ត៌រាន សចញពី កា�កេសាន្  កា�សឃ្�នា កា�ម្បឌិត  ឬ�ិល្បៈ ...សា�ព័ត៌រាន 

ផតេួយ េតខគឺ ស ដ្ែ ត �ំខ្ន់ ជ្ បឋេ  សៅ សលើ កា� រាយកា�ណ៍ អំពី អ្ី ផ�លោន សកើតស�ើង 

ឱ្យ ោនម្តលឹេម្តរូវ...»។  កនែតង ន័យសនុះ សេស�ៀន សនុះពិនិត្យ សៅ សលើ  «វន័ិយ នន កា� ស្ទៀង ទ្ ត់»

សៅកនែតង សពល បចចាតប្បននែ។

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ  ោន ផកផម្ប ទ្រ្ាប់អនតវត្ន៍ វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន។   

កា�ចូល�េួ �ប�់ ម្ករុេសគាលសៅភ្ាេៗ ោន ជំ�តញ ឱ្យ សកើនស�ើង នូវ រាតិកា ផ�លរាន 

ម្បភព ពីេហាជន សហើយ�ូេ្បីផតកា�ង្� រាយកា�ណ៍  �ូចជ្ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ក៏ឥ�ូវ 
សនុះ  អាច ម្បគល់ សៅ ឱ្យម្ករុេសគាលសៅ ោន ្ ង ផ��8។ ជ្សគាលកា�ណ៍ សបើសទាុះជ្ 

សា�ព័ត៌រាន  សៅ ផតជ្វន័ិយ ននកា� ស្ទៀង ទ្ ត់9 ក៏វធីិស្ទៀង ទ្ ត់ ខ្លឹេសា�និង ម្បភព 

ទាេទា� កា� សធ្ើ បចចាតប្បននែភាព ជ្ម្បចំាផ�� ស�ើេ្បី ឆ្តុះបញ្ចា ំង អំពី ្ ល ប៉ាុះពាល់ នន 

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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បសចចាកវទិ្យា ឌីជីថល ផ�ល វវិត្ោ៉ាង ឆ្ប់ �ហ័� ឥ�ោិបថ សៅសលើអតីនធឺណិត និង 

�សបៀប�បប ម្បេូល �ំណលឹ ង។ ឧទាហ�ណ៍ សៅកនែតង អំ�តងសពល ោតតកេមែ  Arab Spring 

សគាលគំនិត នន  «កា�ស្ទៀង ទ្ ត់សដាយ សបើក ចំហ» ជ្�ំសណើ �កា� ននកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ 

ភ្ាេៗជ្លក្ខណៈសាធា�ណៈ  និង �ហម្បតិបត្ិកា� ោនចាប់ស្ដែើេ សកើតរាន 

ស�ើង។ ប៉ាតផន្�ំសណើ �កា� សនុះ  សៅផតរានភាពចម្េរូង ចម្រា� សៅស�ើយ សដាយសា� 

ផត ហានិភ័យ ទាក់ទ្ងនលឹង ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�ល រាលដាល សលឿន សៅកនែតង សពលនន 

កា�ពយាោេ ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន េួយ ជំហាន េដែងៗ សៅតាេ សវទិ្កា សាធា�ណៈ 

 (ឧ. អនែករាយកា�ណ៍ �ំណលឹ ងរានែ ក់  ផ�ល ផចក�ផំលកព័ត៌រាន េិនោន ស្ទៀង ទ្ ត់ 

កនែតងសគាលបំណង ទាក់ទាញសាធា�ណជន  ចូល�េួ កនែតង �ំសណើ �កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន 
ពីម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ)10។ 

�ព្នថងៃសនុះ កា�ស�ៀបរាប់ �ប�់ សាក្សី ផ�លោន ស�ើញ សហតត កា�ណ៍ ្ ទ ល់ ផភនែក និង  

រាតិកា ជ្�បូភាព ឬ វសី�អូ�ថាិតសៅកនែតងចំសណ្េឧបក�ណ៍�ំខ្ន់  និង ទាក់ទាញ 

បំ ត្ត ផ�ល អនែកសា�ព័ត៌រាន ឬ អនែក្្សព្្សាយ �ំណលឹ ង អាច យកេកសម្បើ ស�ើេ្បីម្ោប់ 

ស�ឿង េួយ �៏រាន ឥទ្្ធិពល។ កនែតងក�ណី  �ំណលឹ ង ទាន់សហតត កា�ណ៍ សល្បឿន ជ្កត្ា�៏ 
�ំខ្ន់ សៅកនែតងកា� ស្ទៀង ទ្ ត់ ព័ត៌រាន  ផ�លទ្ទួ្លោន ពីម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ11។

អនែកសា�ព័ត៌រាន ម្តរូវផតអាចជេនែុះ  សលើ ប�រិាណ ព័ត៌រាន�៏សម្ចើន សលើ�លប់  ស�ើេ្បី 

សៅ ឱ្យ �ល់ ម្បភព ព័ត៌រាន និង �បូភាពផ�ល�ំខ្ន់។ កំសណើ ន�៏សលឿន នន ប�រិាណ 

រាតិកា�បូភាព (�បូថត វសី�អូ និង�បូភាពកនែតងទ្ម្េង់ GIF) ផ�ល បសង្ហា ុះ  សលើ ម្បព័ន្ធ 

្្សព្្សាយ�ង្គេ ម្តរូវជំ�តញសដាយ កត្ា �ំខ្ន់ៗ ចំនួន៣៖ 

➢	កា�សាយភាយ នន ទូ្��័ពទ ទំ្សនើប ផ�លរានកាសេរា៉ា  និង កេមែវធីិសម្បើម្ោ�់ �េ្ូប� 

ផបបសៅទូ្ទំាងពិភពសលាក12

➢	កំសណើ នលទ្្ធភាពទ្ទួ្លោន ទិ្ននែន័យ ចល័ត  (mobile data)  ផ�លធូ� នថ្ 

(និងឥតគិតនថ្ សៅទី្កផន្ង េួយចំនួន)។ 

➢	កា� សកើតស�ើង ោ៉ាង ្ ត� ត្ល នន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ  និង កេមែវធីិ ស្ញាើសា� 

10 Posetti, J. & Silverman, S. (2014). When Good People Share Bad Things: The basics of social media 
verification at Media shift July 24th, 2014. Available: http://mediashift.org/2014/07/goodwhen-good-people-
share-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/internet-
trends-v1. [accessed 22/04/2018].].
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ផ�ល អនតញ្្ញ ត ឱ្យ េនត�្ស ម្គប់�បូ អាច ្ ្សព្្សាយ ខ្លឹេសា� និង បសង្ើតម្ករុេ 

សគាលសៅ។ 

កនែតងក�ណី �ំណលឹ ងទាន់សហតតកា�ណ៍ជ្សម្ចើន ស�ឿងរា៉ា វ  �បូភាព និង វសី�អូ េតនសគ  ផ�ល  
សលចសចញ ពី ឧបទ្ទវសហតតសនាុះ សទាុះជ្ ស�ឿងោតតកេមែតវា៉ា សម្គាុះថានែ ក់�ថសភ្ើង បតកគានែ  

ព្យតុះ �ង្រា ឬ កា�វាយ ម្បហា� សភ�វកេមែ កដែី ទំ្នងជ្ម្តរូវោន ្ ្សព្្សាយ សដាយ សាក្សី 
ផ�លស�ើញសហតតកា�ណ៍ ទ្ ល់ផភនែក អនែកចូល�េួ ឬ អនែកឈ� សេើលផ�ល រាន ទូ្��័ពទ 

ទំ្សនើប។ បសចចាកសទ្�ននកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកាសនុះរានខត�ៗគានែ  អាស�័យ សៅ តាេ 

ធនធាន ទ្រ្ាប់ និងបទ្ដាឋា ន �ប�់កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង និង កា�អនតវត្ ្ ទ ល់ ខ្ួន 

�ប�់ អនែក សា�ព័ត៌រាន។ 

សេស�ៀនសនុះ  នលឹងផណនំា �ិ�្ស ឱ្យ សា្គ ល់វធីិសាស� ្អនតវត្ន៍ល្ៗអ េួយចំនួន ម្ពេទំាង 

ឧបក�ណ៍  និង ធនធានសលើអតីនធឺណិតនានា ប៉ាតផន្ទាក់ទ្ងនលឹងបសចចាកវទិ្យា ឧបក�ណ៍ 

វវិត្  សលឿនណ្�់13។ 

សទាុះជ្ស្ទៀង ទ្ ត់ ផបប ណ្ ក៏សដាយ ក៏ម្តរូវគានែ នលឹង សគាលកា�ណ៍ផណនំា ទូ្សៅ េួយ 

ចំនួន ផ�ល ្ ្ល់ជូនសដាយ Kovach និង Rosenstiel (ឆ្នែ ំ ២០១៤)14 ផ�� ៖

➢	ផក�ម្េរួល សដាយ េនទិល�ង្ស័យ 

➢	រាន ប ជ្ា ី ពិនិត្យ ភាពម្តលឹេម្តរូវ

➢	េិនម្តរូវ�ននែិដាឋា នអ្ីទំាងអ�់ េិនម្តរូវចាញ់សោក �ញ្្ញ  ពាក់ព័ន្ធ នលឹង    

«ស�ចកដែីពិត»ស�ើយ15

➢	ចូ�ម្បយ័តនែម្បផយងចំសពាុះ ម្បភព អនាេិក 

តាេ�យៈ កា� �លឹង ម្បភពស�ើេ នន ព័ត៌រាន  ឬ�បូភាព និង កា� ពិនិត្យសេើល ជ្ លក្ខណៈ  

ម្បព័ន្ធ សៅសលើ  ម្បភព និង  រាតិកាផ�លសគ ោន ផចក�ផំលក អនែកគួ�ផត អាច ស្ទៀង ទ្ ត់ 

ម្បភពសនាុះ ឱ្យផត កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ សនាុះ  ្ដែល់ លទ្្ធ្ល ផ�លអនែក ម្តរូវកា�16។ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ទំាង សនុះ �ូចគានែ  នលឹង កា�ង្�ផ�លអនែកសា�ព័ត៌រាន សធ្ើ ផ��  សបើ 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].].



មេម�ៀនទី ៦៖ កា
រផ្

ទៀង
ផ្

ទត់
ប្រ

ព័
ន

្ធ្
្សព

្វ្
សា

យ
ស

ង
្គម

 ៖ កា
រវា

យ
ត

មម
លៃប្រ

ភ
ព

 និ
ង

មា
តិ

កា
រ្រ

ភា
ព

 152 

សគ រាន វត្រាន ្ ទ ល់  សៅនលឹងកផន្ងសកើតសហតតសដាយ�រា្ភ � សាក្សី  ផ�លោន ស�ើញ 

ទ្ ល់។ អនែកសា�ព័ត៌រាន ផ�ល អាច សធ្ើ បទ្�រា្ភ �ន៍ ្ ទ ល់ជ្េួយម្បភព ោន នលឹង 

�ួ� ជីកឫ�ជីកគល់សាក្សី សដាយបផនថាេ សលើ ព័ត៌រាន លេ្អិត �ំខ្ន់ៗ និង�ននែិដាឋា ន 

អំពី ភាព អាចសជឿទ្តកចិត្ ោន នន �ំណលឹ ងទំាងសនាុះ សដាយ ផ្្អក សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់

កា�ពិត។ �ភាវគតិ ក៏អាច ជ្ េគ្គសទ្�ក៍េួយផ្នែក ផ�� �េួជ្េួយ នលឹង កា��សង្ត  

សេើល តម្េរុយនន ឥ�ោិបថ។ �ំសណើ �កា� នន កា� បញ្ជា ក់ ម្បភព  តាេម្បព័ន្ធបសចចាកវទិ្យា 

ម្តរូវ អនតញ្្ញ ត ឱ្យ រានកា�សធ្ើស�ចក្ី �ននែិដាឋា ន សបើសទាុះបីជ្ សគ េិន អាច និោយ សៅ 

កាន់ េនត�្ស រានែ ក់ ្ ទ ល់ ឬ កនែតង សពល ភ្ាេៗសនាុះកដែី17។ 

កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង ធំៗជ្សម្ចើន រានម្ករុេ និង បសចចាកវទិ្យា នថ្ៗ ឬ ភានែ ក់ង្� ្ ដែល់ស�វា  

ផ�ង្�កខ្លឹេសា� សនុះ  ឱ្យ ោន  �ហ័� តាេផ�លអាចសធ្ើសៅោន18 ។ ទ្នទលឹេនលឹង សនុះ  

សគក៏�ុ្ះផ�ង្ �តំ �ិទ្្ធិ ្ ្សព្្សាយ  និង ស្ទៀង ទ្ ត់ ខ្លឹេសា� សៅេតនសពល ចតុះ្សាយផ��។ 

កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង តូចៗ ភាគសម្ចើន  និង អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្លក្ខណៈឯកជន 

ជ្សម្ចើន ពតំរាន ធនធាន �ូចគានែ  សទ្19 និងពលឹងផ្្អក សលើ វធីិសាស� ្ជ្ម្បព័ន្ធផ�លវវិត្  

ទ្ ល់ខ្ួន ស�ើេ្បី កំណត់ ភាពផ�លអាចសជឿជ្ក់ោន20។ 

 សហតតអ្ីោនជ្ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បភព  និង រាតិកា�បូភាព រានសា�ៈ�ំខ្ន់ខំ្្ង? 

ចសេ្ើយសាេ ្្ញគឺស�ើេ្បី សា�ព័ត៌រាន ល្អ។ សៅកនែតង ពិភព ឌីជីថល �ព្ នថងៃសនុះ តួអង្គ 

ផ�លរានសចតនា ទ្តចចា�តិ អាចបសង្ើត  និង ផចក�ផំលក រាតិកាផក្ងបន្ំ  ផ�ល រាន ភាព 

ទាក់ទាញោ៉ាងង្យស�រួល ប៉ាតផន្ពិោក សេើល�លឹងណ្�់ថាជ្កា�ផក្ងបន្ំ។ រាន 

ក�ណីជ្សម្ចើនផ�ល អនែកសា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ និង កា�ោិល័យ�ំណលឹ ង ោន បំ្្ិច 

បំ្្ញសក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ �ប�់ខ្ួនសដាយសា�ផតកា�ផចក�ផំលក  ឬ ចតុះ ្ សាយបន្ នូវ �ំណលឹ ង   

�បូភាព ឬវសី�អូបំភ័ន្ កា�ពិត ផ�លរានម្បភពសចញេកពី េនត�្សផក្ងក្ាយ។ 

សពលខ្ុះ ពួកសគ ក៏ោន យល់ខត� ចំសពាុះរាតិកា ផបប កំផប្ង �ុិះគន់ សដាយ ផចក�ផំលក   

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/SRSR-
diakopoulos.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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ឬ ចតុះ ្ សាយរាតិកាផបបសនុះ ថាជ្កា�ពិត21សទ្ៀត្ង។ 

បញ្ហា  សនុះ�កីកាន់ផតធំ សដាយសា�ផតប�រិាណ ននរាតិកា�បូភាព  ផ�លរាន សៅ សលើ 

អតីនធឺណិត  សហើយរាតិកា ទំាងអ�់សនាុះ  �តទ្្ធផតអាចម្តរូវសគ លតប ប�បិទ្ ស�ើេ និង យក 

វាេក សម្បើ ស�ើង វញិ សៅកនែតង ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍�ំណលឹ ង នាសពលអនាគត �ូចផ�លសយើង ស�ើញ  

សកើតរានស�ើងជ្ ស�ៀងរាល់នថងៃ សៅជតំវញិ ពិភព សលាក ផ�ល រានជនសោកម្ោ�់ សម្បើ 

ល្បិច  សោកបសញ្ឆោ ត អនែក នសោោយ និង អនែក សា�ព័ត៌រាន  វជិ្ជា ជីវៈ។ 

សទាុះជ្ោ៉ាងណ្ រាន វធិានកា�ជ្សម្ចើន ផ�លសគ អាច អនតវត្  ស�ើេ្បី វាយតនេ្ ភាព អាច

 សជឿជ្ក់ោន �ប�់ ម្បភព េួយ ផ�ល រាន ស�ឿង ផ�លម្តរូវម្ោប់ ឬ  រាតិកាផ�លម្តរូវផចក

�ផំលក។  សគគួ�ផត�ួ��ំណួ��ំខ្ន់ៗសដាយ ្ ទ ល់ខ្ុះ សហើយ �ំណួ� ខ្ុះសទ្ៀតគួ�ផត 

សឆ្ើយ តាេ�យៈ កា�សម្បើម្ោ�់ ភ័�្តតាង  ផ�លអាច �ក ោនពីកា�ស�ីតបអសង្ត។ សគ 
អាចសម្បើម្ោ�់ឧបក�ណ៍ ស្ទៀង ទ្ ត់ ស�ើេ្បី កំណត់  ម្បភព ផ�លបសង្ហា ុះរាតិកាសនាុះ  

ប៉ាតផន្សគក៏អាច ស្ទៀង ទ្ ត់ម្បភព េួយ  សដាយ សម្បើ េនត�្ស តាេ�យៈ កា�វភិាគសាវតា 

សៅសលើម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ �ប�់ពួកសគ ស�ើេ្បី ពិនិត្យ �ក សេើល តម្េរុយ ផ�ល  

អាច បញ្ជា ក់ លទ្្ធភាពថា សគ�ថាិតសៅ កផន្ង ណ្េួយ និង កនែតងសពល ណ្។ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់សាវតា ននកា�ម្ោស�័យទាក់ទ្ង �ប�់ ពួកសគ  ជ្េួយ នលឹង អនែក សម្បើម្ោ�់ 

�នទ្ សទ្ៀត និង កា� ពិនិត្យ រាតិកា ផ�លជ្ប់ទាក់ទ្ង សៅកនែតង អ្ីផ�ល សគ បសង្ហា ុះ សលើ  
ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ ក៏ជួយ �ល់ �ំសណើ �កា� ស្ទៀង ទ្ ត់  និង អាច ជួយ លតប បំោត់ 

�ំណលឹ ង  ផ�ល ផចក�ផំលក សដាយម្បព័ន្ធ�ំសណើ �កា��្័យម្បវត្ិ។ 

កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ផក�ម្េរួល សដាយ េនទិលរានភាពចំាោច់ ប៉ាតផន្េនត�្ស ភាគសម្ចើន ផ�ល 

សៅ កនែតង ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ �ំណលឹ ង និងផចក�ផំលក ស�ឿង �ប�់ ខ្ួន េិនផេនរានបំណង ស�ើេ្បី 

សោកម្ោ�់សគ សទ្។ ពួកសគ ម្គាន់ផតផចក�ផំលក បទ្ពិសសាធន៍�ប�់ខ្ួ ន ផតប៉ាតសណ្្ណ ុះ។ 

ម្ប�ិនសបើព័ត៌រាន ខត� សកើត ស�ើង�សបៀបសនុះ វាម្បផហលេិនផេនជ្សចតនា អាម្កក់ 

សទ្។ ជំនួ�េកវញិ វាអាច សៅ�ចួ ផ��ផ�ល ថា បតគ្គលរានែ ក់ ចងចំាម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ េិន 

ោនម្តលឹេម្តរូវ ឬ អាច នលឹង សម្ជើ�ស� ើ� បស ច្ា ញ ប ច្ាូ ល ស�ឿង បផនថាេ ។ ម្បកា�សនុះ ក៏អាច 

សកើតស�ើង ផ��  សបើ អនែក រាន ឱកា��រា្ភ �េនត�្ស ្ ទ ល់  �ូចកនែតងក�ណីរាយកា�ណ៍ 

ឬស�ចក្ីផថ្ងកា�ណ៍ចម្េរូងចម្រា� ពីទី្ កផន្ង សកើតសហតត ឧម្កិ�ឋាកេមែ ឬ ឧប្បត្ិសហតត  

ផ�លសៅទី្សនាុះ កា�ស�ៀបរាប់ �ប�់ សាក្សី ផ�ល ជួបម្បទ្ុះនលឹងកា�ប៉ាុះទ្ង្គិច ្ ្ូវចិត្ ឬ 

ជន �ងសម្គាុះអាច នលឹងរានកម្េិតខត�គានែ  សម្ចើន។ 

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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កនែតងសពលផ�លសគអាចនលឹងេិនរានលទ្្ធភាព បញ្ជា ក់  សដាយ ចបា�់លា�់ សពញសលញ 
អំពី ម្បភពស�ើេ នន រាតិកា  ផ�លអាចសេើលស�ើញ ក៏ពិតផេន ប៉ាតផន្រាន «�ញ្្ញ  ម្ពរាន» 

ជ្សម្ចើនផ�លសគអាច�កស�ើញ  តាេ�យៈ �ំសណើ �កា� ស្ទៀង ្ ទ ត់ សាេ ្្ញ េួយ ផ�ល 

�ួ��ំណួ� �ូចខ្ងសម្កាេ៖ 

➢	សតើ រាតិកាសនុះ ជ្ រាតិកាស�ើេ ផេនសទ្? ឬ ម្តរូវោន សគ  «ផ្្ស្្សំ » យកសចញពី 

ស�ចកដែី រាយ កា�ណ៍ េតន និង ផក�ម្េរួលកនែតង លក្ខណៈ េួយ  ផ�លនំា ឱ្យ រានកា� 
ភ័ន្ម្ច�ំឬសទ្? 

➢	សតើ រាតិកា សនុះ ម្តរូវ ោន សគ ផកកតន  សដាយ បសចចាកវទិ្យា ឌីជីថលផ��ឬសទ្22? 

➢	សតើ សយើងអាច បញ្ជា ក់អំពីសពលសវលា  និងទី្កផន្ង នន កា� ថត  �បូភាព/វសី�អូ 

សដាយ សម្បើ ទិ្ននែន័យសេតា (metadata) ោនផ��ឬសទ្? 

➢	សតើសយើងអាច បញ្ជា ក់ពី សពលសវលា និងទី្កផន្ង ននកា� ថត �បូភាព/ វសី�អូ សដាយ 

សម្បើ តម្េរុយផ�លអាចសេើលស�ើញ សៅកនែតងរាតិកាសនាុះោនផ��ឬសទ្?

ស�ើេ្បីផ�ង្�ក �ញ្្ញ ម្ពរាន ម្បកប សដាយ ម្ប�ិទ្្ធភាព សយើង ក៏ ចំាោច់ ម្តរូវ យល់ អំពី 

ម្បសភទ្ ខត�ៗគានែ  នន រាតិកា �បូភាព ផក្ងក្ាយ ឬបំភ័ន្ផ�លសកើតរានជ្ទូ្សៅផ��៖

➢	ខុសសពលសវោ/ខុសទតីកកនលៃង៖ ម្បសភទ្ ទូ្សៅបំ ត្តេួយ ននរាតិកា�បូភាព  ផ�លសធ្ើ  

ឱ្យ ភ័ន្ ម្ច�ំ គឺរាតិកា�បូភាពចា�់ ផ�លម្តរូវសគផចក�ផំលក ស�ើងវញិ ជ្េួយ 

នលឹងកា� អុះអាងថមែីអំពីអ្ី ផ�លរាតិកា សនាុះ បង្ហា ញ ឱ្យ ស�ើញ។ ភាពរាលដាល 

សលឿន សៅកនែតងក�ណី ផបបសនុះ  សម្ចើនផតសកើតសចញពី កា�ផចក�ផំលក សដាយ 

នច�ន្យនូវ រាតិកា  ផ�លង្យនលឹង លាត ម្តដាង កា�ពិត ប៉ាតផន្ង្យស�រួល 

កនែតងកា�លតបសចាលវញិ23។

➢	មាតិរាសបាកបសញ្្ត៖ ជ្រាតិកាផ�លម្តរូវសគផកបន្ំ  សដាយ សម្បើ បសចចាកវទិ្យាឌីជីថល 

តាេ�យៈកា� សម្បើ កេមែវធីិ កាត់ត ឬផក�បូថត/វសី�អូ។

➢	មាតិរា កែលសគ មរែឌិត សេើង៖ ជ្រាតិកា ស�ើេ ផ�លសគ បសង្ើត ស�ើង ឬ ផចក�ផំលក កនែតង 

22  �ិ�្សផ�លោន��់រានរានជីវតិពីកា��ំលាប់�ង្្គ ល សៅឯសាលា ្ កផលន  ��ឋា Florida ម្បសទ្�អាសេ�កិ 
ោន ស�ៀបចំោតតកេមែថានែ ក់ជ្តិោនោ៉ាងសជ្គជ័យ�ម្រាប់ម្គប់ម្គងកំាសភ្ើង សដាយ្សាយជ្�បូភាពផចកចាយ 
សៅសលើបណ្្ញ្្សព្្សាយ�ង្គេ�ប�់ម្ករុេបក្សពួកនិយេ ។  https://www.buzzfeed.com/janelytvynenko/
here-are-the-hoaxes- and-conspiracies-still-going-around?utm_term=.euy6NPayy#.jhe2YvV44.  [Accessed 
22/04/2018].].

23  វសី�អូសនុះអុះអាងថាជ្ភ�្តតាងននទ្លឹកជំនន់សៅម្ពលានយន្សហាុះអន្�ជ្តិសប៉ានហា្គ �កូនែតងម្បសទ្�ឥណ្្ឌ  
តាេកា�ពិតវាគឺជ្វសី�អូទ្លឹកជំនន់សៅម្ពលានយន្សហាុះេតិច�តិកសទ្។  https://www.thequint.com/news/
webqoof/fake-video-claiming-bengaluru-airport-was-flooded-is-from-mexico [accessed 22/04/2018].].
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សចតនា ស�ើេ្បី បំភ័ន2្4 

សៅកនែតងសេស�ៀនសនុះ �ិ�្ស នលឹង ម្តរូវផណនំា ឱ្យសា្គ ល់ ឧបក�ណ៍  និង បសចចាកសទ្� ជ្ 
េូលដាឋា នជ្សម្ចើន ស�ើេ្បី ស�ៀន  និង អនតវត្ កិចចាកា� ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បភព  និង រាតិកា 

(បទ្បង្ហា ញ�េួរានទំាង កំណត់ �រា្គ ល់ �ប�់ម្គរូ និងកា�្្ល់ជូន ឯកសា�អំណ្ន 

បផនថាេ)�ូចជ្25៖ 

រារវិភាគគែនតី  Facebook៖ តាេ�យៈកា�សម្បើម្ោ�់ ឧបក�ណ៍សលើអតីនធឺណិតពីសគហទំ្ព័�  

Intel Techniques26អនែក អាច ផ�ង្យល់ បផនថាេ អំពី ម្បភព េួយ សដាយ កា� វភិាគ គណនី  

Facebook  �ប�់ ពួកសគ។ 

រារវិភាគ គែនតី  Twitter៖ តាេ�យៈកា� សម្បើម្ោ�់ ស�ៀវសៅផណនំា ពី  Africa Check  

អនែក អាច ផ�ង្យល់ បផនថាេ អំពី ម្បភព  សដាយ កា� វភិាគសាវតា �ង្គេ �ប�់ពួក សគ  

និង កំណត់ �ក សេើល  ថា សតើជ្កា���ស��សា�សដាយ�្័យម្បវត្ិ ឬោ៉ាងណ្27។ 

រារមរាវមរាវរូបភាពមតេប់  (Reverse Image Search)៖ តាេ�យៈកា�សម្បើម្ោ�់ េតខង្�  

Google Reverse Image Search28 កេមែវធីិ TinEye29 ឬកេមែវធីិ RevEye30 អនែកអាច 

ពិនិត្យ សេើល ថា សតើ �បូភាព េួយ កំពតងម្តរូវសគ សម្បើម្ោ�់ ស�ើងវញិ ស�ើេ្បី គំាម្ទ្ កា�អុះអាង

ថមែី ឬម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ ថមែីេួយ ឬោ៉ាង ណ្។ កា�សសាវម្ជ្វ �បូភាពតាេកេមែវធីិសនុះ អាច ឱ្យ 

អនែក សេើល ស�ើញ ថា សតើ ម្បព័ន្ធ ទិ្ននែន័យ ្ ទតក �បូភាព េួយ ឬសម្ចើន (ផ�លរាន ្ ទតក �បូភាព

រាប់ពាន់លាន�បូ) រាន្ទតក  �បូភាព ស�ើេ នន �បូភាពសនាុះ ផ�� ឬសទ្។ សបើ កា�សសាវម្ជ្វ 

បង្ហា ញថា រាន�បូភាពសនាុះសៅេតន ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍ ផ�ល ោន អុះអាងផេន សនុះ ជ្ �ញ្្ញ  

ម្ពរាន �៏ធំ េួយ សហើយម្បផហល�បូភាព សនុះ ម្តរូវ សគ សម្បើម្ោ�់ ស�ើង វញិ ពីម្ពលឹត្ិកា�ណ៍

េតន។  សបើ កា�សសាវម្ជ្វ �បូភាព ផបបសនុះេិន បង្ហា ញ លទ្្ធ្ល អ្ីសទ្ ក៏ េិន ផេនរាន 

ន័យថា �បូភាព សនាុះជ្�បូភាពស�ើេផ�� សហើយ អនែក ចំាោច់ សៅផតម្តរូវស្ទៀង ទ្ ត់បផនថាេ 

សទ្ៀត �ផ�ល ។

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 ចំណំ្ថាឧបក�ណ៍�ំណលឹ ងបន្ផម្បម្បរួល សហើយអនែកបសម្ងៀនជ្េួយនិងអនែកស�ៀនអាចផ�ង្�ក 
សហើយនលឹងសាកល្បងបសចចាកសទ្� និងវធីិសាស�ជ្្សម្ចើនស្្សងគានែ ។  

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

27 Joseph (2018). Op  cit

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/[accessed  22/04/2018].].

30 http://squobble.blogspot.co.uk/2009/12/chromeeye-tineye-extension-for-google.html [accessed 22/04/2018].].
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ទិន្នន័យតា្ YouTube (Youtube Data Viewer)៖ កេមែវធីិ«សសាវម្ជ្វ វសី�អូ �កម្បភពស�ើេ»

េិនរានដាក់ឱ្យសម្បើម្ោ�់ជ្សាធា�ណៈសទ្ ឧបក�ណ៍ េួយចំនួន�ូចជ្ YouTube 

Data Viewer31�ប�់អង្គកា�សលើកផលងសទា�អន្�ជ្តិ កេមែវធីិ InVID32 និងកេមែវធីិ  

NewsCheck33 អាចផ�ង្�ក សេើល �បូវសី�អូខ្នែ តតូច�ម្រាប់ វសី�អូ YouTube សហើយកា�  

សសាវម្ជ្វ�កម្បភពស�ើេ សលើ �បូខ្នែ តតូចទំាងសនាុះ អាច បង្ហា ញ ឱ្យស�ើញថា សតើ �បូភាព 

ទំាង សនុះ រានសគ បសង្ហា ុះ  ពីេតន េកផ��ឬសទ្ (ឧបក�ណ៍ ក៏បង្ហា ញ សរា៉ា ងសពល ជ្ក់លាក់ 

នន កា�បសង្ហា ុះសលើអតីនធឺណិត ផ��)។ 

EXIF Viewer ៖ EXIF គឺជ្ ទិ្ននែន័យសេតា ផ�លភាជា ប់សៅជ្េួយ រាតិកា �បូភាព្ទតក  
ចំណត ច ទិ្ននែន័យ ជ្សម្ចើន  បសង្ើត សចញពី កាសេរា៉ា ឌីជីថល និង កាសេរា៉ា  ទូ្��័ពទ ន�សៅ 

ចំណត ច   ថត។ ព័ត៌រានទំាង សនុះរាន�ូចជ្សពលសវលា  និងកាលប�សិចឆោទ្ជ្ក់លាក់  

ទី្តំាង ទិ្ននែន័យ ឧបក�ណ៍ និង ព័ត៌រាន អំពី កា�កំណត់ ពន្ឺ។ �ូសចនែុះសហើយកេមែវធីិ 

ទិ្ននែន័យសេតា EXIF រាន សា�ៈម្បសោជន៍ ខំ្្ង សៅកនែតង �ំសណើ �កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ ប៉ាតផន្ 
កត្ា� លឹតត្បិតធំ េួយ គឺថា ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ លតបសចាល ទិ្ននែន័យសេតាសចញពី 

រាតិកា�បូភាព  សៅសពល បសង្ហា ុះ ចូល ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ។ កា�សធ្ើផបបសនុះ 

រានន័យថា �បូភាពផ�លផចក�ផំលកសៅសលើ Facebook ឬ Twitter នលឹងេិនបង្ហា ញ 

ទិ្ននែន័យ EXIF សទ្។ ប៉ាតផន្សបើ អនែកអាច ទាក់ទ្ង សៅអនែកផ�ល បសង្ហា ុះ  និង�តំ �បូភាព 

ស�ើេ អនែក អាច សម្បើម្ោ�់ ទិ្ននែន័យ EXIF ស�ើេ្បីស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកា សនាុះ ោន។ 

កា��ំខ្ន់េួយសទ្ៀតផ�លគួ�ផត កត់�រា្គ ល់គឺថា សគអាចផកផម្បទិ្ននែន័យ  EXIF 

�ូសចនែុះចំាោច់ម្តរូវសធ្ើកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ បផនថាេសទ្ៀត។ 

�ិ�្ស នលឹង ទ្ទួ្លោនកា�ផណនំា   ឱ្យសា្គ ល់ បសចចាកសទ្� ទំ្សនើបៗសម្ចើនសទ្ៀតជ្េួយ  

នលឹង ធនធាន បផនថាេ �ម្រាប់ កា�អាន និង ក�ណី�ិកសា ផ�លោន ្ ដែល់ ឱ្យ។ 

បសចចាកសទ្�ទំាងសនុះ�េួរាន ៖ 

➢	រារកំែត់ទតីតាងំ ភូ្ិរាសស្៖ កា�កំណត់ទី្តំាង ភូេិសាស� ្គឺជ្�ំសណើ �កា� កំណត់ 

ទី្កផន្ង  ផ�ល វសី�អូ ឬ �បូភាព ម្តរូវោន ថត។ �ំសណើ �កា�សនុះ អាច សធ្ើ ោន 

សដាយម្តង់ៗ  សបើ រាន �ំណលឹ ងទិ្ននែន័យម្គប់ម្គាន់៖ ជ្ធេមែតាទិ្ននែន័យ EXIF 

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

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

33 About  NewsCheck:  https://firstdraftnews.org/launching-new-chrome-extension-newscheck/  [accessed 
22/04/2018].
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ពីទូ្��័ពទ ន�បង្ហា ញ ពី ចំណត ចទី្តំាង  សហើយ រាតិកា សៅសលើ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ (ឧ.  សៅសលើ Instagram Facebook និង Twitter) រានភាជា ប់ទី្តំាងសៅ 

សពលខ្ុះ (ប៉ាតផន្គួ�ផតចងចំាថាសគអាចផកផម្បទិ្ននែន័យសេតាទំាងសនុះ និងបំភ័ន្ 

ផភនែក ោន)។ ជ្ស�ឿយៗ កា�កំណត់ទី្តំាងភូេិសាស� ្ទាេទា� នូវកា� ពិនិត្យ  

ស្ទៀង ទ្ ត់  ជ្េួយនលឹង លក្ខណៈពិស��នន �បូភាព និង ទី្�រា្គ ល់ �ំខ្ន់ៗកនែតង 
រាតិកា �េួជ្េួយ នលឹង �បូភាព្្យ�ណប �បូភាព�រា្គ ល់�ង្្ូវ និង រាតិកា 

ផ�លអាចសេើលស�ើញ និងអាច �ក ោន ពី  ម្បភព ស្្សងៗសទ្ៀត (�ូចជ្រាតិកា 

ផ�លអាចសេើលស�ើញស្្សងសទ្ៀត ផ�លបសង្ហា ុះ សៅសលើ  Twitter Instagram 

Facebook និង YouTube)។ 

➢	រារបញ្ជា ក់អំពតីអារាសធាតុ៖ ម្បភព នានា �ូចជ្ WolframeAlpha34  អាចម្ោប់  

ឱ្យ �លឹង ពី ទិ្ននែន័យម្បវត្ិធាតតអាកា� ផ�លអាច ឱ្យ សយើង ពិនិត្យស�ើញ ថា 

ធាតតអាកា�  ផ�ល សយើង អាច�សង្តស�ើញ សៅកនែតងរាតិកា  ផ�លអាច 
សេើលស�ើញសនាុះ ម្តរូវគានែ នលឹង កំណត់ម្តា ម្បវត្ិ សាស� ្នន ធាតតអាកា�ផ��ឬសទ្។ 

(ឧ. សតើ វសី�អូ សនាុះបង្ហា ញ សភ្ៀង សៅកនែតងនថងៃផ�ល ម្បភព ឧតតនិយេ ពយាក�ណ៍ោន

្សាយថាគាមែ នសភ្ៀងសទ្?)  

➢	រារវិភាគមសសមាល៖ ចំណត ចេួយ ននកា�ស�ីតបអសង្ត សៅសលើ �បូថត ឬ វសី�អូ 

គឺ ម្តរូវ ពិនិត្យ សៅ សលើ ភាព�តីចង្្ក់គានែ   សៅផ្នែកខ្ងកនែតង ននស�សរាល 

ផ�លសគ អាចសេើលស�ើញ (ឧ. សតើ រាន ស�សរាល សៅកផន្ង  ផ�លសគ�ពំលឹង 

ថានលឹងរានស�សរាលសនាុះផ��ឬសទ្ សហើយ សតើ ស�សរាល ផ�ល សគស�ើញ         

�តីចង្្ក់គានែ សៅនលឹង ម្បភព ពន្ឺផ�� ឬសទ្?)។ 

➢	សរាសល្យវិច័យ រូបភាព៖ ឧបក�ណ៍ខ្ុះ អាច �កស�ើញ ភាព េិន�តីចង្្ក់គានែ  សៅ 

កនែតង�ំណលឹ ង ទិ្ននែន័យ�ប�់ �បូភាព ផ�ល បង្ហា ញ ថារានកា�ផក្ងបន្ំ។ 

�តពលភាពនន បសចចាកសទ្� ទំាង សនុះ�ថាិតសលើ  ប�បិទ្  និងកា�សម្បើម្ោ�់  

ប៉ាតផន្ឧបក�ណ៍�ូចជ្ Forensically35 Photo Forensics36 និង IziTru37អាច 

ចាប់ោនកា�ចេ្ង�បូភាព និង កា� វភិាគ កម្េិត កំហត� ផ�ល អាច ្ ដែល់ព័ត៌រាន 

�៏រានម្បសោជន៍។ 

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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សោលបំែងននស្សរៀន

➢	 ស�ើេ្បីបសង្ើន កា�យល់�លឹងអំពីតួនាទី្ននរាតិកា បសង្ើតស�ើងសដាយ 

អនែកសម្បើម្ោ�់ ផ�លផចក�ផំលក តាេម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សៅកនែតង 

សា�ព័ត៌រាន�ហ�េ័យសនុះ �េួជ្េួយ នលឹង ហានិភ័យ  និងចំណត ចខ្ុះខ្ត 

ផ�លជ្ប់ទាក់ទ្ង នលឹង កា�ពលឹងផ្្អក សលើ វា

➢	�សម្េចោននូវកា�យល់�លឹងទូ្លំទូ្លាយ អំពីសា�ៈ�ំខ្ន់ នន កា�ទ្ទួ្លោន 

�ិទ្្ធិ សម្បើ ម្ោ�់ និង ព័ត៌រាន ពីម្បភព ស�ើេសៅកនែតង ស�ឿង  និង�ំសណើ �កា��ប�់វា

➢	ស�ើេ្បី ពម្ងីក កា�យល់�លឹង អំពីភាពចំាោច់  កនែតងកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកាបសង្ើតស�ើង 

សដាយអនែកសម្បើម្ោ�់ និង �កសចញ ម្បសភទ្ រាតិកា បំភ័ន្ និងផក្ងក្ាយ

➢	បសង្ើន កា�យល់�លឹងអំពី វធីិសាស� ្ជ្េូលដាឋា ន ផ�លសម្បើម្ោ�់ ស�ើេ្បី 

ស្ទៀង ទ្ ត់ �បូភាព និង វសី�អូ និង បកអាម្កាត រាតិកា �បូភាព ផ�ល ផក្ងក្ាយ  

ឬ នំាឱ្យយល់ខត�  

លទ្ធ្លសិកសា

១.  កា�យល់�លឹង �តីជសម្រៅ អំពី តួនាទី្ ននរាតិកា បសង្ើតស�ើងសដាយអនែកសម្បើម្ោ�់

សៅកនែតង សា�ព័ត៌រាន �ហ�េ័យ 

២.  កា�យល់�លឹងអំពីភាពចំាោច់ �ម្រាប់ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកា ឌីជីថល 

៣.  កា�យល់�លឹង និងយល់ផ្នែកបសចចាកសទ្� អំពី �សបៀប សម្បើម្ោ�់ ឧបក�ណ៍ 

ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បភព ស�ើេ 

៤.  លទ្្ធភាព កនែតងកា�អនតវត្ ជំហាន  ស្ទៀង ទ្ ត់ ជ្េូលដាឋា ន �ម្រាប់ រាតិកា 

ជ្�បូថត និង រាតិកា វសី�អូ 

៥.  កា�យល់�លឹងអំពី បសចចាកសទ្� កាន់ផតសជឿនសលឿន និង �ំណលឹ ងទិ្ននែន័យ 

ផ�លអាច សម្បើម្ោ�់ សៅកនែតង �ំសណើ �កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ 

៦.  កា�យល់�លឹង អំពីភាពចំាោច់  កនែតងកា��តំ �ិទ្្ធិ អនតញ្្ញ ត សម្បើម្ោ�់រាតិកាបសង្ើត

ស�ើងសដាយអនែកសម្បើម្ោ�់ និង រាតិកាតាេអតីនធឺណិត�នទ្ សទ្ៀត ម្ពេទំាង 

ចំសណុះ�លឹង អំពី�សបៀបសធ្ើ កិចចាកា�ទំាងសនុះ 
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ទម្ងន់នស្សរៀន

សេស�ៀនសនុះបសម្ងៀន ជ្បទ្បង្ហា ញម្ទ្លឹ�្ី�យៈសពល៦០នាទី្ និង លំហាត់ អនតវត្ន៍ 

បង្ហា ញ ជ្៣ ផ្នែក ��តប១២០នាទី្។ ប៉ាតផន្សដាយសា�ផតលក្ខណៈ អនតវត្ន៍ជ្ក់ផ�ដែង 

នន េតខវជិ្ជា សនុះ សគអាច បសម្ងៀន ជ្ �ិកា្ខ សាលាផ�លរានទំ្នាក់ទំ្នងគានែ  កនែតង �យៈសពល

ផវង  �េួនលឹង លំហាត់អនតវត្ន៍ ស�ើេ្បី បំសពញ បផនថាេ សៅសលើ កា� បង្ហា ញ។ 

មទឹស្តី៖ តាេ�យៈកា�សម្បើម្ោ�់កំណត់�រា្គ ល់ខ្ងសលើ �ូេ តាក់ផតងបទ្បង្ហា ញេួយ

ផ�ល ស ដ្ែ ត�ំខ្ន់ សៅ សលើ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ជ្ផ្នែក �នែូល  ប៉ាតផន្ជ្ផ្នែកវវិត្ន៍ននវធីិសាស� ្

�ប�់សា�ព័ត៌រានកនែតង�េ័យ ឌីជីថល។ 

អនុវត្ន៍៖ វគ្គអនតវត្ន៍១២០នាទី្អាចជ្ កា�បង្ហា ញ  និង ជ្�ិកា្ខ សាលា ផ�លសបើក ឱ្យ 

រាន កា�ចូល�េួោ៉ាង�កេមែ ពី�ិ�្ស។ សេស�ៀនអនតវត្ន៍ ទ្ ល់សនុះ អាច ផចកសចញ 

ជ្៣ផ្នែក។ 

អនែកអប់� ំគួ�ផតសម្បើម្ោ�់ កំណត់�រា្គ ល់ខ្ងសលើសនុះ និង ពិនិត្យ សេើល សៅ សលើ 

បទ្បង្ហា ញផ�លអាច ទាញ យក ពី តំណភាជា ប់ខ្ងសម្កាេ។ �ូេកត់�រា្គ ល់ថា 

សៅរាន កំណត់ ចំណំ្�ម្រាប់ ម្គរូ បផនថាេសទ្ៀត ផ�លភាជា ប់ ជ្េួយ នលឹង បទ្បង្ហា ញ  

ទំាង សនុះ៖ 

១) រារកំែត់អត្សញ្ញា ែ និងរារ ស្ទៀងផ្ទ ត់ មរែភព៖ កា�ម្តរួតពិនិត្យ ម្បវត្ិ�ង្គេ �ប�់ 

ម្បភព៖ https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_
curriculum_ verification_digital_sources_one.pdf

២) រារស្ទៀងផ្ទ ត់ រូបភាព រា្ូលោឋា ន៖ ម្បសភទ្ទូ្សៅនន �បូភាព ផក្ងបន្ំ និង ជំហាន 

ជ្េូលដាឋា ន �ម្រាប់ កា�ស្ទៀង ទ្ ត់៖ https://en.unesco.org/sites/default/
files/unesco_fake_news_ curriculum_verification_digital_sources_two.pdf

៣) រារស្ទៀងផ្ទ ត់ កបបទំសនើប៖ វធីិសាស� ្នានា �ម្រាប់ កា� វភិាគ រាតិកា កនែតង សនាុះ�េួ 
ប ច្ាូ ល ទំាង កា�វភិាគទិ្ននែន័យសេតា  និងកា�កំណត់ទី្តំាង ភូេិសាស�៖្ 
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_fake_news_
curriculum_verification_digital_sources_three.pdf
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ភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹង លទ្ធ្ល សិកសា

ក. មទឹស្តី

ក្នរារស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

បទ្បង្ហា ញ ៖ សាវតា និង ម្ទ្លឹ�្ី អំពី កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ 

និង កា�វវិត្ នន វធីិសាស� ្

១សរា៉ា ង ១, ២, ៦

ខ. អនុវត្ន៍ 

ក្នរារស្សរៀន ចំនួន សមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

១.  កា�ស្ទៀង ទ្ ត់ម្បភព - �ង្គេ (លំហាត់) ៣០នាទី្ ២, ៣

២.  វធីិសសាវម្ជ្វ�កម្បភព�បូភាពស�ើេ  

(កា�បង្ហា ញ និងលំហាត់)

១៥នាទី្ ២, ៣, ៤

៣.  កា�វភិាគវសី�អូ (កា�បង្ហា ញ) ៣០នាទី្ ២, ៣, ៤

៤.   កា�ផណនំា អំពី ម្បសភទ្ស្្សងៗនន 

ទិ្ននែន័យសេតា(កា�បង្ហា ញ)

១៥នាទី្ ២, ៥

៥.  កា�កំណត់ទី្តំាងភូេិសាស� ្(កា� បង្ហា ញ + 

លំហាត់)

២០នាទី្ ២, ៤, ៥

៦.  កា�វភិាគអាកា�ធាតត, ស�សរាល និង 

សកា�ល្យវច័ិយ �បូភាព 

១០នាទី្ ២, ៤, ៥

លំហាត់មរាវមរាវបកនថែ្

�ិ�្ស គួ�ផត ស�ៀបចំបសង្ើត  គំនូ�ពន្យល់ លំហូ�កា�ង្�  �ម្រាប់ កា� ស្ទៀង ទ្ ត់ ម្បភព  

សដាយ សម្បើម្ោ�់ គំ� ូទូ្សៅ េួយ សៅសលើ �ន្លឹកបទ្បង្ហា ញទី្ ៨នន កម្េង បទ្បង្ហា ញ 

ទី្េួយ។ �ិ�្ស អាច សម្បើម្ោ�់ តួនាទី្ពិតម្ោក� កផន្ង ផ�ល ពួកសគ សធ្ើកា� ឬ 

អង្គភាព �ំណលឹ ង ផ�ល ពួកសគ សា្គ ល់ក៏ោន ។
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�ូេសម្ជើ�ស� ើ� គណនី ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ   ផ�ល�ំសណើ �កា�េួយ�ប�់ េនត�្ស 

ល្បី រានែ ក់ និង �ូេ ឱ្យ �ិ�្ស សម្បើម្ោ�់ ឧបក�ណ៍នានា ផ�លោនបង្ហា ញស�ើេ្បី កំណត់ 

ថា  សតើ គណនី ទំាង សនាុះ ជ្ គណនី ពិតផ��ឬសទ្ និងស�ើេ្បី កំណត់ អត្�ញ្្ញ ណ 

គណនី ផ�លពាក់ព័ន្ធស្្សងសទ្ៀត ប៉ាតផន្ជ្គណនី ផក្ងក្ាយ។ 

�ូេសម្ជើ�ស� ើ�  និងផចក�ផំលក �បូភាពេួយកនែតងថានែ ក់ស�ៀន �ចួសហើយ ឱ្យ ពួកសគ  កំណត់ 

ចំណត ចជ្ក់លាក់ននព័ត៌រាន សដាយ សម្បើ  កេមែវធីិ EXIF viewer សៅ សលើអតីនធឺណិត និង 

ឧបក�ណ៍សសាវម្ជ្វ�បូភាពម្បភពស�ើេ ស�ើេ្បី ម្ោប់ អនែកវញិអំពី ម្បភព ស�ើេ នន�បូភាព 

សនាុះ។ 

ឯករារបកនថែ្

បទបង្ហា ញ

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

អំណានបកនថែ្

ការយ្ទៀងផ្ទ ត់បបភព
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សសង្ខប

បញ្ហា ព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រានខត�1សធ្ើឱ្យខូច�ល់សា�ព័ត៌រាន ផ�លសគសជឿ  និង  

ទ្តក ចិត្ ោន �កី�តុះដាល ោ៉ាង គំហតក  កនែតង�េ័យ ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ សនុះ។  
ជ្លទ្្ធ្ល វា�េួរាន កា�ស ដ្ែ ត សគាលសៅ កនែតង សចតនា ណ្េួយ  ចំសពាុះ អនែក សា�ព័ត៌រាន 

និង អនែក្្សព្្សាយតាេអតីនធឺណិត ក៏�ូចជ្ម្បភព�ប�់ពួកសគ ផ�ល កំពតងស្ទៀង ទ្ ត់

ព័ត៌រានជ្េួយ ឬផចក�ផំលកព័ត៌រាននិងបទ្ អតាថា ធិបបាយ ស្្សងៗ។ ហានិភ័យ ផ�ល 

ពាក់ព័ន្ធ អាច បំ្្ញ �ល់ កា� សជឿជ្ក់ សលើ វ�័ិយ សា�ព័ត៌រាន ក៏�ូចជ្�តវតថាិភាព 

�ប�់អនែកសា�ព័ត៌រាន និងម្បភពព័ត៌រាន�ប�់សគ។

រាន ក�ណី ខ្ុះ អនែក សា�ព័ត៌រាន ក្ាយ ជ្សគាលសៅនន ទ្សង្ើ ស្្សងៗ�ូចជ្ «កា�បសញ្ឆោ ត » 

(Astroturf )2 និង «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» (Troll)3 ជ្ស�ើេ កនែតងសចតនា «បំភ័ន្ ្ដែល់ 
ព័ត៌រានខត� សធ្ើឱ្យ  យល់ម្ច�ំ ឬបង្សម្គាុះថានែ ក់�ល់អនែកសា�ព័ត៌រាន»4 ផ�ល កនែតង  
សនាុះ  កា�ផចក �ផំលក ព័ត៌រាន ផបប សនាុះ ម្តរូវ ោនស�ៀបចំស�ើងស�ើេ្បីបផង្�ចំណ្ប់ 

អា�េមែណ៍ និងបំោត់ដានអនែកសា�ព័ត៌រាន ឬ ម្បភព �កាដែ នតពល �ប�់ពួកសគ។  

សម្រៅពីសនុះ អនែកសា�ព័ត៌រានអាចជ្សគាលសៅកនែតង កា� សោក បសញ្ឆោ ត ឱ្យ ផចក�ផំលក 
�ំណលឹ ងេិន�តម្កលឹត ផ�លនំាឱ្យរានកា�បកសសាយេិនពិតចំសពាុះស�ឿងពិតនានា ឬ 

សៅសពលផ�លព័តរានសនាុះបង្ហា ញថាជ្�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ វា នលឹង សធ្ើ ឱ្យ ោត់បង់ 

ភាព សជឿទ្តក ចិត្ោន�ប�់អនែកសា�ព័ត៌រាន�បូសនាុះ (និងសាថា ប័ន សា�ព័ត៌រាន  ទំាង 

សនាុះ)។ កនែតងក�ណីស្្សងសទ្ៀត ពួកសគម្បឈេនលឹងកា�គម្រាេកំផហងតាេបសចចាកវទិ្យា 

ផ�ល  បសង្ើត ស�ើង ស�ើេ្បីបង្ហា ញម្បភព�ប�់ពួកសគ បំ្្ញ�ល់ភាពឯកជនផ�ល សធ្ើ 

ឱ្យ ពួកសគ ម្បឈេ នលឹង ហានិភ័យ ឬលួចចូលសៅសេើលទិ្ននែន័យ ផ�លេិនោន 

្្សព្្សាយ�ប�់អនែកសា�ព័ត៌រានជ្ស�ើេ។

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-disorder-
toward-an-interdisciplinary-framework-for- researc/168076277c [accessed 30/03/2018].

2 “Astroturfing” គឺជ្ពាក្យផ�លោនេកពី ម្បសភទ្ស ម្ែ ផក្ងក្ាយ ផ�លម្តរូវោនសម្បើម្ោ�់�ម្រាប់ម្កាលសៅ 
ខ្ងសម្រៅ្ទុះ ស�ើេ្បីបសង្ើតភាពទាក់ទាញ  ផ�លហាក់បី�ូចជ្ម្កាលស ម្ែ ពិតម្ោក�។  សៅកនែតងប�បិទ្ព័ត៌រាន 
េិនពិត វាទាក់ទ្ងសៅនលឹងកា�្្សព្្សាយព័ត៌រានផក្ងក្ាយ ផ�លកំណត់យកម្ករុេសគាលសៅ និងអនែក 
សា�ព័ត៌រាន កនែតងន័យចង់សធ្ើឱ្យពួកសគយល់ខត�   ជ្ពិស��កនែតងទ្ម្េង់ននភ�្តតាង  ននកា�គំាម្ទ្ផក្ងក្ាយ 
�ម្រាប់េនត�្សរានែ ក់ គំនិត ឬសគាលនសោោយណ្េួយ។  �ូេសេើល  Technopedia 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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ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ ក៏រានសហតតកា�ណ៍ផ�ល�ដាឋា ភិោលដាក់ពម្ង្យ «ម្ករុេអនែកបសង្ើត 

ពាក្យ�េ្អប់តាេអតីនធឺណិត» ស�ើេ្បី គំរាេ ចំសពាុះ កា� អធិបបាយផបប�ុិះគន់ និងបិទ្ 

ស��ភីាពកនែតងកា�បស ច្ា ញេតិ។5  បនាទ ប់េក រាន បញ្ហា  ធងៃន់ធងៃ� ទាក់ទ្ងនលឹងកា� 

សបៀតសបៀន និងហិងសាតាេអតីនធឺណិត (ផ�លសគសៅថា «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»6) ផ�ល 

ភាគ សម្ចើន ស�្ីជ្អនែកជួបម្បទ្ុះ សហើយរានច�តិលក្ខណៈជ្កា��តកគួនផថេសទ្ៀត្ង។

បញ្ហា  សនុះ អាច សធ្ើ ឱ្យ អនែក សា�ព័ត៌រាន ម្បភព�ប�់សគ និង អនែក អតាថា ធិបបាយម្បឈេ 

នលឹង កា� បំពាន តាេអតីនធឺណិត ោ៉ាងខំ្្ង កា� សចាទ្ ម្បកាន់ទំាងខត�េកសលើកា� 

ម្បតិបត្ិ�ប�់សគ កា�ផក្ងបន្ំសលើ អត្�ញ្្ញ ណ ឬកា� គំរាេ បង្ សម្គាុះថានែ ក់ ផ�ល 

ស�ៀបចំ ស�ើង ស�ើេ្បី បង្ ភាព អារា៉ា �  សធ្ើឱ្យោត់បង់ទំ្នតកចិត្ ផលង រាន ជំសនឿ បផង្� 

ចំណ្ប់ អា�េមែណ៍ សហើយចតងសម្កាយគឺស�ើេ្បីគំរាេ�ល់កា�រាយកា�ណ៍ �ប�់ សគ7។  

ទ្នទលឹេនលឹងសនុះ សៅតាេទី្កផន្ងជ្សម្ចើន កា��សំលាភបំពាន កនែតង ពិភព ជ្ក់ផ�ដែង  
ម្តរូវ ោន ស�ៀបចំ ស�ើង  ស�ើេ្បីសកៀប�ង្ត់កា�រាយកា�ណ៍ផបប�ុិះគន់ សៅផតបន្សកើតរាន 

សហើយ សម្គាុះថានែ ក់សនុះ សៅផតបន្សកើតស�ើងសដាយសា�កា�ញត ុះញង់ និងកា�បំភ័យ  

តាេ អតីនធឺណិត។

អនែក សា�ព័ត៌រាន អាចជ្ជន�ងសម្គាុះសដាយ ទ្ ល់ពីយតទ្្ធនាកា�ព័ត៌រានេិនពិត 

ប៉ាតផន្ពួកសគក៏  ម្បឆំ្ង តបតផ��។ សម្រៅពីកា�ពម្ងលឹងកា�កា�ពា�ផ្នែកបសចចាកវទិ្យា 

អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្ សម្ចើនកំពតងបង្ហា ញ និងផវកេតខ អនែក វាយម្បហា�។ កា�ភាជា ប់ 

ទំ្នាក់ទំ្នងកនែតងចំសណុះ�លឹងផ្នែកម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ  និងព័ត៌រាន  ជ្េួយ អង្គកា�  
សម្រៅ �ដាឋា ភិោល ផ�ល សធ្ើកា� កនែតង វ�័ិយ សនុះ និងសាថា ប័នសា�ព័ត៌រានកំពតងផតស�ើ� 
តួនាទី្ ោ៉ាង �ំខ្ន់  កនែតង កា� អប់� ំសាធា�ណជន  សហតតអ្ី ោន ជ្ គួ�យកចិត្ទ្តកដាក់ 

និងកា�ពា�វ�័ិយសា�ព័ត៌រាន។ 

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 ចំណំ្៖ កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ  សៅកនែតងកេមែវធីិសលើអតីនធឺណិត �ំសៅសលើ�កេមែភាពលសលង បសញ្ឆោ តនិងចូលសៅ 
សោកបសញ្ឆោ តសដាយសចតនា។ សទាុះោ៉ាងណ្ក៏សដាយ វាម្តរូវោនសម្បើម្ោ�់កាន់ផតខំ្្ងស�ើងជ្ពាក្យេួយ 
ស�ើេ្បីម្គប�ណ្ប់សលើរាល់�កេមែភាពននកា��សំលាភបំពានតាេអតីនធឺណិតទំាងអ�់។  សនុះគឺជ្បញ្ហា ផ�ល 
រាន�ក្ានតពល សដាយសា�វា�េួប ច្ាូ ល�កេមែភាពជ្សម្ចើន និងអាចបង្ហា ញពីភាពធងៃន់ធងៃ�ននកា�ោយីតាេ
អតីនធឺណិត។ 

7 See for example: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/twitter-maggie-haberman-new-
york-times-quits-social-media-jack- dorsey-a8459121.html
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សមោងននស្សរៀន

រារសោះមរាយបញ្ហា 

១. រាររា្គ ល់ និងស្លៃើយតបចំសពាះ «រារបស ច្េ ើចបស ច្េ ើ» និង «រារបសញ្្ត »8

កនែតងក�ណីសនុះ�េួរានកា�បសង្ើតតួអង្គ និងសហតតកា�ណ៍ផ�លស�ៀបចំ ស�ើង ស�ើេ្បី 

សោក បសញ្ឆោ ត អនែក សា�ព័ត៌ រាន និងម្ករុេសគាលសៅ និងស�ៀបចំយតទ្្ធនាកា�តាេ 

ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ�ង្គេ កនែតង សគាលសៅ សធ្ើ ឱ្យ�ូចសៅនលឹងម្បតិកេមែសាធា�ណជន។ 

វាជ្ស�ឿងពិោក កនែតង កា� ផញក �វាង �ំណលឹ ង ទាន់ សហតតកា�ណ៍ និងកា�ស�ៀបរាប់�ប�់

សាក្សីផ�លផក្ងរាតិកា  ឬ្្ល់រាតិកាេិនម្តលឹេម្តរូវកនែតងសចតនាបំភ័ន្ ឬបង្ខូច�ល់ 

ភាព អាច ទ្តកចិត្ ោន �ប�់ អនែកសា�ព័ត៌រាន និងអនែកអតាថា ធិបបាយសលើបណ្្ញ 

អតីនធឺណិត និងបង្ខូច �ល់ កា�ង្� �ប�់ ពួកសគ តាេ�យៈកា�បសញ្ឆោ តឱ្យពួកសគធ្ាក់ 
ចូលសៅកនែតងកា�ផចក�ផំលកព័ត៌រានេិនពិត។

ឧទាហ�ណ៍ខ្ុះៗបង្ហា ញពីកា�ម្បម្ពលឹត្ផបបសនុះ�េួរាន៖

➢	កា�បសង្ើតឱ្យរានជន�ងសម្គាុះសដាយសា�សម្គាុះេហន្រាយ និង េហន្រាយ 

សដាយ កា� វាយ  ម្បហា� សដាយសភ�វកេមែ (�ូេ សេើល ឧទាហ�ណ៍ អំពី កា� បំ្ទតុះ 

ម្គាប់ផបក  សៅ ទី្ម្ករុង  Manchester9 ស�ើេ្បី បសញ្ឆោ ត ឱ្យ េនត�្ស ផចក�ផំលក  

ព័ត៌រាន ផ�ល រានឥទ្្ធិពល�ល់ កា� បំ្្ញ  សក� ្ិ៍ស ម្ែ ុះ និងកា�សជឿទ្តកចិត ្

�ប�់បតគ្គលនានា �េួទំាងអនែកសា�ព័ត៌រានផ�ល អាច នលឹងជ្ប់ស ម្ែ ុះសៅកនែតង 
�ំសណើ �កា�ននកា�ផចក�ផំលកព័ត៌រានទំាងសនុះ។

➢	កា�ចតុះ្សាយរាតិកាផ�លរានលក្ខណៈ ផ�លគួ�ឱ្យចាប់អា�េមែណ៍�ូច�ំណលឹ ង 

បសង្ើតសដាយតួអង្គ ម្បឌិត នានា�ូចជ្ «Gay girl in Damascus»10។ 

កនែតងឆ្នែ ំ២០១១  សា�ព័ត៌រាន  ពិភព សលាក ោន ទាេទា�ឱ្យរានកា�រាយកា�ណ៍ 
អំពីកា�ចាប់ខ្ួន�ប�់ Blogger ជ្ស�្ីជនជ្តិ�តី�រីានែ ក់ �ង្ស័យ ថា ស�លាញ់ 

ស�ី �ូចគានែ  ប៉ាតផន្រាចា �់អតថាបទ្សនាុះផប�ជ្និ�្សិតជនជ្តិអាសេ�កិរានែ ក់ ផ�លសៅ 

8 កា�ពន្យល់ពាក្យ ‘astroturfing’�ម្រាប់កា�បសម្ងៀន�ូេសេើល៖ https://youtu.be/Fmh4RdIwswE

9 Manchester bombing example, https://www.theguardian.com/technology/2017/may/26/the-story-behind-
the-fake-manchester-attack-victims [accessed 30/03/2018].

10 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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សម្រៅម្បសទ្�សៅវញិ។ អនែកសា�ព័ត៌រានស ម្ែ ុះថា Jess Hill ម្តរូវ ោន ចាត់ ឱ្យ 

��ស�� ស�ឿង�ម្រាប់កេមែវធីិ PM �ប�់ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយអូសស្ាលី (Australia 

Broadcasting Corporation)។ អនែកសា�ព័ត៌រាន�បូសនុះ និោយថា គតណតនេ្ 

និងវធីិសាស�ក្នែតងកា�ស្ទៀង ទ្ ត់ ោន ហាេ េិន ឱ្យ កេមែវធីិ នាង្្សព្្សាយស�ឿង

ផក្ងក្ាយទំាងសនុះ។ «សយើងេិនោន រាយកា�ណ៍ ពី កា� ចាប់ ខ្ួននាង សនាុះសទ្ 

សដាយសា�ផតេិនអាច�ក េនត�្ស ណ្ រានែ ក់  ផ�ល ោនជួបស�្ី�បូសនាុះ ទ្ ល់

ឱ្យពិតម្ោក�ោនស�ើយ។ នាងគាមែ នសាច់ញាតិ គាមែ នេិត្ភក្ិជិត�នែិត។ 

សយើងោនចំណ្យសពលពី�នថងៃផ�ង្�កេនត�្សទំាងសនាុះ សដាយឱ្យអនែក

ស�ីតប�ប�់សយើងសៅម្បសទ្��តី� ីម្ោប់សយើង អំពី េនត�្ស  ផ�ល អាច រាន 

ទំ្នាក់ ទំ្នងនលឹងស�្ី�បូសនាុះ ប៉ាតផន្តម្េរុយនីេួយៗ�តទ្្ធផតនំាសៅ�ក ្ ្ូវ ទាល់ 

ម្ចក។ កា� ផ� លសយើងេិនអាចផ�ង្�កន�ណ្រានែ ក់ ផ�លោន ជួប ស�្ី�បូ 

សនាុះ  សទ្ើប សយើងេិនអាច  រាយកា�ណ៍ អំពី �ំណលឹ ងសនាុះោន។ ភានែ ក់ង្� �ំណលឹ ង 

ផ�ល រាយ កា�ណ៍ បនាទ ន់អំពីស�ឿងសនុះ េិនោនសធ្ើកា�ង្�តាេម្កេេូលដាឋា ន 

សដាយកា�ង្កសៅ�កម្បភព  ស�ើេ្បីស្ទៀង ទ្ ត់ �ំណលឹ ងសនាុះសទ្។ ពួកសគ 

រាយកា�ណ៍�ំណលឹ ង សដាយផ្្អកសលើរាតិកាសៅសលើ Blog»11។

សហតត្លស្្សង សទ្ៀត  �េួរានបំណងកនែតងកា�បផង្�ចំណ្ប់អា�េមែណ៍ ឬបផង្ងដាន 
អនែកសា�ព័ត៌រាន ពី កា� ស�ីតប អសង្ត  តាេ�យៈកា��ួ��ំណួ�ឥតម្បសោជន៍ ផ�លបង្្អ ក់ 

�ល់ កា�ខិតខំ ម្បលឹងផម្បង កនែតង កា� រាយកា�ណ៍ សហើយចតងសម្កាយគឺបង្កា�ភិតភ័យកនែតង

កា�ពយាោេផ�ង្�កកា�ពិត។ 

ឧទាហ�ណ៍�ដែីពីវធីិសាស�ក្នែតងកា�បផង្ងដាន�េួរាន៖

➢	កា�ពយាោេផកផម្បអំណុះអំណ្ងអំពីចំនួនេនត�្ស ផ�លចូល�េួ សៅកនែតង ពិធី 

�្បថ ស�ើងកាន់ តំផណង  �ប�់ សលាក Donald Trump កនែតងផខេករា ឆ្នែ ំ២០១៧ 

ថាជ្ «កា�ពិតេួយ ស្្សង សទ្ៀត»12។

➢	កា�សឃ្�នាពីសពល�ង្ង្្គ េនា�ហ�េ័យ ឧទាហ�ណ៍ ពួកតាលីោន 

ោន បសង្ហា ុះ(tweeting)ស�ចក្ីលេ្អិតខត�  និងនំាឱ្យរានកា�យល់ម្ច�ំ 

�ដែីពីកា�ម្បយតទ្្ធគានែ �ល់អនែក សា�ព័ត៌រាន  សៅកនែតងម្បសទ្�អាហហ្្ានីសាថា ន13។

11 Posetti, J. (2013). op cit

12 NBC News (2017) Video: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-
alternative-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].



មេម�ៀនទី ៧
៖ កា

រប្រ
យុ

ទ
្ធប្រ

ឆា
ង

កា
ររលំោ

ភ
្រ

ពា
ន

តា
ម

ប្រ
ព័

ន
្ធអុី

ន
ធឺ

ណិ
ត

៖ លៅ
លព

ល
ដែ

ល
អ

្នក
សា

រព័
ត៌

មា
ន

 និ
ង

ប្រ
ភ

ព
បា

ន
កា

លាយ
ជា

លោ
ល

លៅ
នន

កា
ររលំោ

ភ
្រ

ពា
ន

 172 

➢	�ំណតំ ទិ្ននែន័យផ�លម្បគល់សៅឱ្យអនែកសា�ព័ត៌រាន សហើយ ផ�ល អាច ្ ដែល់ជ្  

កា�ចាប់ អា�េមែណ៍   �ល់សាធា�ណជន ជ្ព័ត៌រាន�៏រានតនេ្ ប៉ាតផន្វាខូច 

សដាយសា� ផត ព័ត៌រាន េិនពិត សៅលាយ�ំគានែ កនែតងសនាុះផ��។ 

ថមែីៗសនុះ កា�សឃ្�នាតាេកតំព្ូយទ័្�14 ោនបសង្ើន ហានិភ័យ �ម្រាប់ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

ផ�លទ្ប់ទ្ល់នលឹង «កា�បសញ្ឆោ ត» និង «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»។ កា�សឃ្�នាសនាុះ �េួ 

រានកា�សម្បើម្ោ�់េនត�្សយន្ ស�ើេ្បី្្សព្្សាយព័ត៌រានខត�ចំ សគាលសៅ និងសា� 

សឃ្�នា សៅតាេកម្េិតេួយ  ផ�ល�ូចសៅនលឹង�ំណលឹ ងពិត15។ �ំណ្លគានែ សនុះផ�� 

បសចចាកវទិ្យាបញ្្ញ �ិប្បនិេមែិត កំពតងម្តរូវោនសម្បើម្ោ�់ស�ើេ្បីបសង្ើតវសី�អូ «ផក្ងបន្ំ 

កម្េិតខ្ព�់ (deepfake)»16 និង ទ្ម្េង់ ស្្សងសទ្ៀត ស�ើេ្បីបំ្្ញទំ្នតកចិត្�ប�់ 

សគាលសៅ �េួរានអនែកសា�ព័ត៌រាន និងអនែករាយកា�ណ៍ជ្ស�្ី។ 

ឧទាហ�ណ៍ផ�លបង្ហា ញពីទ្សង្ើផបបសនុះ�េួរាន៖

➢	សគហទំ្ព័�សា�ព័ត៌រានឯករាជ្យេួយស ម្ែ ុះ Rappler.com  និងបតគ្គលិកផ�ល 

ភាគសម្ចើនជ្ស�្ី ោន ក្ាយជ្សគាលសៅកនែតងយតទ្្ធនាកា�បំពានតាេអតីនធឺណិត 
ោ៉ាង ត្ល ត្�។ «កនែតង ម្បសទ្�ហ្ីលីពីន កា�បង់លតយសលើកា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ កា� 
្ដែល់សហតត្លផក្ងក្ាយ កា�ង្យ �ននែិដាឋា ន កា�បំពតល�តទ្្ធផតជ្បសចចាកសទ្� 

សឃ្�នា ផ�លជួយ បផង្� កា�យល់ស�ើញ�ប�់សាធា�ណជនសៅសលើបញ្ហា  

�ំខ្ន់ៗស្្សងៗ»17។ (�ូេ សេើល កា� ពិភាកសា លេ្អិត ខ្ងសម្កាេសនុះ)

➢	ម្គរួសា�អនែករានេួយ ផ�លោន�ងកា�សចាទ្ម្បកាន់ពីបទ្ � លឹបអូ� យក  

�ហម្គា� ��ឋា �ំខ្ន់ៗ សហើយអនែក នសោោយ សៅ អាង្ហ្ិក ខ្ង ត្ូបងោន ជួល 
 ម្ករុេហ៊តនទំ្នាក់ទំ្នងសាធា�ណៈ�ប�់អង់សគ្�េួយ ស ម្ែ ុះថា Bell Pottinger  

ស�ើេ្បីម្បឌិតសលើកា� បសង្ើត យតទ្្ធនាកា�សឃ្�នាេួយ។ វា ្ ្សព្្សាយ សា� តាេ 

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 េកពីពាក្យ deep  learning និង  fake។  វាពាក់ព័ន្ធនលឹងបសចចាកវទិ្យាAI កនែតងកា�បសង្ើតរាតិកា 
បន្ំសពលខ្ុះរានលក្ខណៈពិោកផ�លស�ទើ�ផតេិនអាច�កស�ើញ។ វាម្តរូវោនសម្បើកនែតងកា�វាយម្បហា�តាេ 
អតីនធឺណិត ស�ើេ្បីសធ្ើឱ្យេនត�្សរានកា��្អប់សខ្ពើេ�េួទំាងអនែកសាព័ត៌រាន្ងផ��។ �ូេសេើល៖ 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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�យៈ ព័ត៌រាន េិន ពិតេួយ ផ�លកនែតងសនាុះ�េួរាន សគហទំ្ព័�ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

និង ម្ករុេអនែកសម្បើ Twitter ផ�លបង់ម្ោក់  ោនស ដ្ែ តសលើអនែកសា�ព័ត៌រាន 

អនែកជំនួញ និងអនែកនសោោយសដាយសម្បើសា�ផបបបំពាន �កស�ឿង និងសម្បើ 

�បូភាព កាត់ត ស្្សងៗ ផ�លបសង្ើតស�ើងស�ើេ្បីបន្តុះបង្្អ ប់ និង ម្បឆំ្ង នលឹង 
 កា�ស�ីតប អសង្ត  ជតំវញិ ស�ឿង � លឹបអូ� ម្ទ្ព្យ�េ្បត្ិ��ឋាសនុះ។18   និពន្ធនាយក 

ល្បីស ម្ែ ុះរានែ ក់ ស ម្ែ ុះ Ferial Haffajee ជ្ សគាលសៅ សៅកនែតងយតទ្្ធនាកា�នន 
កា�សបៀតសបៀនតាេអតីនធឺណិតកនែតងសពលសនុះ ផ�លសគ ស�ើញ �បូភាព �ប�់ នាង 

ម្តរូវ ោន កាត់ត  ស�ើេ្បី បសង្ើត ឱ្យ រាន កា�យល់ ខត� េក សលើ នាង �េួរានកា�សម្បើ 

ម្ោ�់#presstitute19 ផថេសទ្ៀត ។ 

➢	ក�ណីអនែកសា�ព័ត៌រានស ម្ែ ុះ Rana Ayyub ោន ទ្ទួ្ល ទូ្��័ពទ ពីអនែករាយកា�ណ៍ 

ពិស�� �ប�់ អង្គកា��ហម្បជ្ជ្តិចំនួនម្ោំ�បូ ស�ើេ្បី�តំឱ្យ�ដាឋា ភិោលឥណ្្ឌ  

្ដែល់កា�កា�ពា� សម្កាយ ពី រាន កា� ផចកចាយោ៉ាងគំហតកនូវព័ត៌រានេិនពិត  

សដាយ ម្បឆំ្ង តបសៅនលឹង �ោយកា�ណ៍�ុិះគន់�ប�់នាង។ អនែកកាផ�ត ឯករាជ្យ 

 �បូសនុះ  ជ្ អនែក �ងសម្គាុះ ពីព័ត៌រាន េិន ពិត  អំពី�បូនាងសៅសលើម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ �េួរានទំាងវសី�អូ «ផក្ងបន្ំកម្េិតខ្ព�់»  ោន បំនភ្ថា នាងោនថតស�ឿង 

អា�អាភា� កា�គំរាេ�សំលាភ និង �រ្ាប់ផថេសទ្ៀត្ង20។

➢	ក�ណី អនែកសា�ព័ត៌រានហ្ាំង�ង់ស ម្ែ ុះ Jessikka Aro ផ�លោនសលើក យក 

េក ពិភាកសាសម្កាេម្បធានបទ្ «កា�គំរាេកំផហង�តវតថាិភាពតាេបសចចាកវទិ្យា 

និងយតទ្្ធសាស�ក្ា�ពា�» សៅកនែតងផ្នែកទី្២ននសេស�ៀនសនុះ។ 

សេស�ៀនស្្សងសទ្ៀតសៅកនែតងស�ៀវសៅសនុះ និោយអំពីវធីិសាស�ស្្ទៀង ទ្ ត់សដាយសម្បើ 
បសចចាកសទ្� ប៉ាតផន្ វារានសា�ៈ�ំខ្ន់កនែតងកា�ជំ�តញឱ្យ�ិ�្ស អាចកំណត់�ក សចតនា  
េួល បង្្ច់ ពី �ំណ្ក់ ម្បតិបត្ិក� តាេអតីនធឺណិតេួយចំនួនផ�លបសង្ើត ផចកចាយ 

ព័ត៌រានេិនពិត និងព័ត៌រានខត� និង ស ដ្ែ ត សលើអនែកសា�ព័ត៌រាន ផ�ល ជ្ ផ្នែក េួយ 

នន គំ� ូ�សំលាភ បំពាន។

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-factory-
and-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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សំែួរ សំខាន់ៗ កែល បកនថែ្ សៅ សលើ វិធតី រាសស្ បសចចេកសទស នន រារ ស្ទៀងផ្ទ ត់ ព័ត៌មាន ៖

                ១.  សតើ វា អាច រាន សចតនា ទ្តចចា�តិ  សៅ ពីសម្កាយ កា�ផចក�ផំលកជ្ទូ្សៅ 

ឬកា�ផចក�ផំលកសដាយចំសពាុះសនុះផ��ឬសទ្? 

២.  សតើ អនែកផ�ល បសង្ហា ុះ រាតិកា  ចំសណញ ម្បសោជន៍ អ្ី ពី កា� ផចក�ផំលកសនុះផ��ឬសទ្? 

៣.  សតើ អាច រាន ្ លវោិក អ្ី ខ្ុះចំសពាុះ ខញាតំ/ ភាពសជឿជ្ក់ោន ននវជិ្ជា ជីវៈ/ សាថា ប័ន  

សា�ព័ត៌រាន ឬ  និសោជក�ប�់ខញាតំផ��ឬសទ្  សបើ ខញាតំ ផចក�ផំលកវា? 

៤.  សតើ ខញាតំោនសធ្ើកា�ម្គប់ម្គាន់  កនែតងកា�បញ្ជា ក់ ភាពពិត នន អត្�ញ្្ញ ណ /និនានែ កា�/

ភាពអាច សជឿជ្ក់ ោន /សហតត្ល �ប�់ បតគ្គល សនុះផ��ឬសទ្ (ឧ. សតើ ពួកសគប៉ាតនប៉ាង

 សាបម្ពរួ� ព័ត៌រាន េិនពិត ឬ ោន ចំសណញ ពី កា�លក់ រាតិកាផ�ល �កោន េក 

សដាយ ខត� ចបាប់ សដាយ គាមែ ន សហតត្ល ម្បសោជន៍ សាធា�ណៈ ផ��ឬសទ្)?

៥.  សតើវាជ្ េនត�្ស ឬរា៉ា �តីន�្័យម្បវត្ិ21? 

៦.  ម្ប�ិន សបើ អនែក ទ្ទួ្ល  «ទិ្ននែន័យ ផ�ល សគសចាល» ពី  អនែក បសងហាើប  ព័ត៌រានណ្រានែ ក់ 

(Whistleblower) សតើ អនែកគួ�ផតស្ទៀង ទ្ ត់ រាតិកា សនាុះ សដាយ ឯករាជ្យ សៅេតន 

សពល ចតុះ្សាយ ទិ្ននែន័យសនាុះ ទំាង�តលផ��ឬសទ្? សតើ វា អាច សទ្ផ�លថា ទិ្ននែន័យ 

សនាុះ បង្ប់ ព័ត៌រាន េិនពិត ផ�លសគសធ្ើស�ើងស�ើេ្បី សធ្ើ ឱ្យ រាន កា�ភ័ន្ ម្ច�ំ ឬ 

បង្ខូច សក� ្ិ៍ សដាយ សចតនា?

២. រារគំរា្ កំកហង សុវតថែិភាព ឌតីជតី ថល និង យុទ្ធរាសស្ រារពារ

អនែកសា�ព័ត៌រាន អនែកកា�ពា��ិទ្្ធិ េនត�្ស  អនែក��ស��អតថាបទ្តាេអតីនធឺណិត 

(bloggers) និង�កេមែជន ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេ កាន់ផត ង្យ �ងសម្គាុះ ខំ្្ង 

ស�ើងៗ សដាយសា� កា�វាយម្បហា� តាេអតីនធឺណិត សហើយ ទិ្ននែន័យ ឬ ម្បភព 

�ប�់ ពួកសគអាច នលឹងម្តរូវលួចយក សដាយតួអង្គ ទ្តចចា�តិ កនែតងសនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង 

តាេ�យៈកា�បន្ំយក ព័ត៌រាន�រាងៃ ត់ កា�វាយម្បហា� សដាយ កេមែវធីិ កតំព្ូយទ័្� 

និងកា�បន្ំ អត្�ញ្្ញ ណ22។

21 For example, see https://botcheck.me

22 ពី Technopedia  Spoofing គឺជ្កា�អនតវត្ផក្ងបន្ំ ឬពយាោទ្ផ�លកា�ទំ្នាក់ទំ្នងម្តរូវោនប ជ្ាូ នសចញពី 
ម្បភពផ�លេិនសា្គ ល់េួយផ�លផក្ងបន្ំជ្ម្បភព។ កា�សោកម្ោ�់តាេអតីសេ៉ាលគឺជ្ទ្ម្េង់ទូ្សៅបំ ត្តនន
កា�អនតវត្សនុះ។ អតីសេ៉ាលបន្ំអាចរានកា�គំរាេកំផហងបផនថាេ�ូចជ្ Trojans និងសេសរាគស្្សងសទ្ៀត។ កេមែវធីិ
ទំាងសនុះអាចបណ្្លឱ្យខូចខ្តកតំព្ូយទ័្�ោ៉ាងធងៃន់ធងៃ�សដាយបង្ឱ្យរាន�កេមែភាពេួយចំនួនចូលលតប 
ឯកសា� និងសធ្ើស�ឿងសម្ចើនសទ្ៀត។   �ូេសេើល៖  https://www.techopedia.com/definition/5398/spoofing 
[accessed 29/03/2018].
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ឧទ្ហរែ៍នន រារអនុវត្ កបបសនះ៖ 

អនែកសា�ព័ត៌រាន ស�ីតបអសង្ត ផ�លទ្ទួ្លោនពាន�ង្្ន់ Jessika Aro ផ�លសធ្ើ កា� ឱ្យ 

ម្បព័ន្ធ ្ ្សព្្សាយ សាធា�ណៈ �ប�់ ម្បសទ្�ហ្ាំង�ង់ ស ម្ែ ុះថា YLE ោនក្ាយជ្ 

សគាលសៅនន កា�បសង្ើតយតទ្្ធនាកា�  «បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» តំាងពីឆ្នែ ំ ២០១៤ េក។ នាង  

ធ្ាប់ទ្ទួ្ល�ងកា�គំរាេ កំផហង ផ្នែក �តវតថាិភាព បសចចាកវទិ្យា កនែតងសនាុះរាប់ប ច្ាូ លទំាង 
 

កា�បន្ំ និងកា�ផ�ង្�កព័ត៌រានសដាយទ្តចចា�តិ23សដាយរាន កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើសលើ 

ព័ត៌រាន ទ្ ល់ខ្ួន �ប�់ នាង និងកា�្្សព្្សាយព័ត៌រាន េិនពិត អំពី �បូនាង ផ�ល 

នំាឱ្យ កេមែវធីិ សា�  និង ម្បអប់សា�  �ប�់ នាងរាន�តទ្្ធផតសា�កំហលឹង។

នាងនិោយថា «ខញាតំ ោនទ្ទួ្លទូ្��័ពទ សហើយ ឮ�ំស�ង េនត�្ស រានែ ក់ ោញ់ កំាសភ្ើង។  
សម្កាយ េក សទ្ៀត រាន េនត�្ស រានែ ក់ ស្ញាើ សា� េកខញាតំ អុះអាង ថា ជ្ ឪពតកខញាតំផ�លោន

 
ស្ាប់ សៅសហើយ និង ោន ម្ោប់ខញាតំថា �បូគាត់ កំពតង«តាេដាន ខញាតំ»

24។ Aro ោន 

��ស�ើ�អនែកសោុះពតេ្ព្សាយ     ផ�ល កា�ពា� អនែកសា�ព័ត៌រានពី កា�គំរាេ កំផហង និង  

ជំ�តញ ឱ្យ ស�ីតបអសង្តនិងបង្ហា ញអំពី កា�សឃ្�នា។ 

�ូសចនែុះ  វាជ្កា��ំខ្ន់ ចំសពាុះ តួអង្គ សា�ព័ត៌រាន ផ�លម្តរូវ  ម្បយ័តនែ ម្បផយង ចំសពាុះ 

កា�គំរាេ កំផហង �ូច ខ្ងសម្កាេ សនុះ ៖ 

រារគំរា្ កំកហង សន្ិសុខ ឌតីជតី ថលសំខាន់ៗទ្ងំ១២៖25

➢	កា�ឃ្្ំសេើលតាេេតខ�ញ្្ញ ជ្ក់លាក់ និងកា�ឃំ្្សេើលទូ្សៅ

➢	កា�សម្ជៀតចូល  software និង hardware សដាយ េតខ�ញ្្ញ  េិន ោន �លឹង ខ្ួន 

➢	កា�វាយម្បហា�សដាយកា�បន្ំយកព័ត៌រាន�រាងៃ ត់26

23 ពី Technopedia Doxing  គឺជ្�ំសណើ �កា�ននកា��កសេើល  លួចស្ាប់ និង្្សព្្សាយព័ត៌រាន�ប�់អនែក�នទ្�ូច
ជ្ស ម្ែ ុះ អា�័យដាឋា ន សលខទូ្��័ពទ និង       ព័ត៌រានលំអិត កាតឥណទាន។ កា�សធ្ើអាជីវកេមែអាចម្តរូវោន 
កំណត់សគាលសៅសឆ្្ព ុះសៅ�កេនត�្សជ្ក់លាក់ ឬអង្គកា�។ រានសហតត្លជ្សម្ចើន�ម្រាប់កា� doxing 
ប៉ាតផន្េួយកនែតងចំសណ្េកា�សពញនិយេបំ ត្តគឺកា�បង្ខិតបង្ខំ។ Doxing គឺជ្ពាក្យសស្ាកេួយផ�លោន 
េកពីពាក្យ“ .doc” ពីសម្ពាុះឯកសា�ម្តរូវោនយកេកវញិនិងផចកចាយជ្ញលឹកញាប់។ ពួក Hacker ោនបសង្ើត
វធីិស្្សងៗគានែ ស�ើេ្បីសធ្ើ dox ប៉ាតផន្វធីិសាស�ស្ាេ ្្ញបំ ត្តេួយគឺតាេ�យៈកា�ទ្ទួ្លោនអតីសេ៉ាល�ប�់ជន 
�ងសម្គាុះ បនាទ ប់េកសបើកសលខ�ំង្ត់ស�ើេ្បីសបើកគណនី�ប�់ពួកសគ។  �ូេសេើល៖ 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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➢	កា�វាយម្បហា�ពី កផន្ងេិនពិត

➢	កា�វាយម្បហា�សដាយបតគ្គលទី្បី (Man-in-the-middle)27

➢	កា�វាយម្បហា� �ខំ្នស�វាកេមែ និងកា�ប ជ្ាូ នទិ្ននែន័យសម្ចើនម្ពេគានែ  ស�ើេ្បី 
បង្្អ ក់�ំសណើ �កា�កតំព្ូយទ័្�28

➢	កា� ្ ្ �់បដែូ��បូភាព សគហ ទំ្ព័�

➢	កា�បង្ខូច គណនី អនែកសម្បើម្ោ�់ 

➢	កា� បំភ័យ សបៀតសបៀន និង បង្ហា ញ បណ្ដែ ញអតីនធឺណិតសដាយបង្ខំ

 ➢	ព័ត៌រាន េិនពិត និង យតទ្្ធនាកា� លាបព៌ណ

➢	កា�� លឹបអូ� ្ លិត្ល កា�ង្� សា�ព័ត៌រាន និង 

➢	កា�្ទតក និងកា��តក�កទិ្ននែន័យ។

�ម្រាប់ យតទ្្ធសាស� ្កា�ពា� �ូេសេើល៖ កា�កសាង �តវតថាិភាព បសចចាកវទិ្យា�ម្រាប់ 

សា�ព័ត៌រាន29។ 

�ម្រាប់ ្ លប៉ាុះពាល់ ចំសពាុះ ម្បភព �រាងៃ ត់ និង អនែក បសងហាើប ព័ត៌រានផ�លទាក់ទ្ង 

ជ្េួយ អនែកសា�ព័ត៌រាន និង ្ លិតក� �ំណលឹ ង �នទ្ សទ្ៀត �ូេ សេើល៖ កា�កា�ពា� 

ម្បភព សា�ព័ត៌រានសៅកនែតង �េ័យបសចចាកវទិ្យា30។

រារសមា្គ ល់ និងរារមគប់មគង រារសបៀតសបៀន និង អំសពើ ហិងសា តា្អុតីនធឺែិត

«សគសៅខញាតំថា ស�ីខូច ស�ី ផ�្បក �ចនម្ង ស�ីជនជ្តិជ្ីហ ្ស�្ីចាេ�៏សថាកទាប 

ោ៉ា រា៉ា�តីត�ប�់ម្បសទ្�ម្កិក ជនអសន្ា ម្បសវ�ន៍ �៏គួ� ឱ្យ �្អប់ េនត�្ស ឆ្ួត �ប់ 

េនត�្ស កតហក�៏ គួ� ឱ្យ សខ្ពើេ េនត�្ស ផ�ល �្អប់សគសដាយ លសេ្អៀង។ ពួកសគ ស�ញ ខញាតំ ឱ្យ 

សៅ្ទុះ ឱ្យខញាតំ �រ្ាប់ខ្ួន សបើ េិន �ូសចានែ ុះសទ្ពួកសគ នលឹង ោញ់ �រ្ាប់ខញាតំ កាត់ អណ្ដែ ត 

27 និយេន័យ�ប�់Technopediaនន  Man in the Middle Attach (MITM)៖  “គឺជ្ទ្ម្េង់ននកា�លួចស្ាប់ សៅសពល 
ផ�លទំ្នាក់ទំ្នង�វាងអនែកសម្បើម្ោ�់ពី�នាក់ ម្តរូវោនម្តរួតពិនិត្យ និងផកផម្បសដាយម្ករុេផ�លគាមែ នកា�អនតញ្្ញ ត។  
ជ្ទូ្សៅអនែកវាយម្បហា�លួចស្ាប់ោ៉ាង�កេមែ សដាយរារាងំកា�្្�់ប្ូ�សា��ំខ្ន់ជ្សាធា�ណៈ សហើយ 
ប ជ្ាូ នសា�ស�ើងវញិ សដាយបសង្ើតសា�ជំនួ� ផ�លសធ្ើស�ើងសដាយខ្ួនឯង។”  

 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-attack-
dos 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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ខញាតំ សោុះសចាល កាច់បំោក់ ម្រាេន�ខញាតំេដែងេួយៗ។ ពួកសគ បន្ គំរាេ �សំលាភ បូក សលើ 

�បូខញាតំ និង គំរាេ ទា�តណកេមែ ្ ្ូវសភទ្។»31ទំាងសនុះ គឺជ្ពាក្យ �េដែី សចញ ពីរាត់�ប�់ 

អនែកសា�ព័ត៌រាន ជនជ្តិ �៊តយ ផអត ស ម្ែ ុះ Alexandra Pascalidou ផ�ល ្ ដែល់ 

�ក្ខីកេមែកាលពីឆ្នែ ំ ២០១៦ សៅចំសពាុះ េតខ កា�សាក�ួ� �ប�់ គណៈកេមែកា� អឺ� ៉ាតប 

សៅទី្ម្ករុង ម្ប៊តចផ�ល អំពី បទ្ពិសសាធន៍ �ប�់ នាងសៅសលើ អតីនធឺណិត។ 

កា�សាយភាយ ជ្�កល នូវ កា��សំលាភ បំពាន តាេ អតីនធឺណិតម្បសភទ្ សនុះ ផ�ល 

�ំសៅ សៅ សលើ អនែក សា�ព័ត៌រាន  និង អនែកអតាថា ធិបបាយ ជ្ស�្ីោន នំា ឱ្យ អង្គកា� 

�ហម្បជ្ជ្តិ (�េួទំាងអង្គកា�យូសណ�្ូ
32)  និង ទី្ភានែ ក់ង្� �នទ្ សទ្ៀតទ្ទួ្លសា្គ ល់ 

បញ្ហា  សនុះ និង អំពាវនាវ ឱ្យ រាន កា�ចាត់វធិានកា� និង �ំសណ្ុះ សសាយ ។ 

អង្គកា�ស�ើេ្បី �ន្ិ�តខ  និងកិចចា �ហម្បតិបត្ិកា� អឺ� ៉ាតប (OSCE) ោន ឧបតថាេ្ភ កា� 

សសាវម្ជ្វ េួយ ផ�ល បង្ហា ញ អំពី ្ ល ប៉ាុះពាល់ជ្អន្�ជ្តិ ននកា��សំលាភ បំពាន 

តាេ អតីនធឺណិត សៅ សលើ អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្ ស�្ី ផ�ល ម្តរូវសគ យក ជ្ សគាលសៅ 

វាយម្បហា� សដាយ  «បស ច្ា ើចបស ច្ា ើសដាយ �េ្អប់»33។ 

កា�សសាវម្ជ្វសនាុះ  ោន សធ្ើស�ើង តាេសម្កាយ កា��ិកសា  �ប�់ ម្ករុេ គំនិតអង់សគ្� 

េួយ ស ម្ែ ុះថា Demos ផ�ល ពិនិត្យ សៅ សលើសា�រាប់ េតឺន រាប់ផ�ន  និង ោន �កស�ើញ 

ថា សា�ព័ត៌រាន គឺ ជ្ ម្បសភទ្ ផត េួយ គត់ ផ�ល ស�្ី ទ្ទួ្ល កា��សំលាភ បំពាន សម្ចើន ជ្ង 

បត�� «សដាយ កនែតង សនាុះ  អនែកសា�ព័ត៌រាន ជ្ ស�្ី និង ពិធីកា�នីិ �ំណលឹ ង ទូ្�ទ្�្សន៍ទ្ទួ្ល 

កា��សំលាភបំពាន សម្ចើនជ្ងសគ �ហូត�ល់ ៣�ង34 សបើ សធៀប នលឹង �េភាគីបត�� �ប�់ 

ពួកសគ»។ ពាក្យ គន្លឹុះ �ំខ្ន់ �ម្រាប់ ជនសលមែើ� �សំលាភ បំពាន តាេ អតីនធឺណិតគឺ 

«ស�ីសថាកទាប» «�សំលាភ ស�ព �នថាវៈ» និង «ស�ីខូច»។ 

លក្ខណៈ �រា្គ ល់ ននកា��សំលាភបំពាន តាេអតីនធឺណិត  សៅសលើ តួអង្គ សា�ព័ត៌រាន 

ជ្ស�្ីគឺ កា�សម្បើ ម្ោ�់ ស�នែៀត ព័ត៌រានេិនពិត ពាក្យ កតហក ម្តរូវ ោន ្ ្សព្្សាយ អំពី  

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-and-
views/swedish-broadcaster-alexandra-pascalidou-describes-online- threats-of-sexual-torture-and-graphic-
abuse-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].



មេម�ៀនទី ៧
៖ កា

រប្រ
យុ

ទ
្ធប្រ

ឆា
ង

កា
ររលំោ

ភ
្រ

ពា
ន

តា
ម

ប្រ
ព័

ន
្ធអុី

ន
ធឺ

ណិ
ត

៖ លៅ
លព

ល
ដែ

ល
អ

្នក
សា

រព័
ត៌

មា
ន

 និ
ង

ប្រ
ភ

ព
បា

ន
កា

លាយ
ជា

លោ
ល

លៅ
នន

កា
ររលំោ

ភ
្រ

ពា
ន

 178 

ច�តិ លក្ខណៈ �ប�់ ពួកសគ ឬ កា�ង្��ប�់ពួកសគជ្វធីិ ស�ើេ្បី សធ្ើ ឱ្យ ខូចខ្ត �ល់ ភាព 

អាចសជឿជ្ក់  សធ្ើឱ្យពួកសគអារា៉ា �េតខ   ពយាោេសធ្ើឱ្យខូចកា�អាធិបបាយ និងកា� 

រាយកា�ណ៍�ប�់ពួកសគ ។ 

កា�បផនថាេ កា�គំរាេកំផហង សម្បើ អំសពើហិងសា កនែតង សនាុះរាប់ទំាង កា��សំលាភ និង �រ្ាប់  
និង ្ ល ប៉ាុះពាល់  បផនថាេ (កា�វាយម្បហា� សដាយធេមែជ្តិ សដាយរានកា�ស�ៀបចំ និង 

សដាយេនត�្សយន្សៅសលើ េនត�្ស រានែ ក់ សៅ សលើ អតីនធឺណិត) សធ្ើ ឱ្យ រាន្លប៉ាុះពាល់ 

កាន់ផតធងៃន់ធងៃ� ស�ើង ផថេសទ្ៀត។ 

ធេមែជ្តិនន កា�វាយម្បហា� ទំាងសនុះ ផ�ល ជ្ស�ឿយៗទ្ទួ្ល ោន សៅ សលើ ឧបក�ណ៍ 

សម្បើម្ោ�់ ្ ទ ល់ខ្ួន េតនសគ ស�ៀងរាល់ ម្ពលឹក និង សម្កាយសគ សៅសពល យប់ សធ្ើ ឱ្យ ្ ល 
ប៉ាុះពាល់ កាន់ផត ស�រួច សសាល ផថេសទ្ៀត។ Pascalidou និោយថា «រាននថងៃផ�ល ខញាតំ 

សម្កាកពីសគងស�ើងម្តរូវ ជួប នលឹង អំសពើ ហិងសា សដាយ ពាក្យ �េដែី និង ចូលស�ក សៅវញិ 

ជ្េួយ នលឹង ពាក្យ សជ� ទាក់ទ្ង នលឹង កា�ស� ើ�សអើងសភទ្  និង ម្បកាន់ ពូជសា�ន៍ សៅ 

សពញម្តសចៀក�ប�់ ខញាតំ។ វាសម្បៀប �ូច ជ្ �ង្ង្្គ េ រានំ� ៉ាអតីចលឹងផ��»។

សៅហ្ីលីពីន Maria Ressa35 នាយិកា ម្បតិបត្ិ និង ជ្និពន្ធនាយិកា Rappler  គឺ  

ជ្ ក�ណី �ិកសា េួយ សៅកនែតងកា� ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ង នលឹង កា�សបៀតសបៀន តាេអតីនធឺណិត  
សៅកនែតង ប�បិទ្ ជ្ យតទ្្ធនាកា� ្ សាយ ព័ត៌រានេិនពិត  �៏ ធំផ�ល ទាក់ទ្ង នលឹង ��ឋា។ 

អនែកនាង គឺ ជ្ អតីត អនែកឆ្ងសឆ្ើយ �ំណលឹ ង �ង្ង្្គ េ�ប�់ ទូ្�ទ្�្សន៍ CNN ប៉ាតផន្អនែកនាង 

និោយថា បទ្ពិសសាធន៍ ផ�ល នាង ជួបេិន ោន ជួយនាងឱ្យសម្តៀេលក្ខណៈ កនែតងកា� 

ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹង យតទ្្ធនាកា� �៏ធំ  និងកា�បំ្្ញ នន កា� សបៀតសបៀន សយនឌ័�តាេ 

អតីនធឺណិត  ផ�លចាប់ស្្ើេតំាងពី ឆ្នែ ំ ២០១៦ េក សេ្៉ាុះ។ អនែកនាងនិោយថា «សគសៅ 

ខញាតំថា េនត�្ស អាម្កក់ ជ្�ត្ផឆ្  �ត្ ព�់ និងម្តរូវសគ គំរាេ �សំលាភ និង �រ្ាប់»។ 

Ressa រាប់ ផលងចំា នូវ ចំនួន �ង  ផ�ល នាង ោន ទ្ទួ្ល កា�គំរាេកំផហង �រ្ាប់។ 

សលើ�ពីសនុះ នាង ោន ក្ាយ ជ្ កេមែវតថាត នន យតទ្្ធនាកា� ផ�លរានម្បធានបទ្�ូចជ្ 

កា�ចាប់ខ្ួន Maria Ressa និងនំានាងសៅម្ពលឹទ្្ធ�ភា ផ�ល សគ បសង្ើត ស�ើង ស�ើេ្បី  

ញត ុះញង់ េហាជន សៅសលើអតីនធឺណិត ឱ្យ សបើក កា�វាយម្បហា�  និង បង្ខូច សក� ្ិ៍ ស ម្ែ ុះ  
ទំាង  Ressa និង Rappler និង សធ្ើឱ្យស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ �ប�់ ពួកសគោត់បង់តនេ្ 

និង�តពលភាព ។ Ressa និោយថា «វាចាប់ស្ដែើេសដាយ កា�សៅ�ងៃប់ស�ងៃៀេ។ 

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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អនែកណ្ េួយ ផ�ល �ុិះគន់ ឬ�ួ� �ំណួ� ទាក់ទ្ងនលឹង កា��រ្ាប់ េនត�្សសម្រៅចបាប់ម្តរូវ 

ោន សគ វាយម្បហា�ោ៉ាងសាហាវ។ ស�្ីជ្អនែក �ង សម្គាុះ ខំ្្ង ជ្ងសគ បំ ត្ត។ សយើង ោន 

ស�ើញថា ម្បព័ន្ធ សនុះ បសង្ើតស�ើង ស�ើេ្បី បំបិទ្ �ំស�ង ម្បឆំ្ង  សធ្ើ ឱ្យ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

សៅ �ងៃប់ស�ងៃៀេេិនហ៊ាននិោយ។ ពួកសយើងេិន�ង្លឹេថា ទ្ទួ្លោន�ំណួ�ពិោកៗ 

និងកា��ុិះគន់សនាុះសទ្។»36

យតទ្្ធសាស� ្ម្បយតទ្្ធតបតវញិ �ប�់ Maria Ressa �េួរាន ៖ 

➢	ទ្ទួ្លសា្គ ល់ នូវ ភាពធងៃន់ធងៃ� នន បញ្ហា

➢	ទ្ទួ្លសា្គ ល់ ្ ល ប៉ាុះពាល់ ្ ្ូវចិត្  និង �ម្េរួល ឱ្យ រាន កា�គំាម្ទ្ ផ្នែក ចិត្ វទិ្យា 

�ល់ បតគ្គលិក ផ�ល �ង សម្គាុះ 

➢	សម្បើម្ោ�់ សា�ព័ត៌រាន ស�ីតបអសង្ត  ជ្ អាវតធ សៅកនែតង កា� វាយបកវញិ37

➢	�តំ ជំនួយ ពី ម្ករុេសគាលសៅ   ផ�លរានភកដែីភាព ឱ្យជួយ ទ្ប់ទ្ល់ និង ប�ិស�ធ 

កា� វាយម្បហា�  

➢	ពម្ងលឹង �ន្ិ�តខ ទំាង សៅសលើ និងសម្រៅអតីនធឺសណត កនែតងកា�សឆ្ើយតប សៅនលឹង 

កា�សបៀតសបៀន 

➢	អំពាវនាវ ជ្សាធា�ណៈ ឱ្យ កេមែវធីិម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ �ង្គេនានា (�ូចជ្ 

Facebook និង Twitter) ឱ្យសធ្ើកា�បផនថាេសទ្ៀត ស�ើេ្បី កាត់បនថាយ និង ម្គប់ម្គង 

កា�សបៀតសបៀន តាេអតីនធឺណិត ឱ្យោន ម្គប់ម្គាន់។ 

➢	ខណៈ ផ�ល សដាុះសសាយ បញ្ហា  ននកា�គំរាេ កំផហង  ផ�លសកើនស�ើង ពីកា� 

សបៀតសបៀន តាេ អតីនធឺណិត អ្ី ផ�ល �ំខ្ន់ផ��សនាុះគឺសគម្តរូវ ទ្ទួ្លសា្គ ល់ 

នូវកា�សបៀតសបៀន សម្រៅពីអតីនធឺណិត សៅសលើ ស�្ី ជ្ អនែក សា�ព័ត៌រាន សៅកនែតង 

ប�បិទ្ នន យតទ្្ធនាកា� ្ សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត។ ឧទាហ�ណ៍ អនែកសា�ព័ត៌រាន 

ស�ីតប អសង្ត អូសស្ាលី Wendy Carlisle ម្តរូវ ោន បំពាន  ឆ្សៅ �តញម្ចាន 

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 សនុះក៏ជ្យតទ្្ធសាស�េួ្យដាក់ពម្ង្យសដាយ Ferial Haffajee សៅកនែតងក�ណី�ិកសា  “Gupta Leaks” 
ផ�លម្តរូវោនសោងេតនសនុះ។ នាងោនសម្បើបសចចាកសទ្�ស�ីតបអសង្តនិង�ន្ិ�តខឌីជីថល“ អនែកស�ីតបអសង្ត” 
ស�ើេ្បីលតបសចាលនូវវសី�អូខ្ុះផ�លម្តរូវោនសគកំណត់សគាលសៅ�ប�់នាងសៅកនែតងកា�ប៉ាតនប៉ាង ស�ើេ្បីបំបិទ្ 
កា�រាយកា�ណ៍�ប�់នាងអំពីស�ឿងអាស�រូវសនុះ។ �ូេសេើល៖ https://www.news24.com/SouthAfrica/News/
fake-news-peddlers-can-be-traced-hawks-20170123 [accessed 16/06/2018].
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សៅកនែតងអំ�តង សពល ោតតកេមែ �ប�់ ពួកអនែកប�ិស�ធ បញ្ហា  កា�ផម្បម្បរួល 

អាកា�ធាតត សៅ អូសស្ាលី កាលពីឆ្នែ ំ ២០១១ ខណៈ កំពតង ្ លិត  

បទ្យកកា�ណ៍ផវងឱ្យ វទិ្្យត ABC។ កា�បំពានសនុះ ោន នំា ឱ្យ នាង ចាក សចញ 

ពី ម្ពលឹត្ិកា�ណ៍សនាុះ ស�ើេ្បីធានា�តវតថាិភាព�ប�់ នាង38។ 

សោលបំែងននស្សរៀន 

សេស�ៀនសនុះ នលឹងជួយ ឱ្យ �ិ�្សយល់�លឹងអំពី ហានិភ័យ នន កា��សំលាភបំពាន  សៅ សលើ 

អតីនធឺណិតសៅកនែតង ប�បិទ្ នន «ព័ត៌រានម្ចបូកម្ចបល់» ជួយ �ិ�្ស ឱ្យ សា្គ ល់ កា� 
គំរាេកំផហង និង ្ ដែល់ កា�អភិវឌ្ឍ ជំនាញ  និង  ឧបក�ណ៍ស�ើេ្បី ជួយម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ង 

នលឹង កា��សំលាភបំពាន តាេ អតីនធឺណិត។ សគាលបំណងទំាងសនាុះ�េួរាន៖ 

 ➢	បសង្ើន កា�យល់�លឹង�ប�់ �ិ�្ស អំពី បញ្ហា   ផ�លតួអង្គ អាម្កក់ យក 

អនែកសា�ព័ត៌រាន និងម្បភព  និង អនែក ម្ោស�័យទាក់ទ្ងតាេអតីនធឺណិត�នទ្

សទ្ៀត ជ្សគាលសៅ វាយម្បហា�  សៅ កនែតង យតទ្្ធនាកា�្សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត 

និងព័ត៌រានខត�។ 

➢	្ ដែល់ លទ្្ធភាព ឱ្យ �ិ�្ស អាច សា្គ ល់ កាន់ផតចបា�់អំពី «កា�បសញ្ឆោ ត» 

«កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» កា� គំរាេ កំផហង  �តវតថាិភាពបសចចាកវទិ្យា និង កា��សំលាភ 

បំពានតាេអតីនធឺណិត។ 

➢	បំពាក់បំប៉ាន �ិ�្ស ឱ្យសម្តៀេខ្ួន កាន់ផតម្បស�ើ�ស�ើង  ស�ើេ្បី ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ង នលឹង  

«កា�បង្ខូចស ម្ែ ុះ» និង «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» កា�គំរាេ កំផហង �តវតថាិភាព 
បសចចាកវទិ្យា និង កា��សំលាភបំពាន តាេ អតីនធឺណិត សលើ បញ្ហា  សយនឌ័�។

លទ្ធ្លសិកសា

សៅចតងប ច្ា ប់ ននសេស�ៀនសនុះ �ិ�្សនលឹង៖ 

១.  យល់�លឹងកាន់ផត�តីជសម្រៅ អំពី ្ ល ប៉ាុះពាល់ នន កា��សំលាភបំពាន 

តាេអតីនធឺណិតេកសលើ តួអង្គសា�ព័ត៌រាន វជិ្ជា ជីវៈ សា�ព័ត៌រាន កា�ផចក�ផំលក 

ព័ត៌រាន និង ស��ភីាព បស ច្ា ញ េតិ។

38  Carlisle, W. (2011). The Lord Monckton Roadshow, Background Briefing, ABC Radio National. 
http://www.abc.net.au/radionational/programs/ backgroundbriefing/the-lord-monckton-
roadshow/2923400 [accessed 30/03/2018].
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២. កាន់ផត�លឹងសម្ចើនអំពី បញ្ហា   ផ�លតួអង្គ ទ្តចចា�តិ យកអនែកសា�ព័ត៌រាន  និង អនែក 

ទាក់ទ្ងតាេអតីនធឺណិត�នទ្សទ្ៀត  សៅកនែតងយតទ្្ធនាកា� ្ សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត។ 

៣.  យល់អំពី កា�គំរាេកំផហង �តវតថាិភាព ជ្ពិស�� ផ�លម្បឈេេតខចំសពាុះ ស�្ី 

ផ�ល កំពតង បំសពញ កា�ង្� សា�ព័ត៌រាន  សៅសលើ អតីនធឺណិត។

៤. អាច សា្គ ល់ តួអង្គទ្តចចា�តិ សៅសលើ អតីនធឺណិត កាន់ផតសម្ចើន  �េួទំាង  

«កា�បង្ខូចស ម្ែ ុះ» «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» កា�គំរាេ កំផហង �តវតថាិភាពបសចចាកវទិ្យា 

និង កា��សំលាភបំពាន តាេ អតីនធឺណិត។ 

៥. រានកា�សម្តៀេលក្ខណៈម្បស�ើ� ជ្ងេតន  កនែតងកា�ម្បយតទ្្ធម្បឆំ្ងនលឹង «កា�បង្ខូច 
ស ម្ែ ុះ» «កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ»  កា�គំរាេកំផហង �តវតថាិភាពបសចចាកវទិ្យា និង 

កា��សំលាភបំពាន តាេអតីនធឺណិតសលើបញ្ហា  សយនឌ័�។ 

ទម្ងន់នស្សរៀន

សេស�ៀនសនុះស�ៀបចំស�ើង�ម្រាប់ កា�បសម្ងៀន ្ ទ ល់�វាងម្គរូ និង�ិ�្ស ក៏ោន ឬ 

បសម្ងៀន តាេអតីនធឺណិត ក៏ោន។ សេស�ៀនសនុះផចកជ្ពី�ផ្នែក៖ ម្ទ្លឹ�ដែី និង អនតវត្ន៍។

ភាជា ប់ ក្នរារសៅនឹងលទ្ធ្លសិកសា

ក. មទឹស្តី 

ក្នរារ ស្សរៀន ចំនួនសមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា 

ជ្បទ្បង្ហា ញ ផបប អន្�កេមែ និង រាន  

�ំណួ� ចសេ្ើយ (៩០នាទី្) ផ�ល អាច បសម្ងៀន  

ផបប ម្បនពណី កនែតងថានែ ក់ ក៏ោន ឬតាេអតីនធឺណិត 

ផ�លសលើកទ្លឹកចិត្ �ល់ កា�ចូល�េួោន។  

ខ្លឹេសា�បទ្បង្ហា ញអាច�កស�ង់ពីម្ទ្លឹ�ដែី និង 

ឧទាហ�ណ៍ផ�ល ្ ដែល់ ឱ្យ ខ្ងសលើ។ ប៉ាតផន្ អនែក 

ស�ៀបចំវគ្គបណដែត ុះបណ្ដែ លម្តរូវោន សលើក  
ទ្លឹកចិត្ ឱ្យដាក់ប ច្ាូ ល ក�ណី�ិកសាផ�ល 

ស�បនលឹង វប្បធេ៌/ ប�បិទ្ កនែតងស�រុក សៅកនែតង 
សេស�ៀនសនុះ្ងផ��។

៦០-៩០នាទី្ ១, ២, ៣, ៤, ៥
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ខ. អនុវត្ន៍

ក្នរារស្សរៀន ចំនួន សមាោ ង លទ្ធ្ល សិកសា

�ិកា្ខ សាលា/កា�បសម្ងៀន  (៩០នាទី្) ផ�លអាច  

�ម្េប �ម្េរួល  សៅកនែតង ប�សិាថា ន ថានែ ក់ស�ៀន ផបប ម្បនពណី 

ឬតាេ កេមែវធីិ ស�ៀនតាេអតីនធឺណិត �ូចជ្ Moodle,  

ម្ករុេ Facebook ឬ ស�វា ស្្សងសទ្ៀតផ�ល្ដែល់ លទ្្ធភាព  

�ល់កា�ចូល�េួ ពីចរាងៃ យតាេអតីនធឺណិត។  

�ិកា្ខ សាលា/កា�បសម្ងៀន អាច យកលំនំាតាេទ្ម្េង់ 

�ូចខ្ងសម្កាេ៖

• ផបងផចកកា�បសម្ងៀនជ្ ម្ករុេ  ផ�លេួយ ម្ករុេៗរាន 

�ិ�្ស ពី៣ សៅ ៥នាក់ ។ 

• ម្ករុេកា�ង្� នីេួយៗម្តរូវ ្ ដែល់  ឧទាហ�ណ៍េួយ នន  

រាតិកា ទ្តចចា�តិ (សសាវម្ជ្វ �កសេើលសៅសលើអតថាបទ្ 

��ស��សលើអតីនធឺណិត និង ម្បព័ន្ធ្្សព្្សាយ 

�ង្គេ�ម្រាប់ រាតិកា ផ�ល បសង្ើតស�ើងស�ើេ្បី  

តម្េង់សគាលសៅសៅសលើ  Maria Ressa, Jessikka Aro 

និង Alexandra Pascalidou ជ្ ឧទាហ�ណ៍ ផ�ល 

ក�ណី�ប�់ ពួកសគ ម្តរូវោនពិភាកសា សៅកនែតង 
សេស�ៀនសនុះ) ផ�ល ជ្ប់ទាក់ទ្ង សៅ នលឹង យតទ្្ធនាកា� 

ព័ត៌រានេិនពិត /ខត�/កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ/កា�បសញ្ឆោ ត/

កា� �សំលាភ បំពាន តាេអតីនធឺណិត។ 

• ម្ករុេកា�ង្� នីេួយៗម្តរូវផត៖ �ហកា�គានែ  វាយតនេ្  

សៅ សលើ រាតិកា (សសាវម្ជ្វ �ក បតគ្គល/ម្ករុេផ�លសៅ 

ពីសម្កាយ រាតិកាសនាុះ) កំណត់ ហានិភ័យ  និង កា�គំរាេ

កំផហង (�ំសៅសលើ កា�សសាវម្ជ្វ ផ�ល ពាក់ព័ន្ធ�ដែីពី 

្លប៉ាុះពាល់ ផ�លរាន សៅកនែតង ប ជ្ា ី ឯកសា� អំណ្ន) 

សលើកផ្នកា� �កេមែភាព ស�ើេ្បីសឆ្ើយតបនិងរាតិកា 

សនាុះ (សនុះ អាច �េួប ច្ាូ ល កា�សឆ្ើយតប ជ្លក្ខណៈ 

យតទ្្ធសាស� ្កា� រាយកា�ណ៍អំពី អនែកសម្បើម្ោ�់ សៅ 

កាន់ កេមែវធីិ ឬប៉ាូលិ� ចាត់តំាង ឱ្យ រានកា�សធ្ើស�ឿង អំពី 

បញ្ហា សនុះ) ចូ� ��ស�� ស�ចកដែី �សង្ខប២៥០ពាក្យ អំពី 

ផ្នកា� �កេមែភាព �ប�់ ខ្ួន (សដាយ សម្បើម្ោ�់ 
ឯកសា� Google ឬ ឧបក�ណ៍ ផក�ម្េរួល អតថាបទ្ 

ស�ស�ៀងគានែ  សនុះ ស្្សង សទ្ៀត) និង ដាក់ ជូន សៅ ឱ្យ ម្គរូ 

ពិនិត្យសេើល ។ 

៩០ -១២០នាទី្ ១, ២, ៣, ៤, ៥
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រចនាស្្ព័ន្ធជំនួស

�ម្រាប់ កា� ពិនិត្យ សៅសលើ បញ្ហា សនុះ ឱ្យកាន់ផត�តីជសម្រៅ សេស�ៀន សនុះ អាច ពម្ងីក 

បផនថាេស�ើេ្បី បសម្ងៀន ជ្៣សេស�ៀន ដាច់សដាយផ�កពីគានែ  (សដាយ សេស�ៀននីេួយៗ 

បសម្ងៀនផចកសចញជ្ពី�ផ្នែក�ូចផ�ល ោន ស�ៀបរាប់ខ្ងសលើ) ៖ 

➢	សា្គ ល់ និងសឆ្ើយតប សៅនលឹង«កា�បស ច្ា ើចបស ច្ា ើ» និង «កា�បសញ្ឆោ ត»

➢	គំ�នូន កា�គំរាេ កំផហង �តវតថាិភាពតាេឌីជីថល  និង   យតទ្្ធសាស� ្កា�ពា�

➢	សា្គ ល់ និង ម្គប់ម្គង កា�សបៀតសបៀន  និងអំសពើ ហិងសា តាេអតីនធឺណិតផ�ល 

ទាក់ទ្ងនលឹង សយនឌ័�

លំហាត់មរាវមរាវបកនថែ្

ចូ� ��ស�� អតថាបទ្ ពណ៌នា ១២០០ពាក្យ ឬ ្ លិត ជ្ ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍ �ំស�ង៥នាទី្ 

ស�ចកដែី រាយកា�ណ៍វសី�អូ៣នាទី្ ឬ ម្កាហ្ិក អន្�កេមែលេ្អិត ផ្្អក សលើ កិចចា �រា្ភ �ន៍   

ជ្េួយ អនែក សា�ព័ត៌រាន េួយ ឬសម្ចើន នាក់អំពី បទ្ពិសសាធន៍ ននកា�ផ�លម្តរូវសគ�សំលាភ 

បំពាន សៅ សលើ អតីនធឺណិត (ឧ. ម្តរូវ សគ យកជ្សគាលសៅវាយម្បហា�  សដាយ ព័ត៌រាន 

េិនពិត និង/ឬ ជួបម្បទ្ុះ កា�គំរាេ កំផហង ផ្នែក �ន្ិ�តខ បសចចាកវទិ្យា ជ្ផ្នែក នន 

យតទ្្ធនាកា� ្ សាយ ព័ត៌រាន េិនពិត និង/ឬ ម្តរូវសគ សបៀតសបៀន ឬ �ងនូវ អំសពើ ហិងសា តាេ 
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នននាយកដាឋា នសា�គេនាគេន៍�៏ធំ  (Mass Communication) ននេហាវទិ្យាល័យ 

�ិល្បៈ  និងវទិ្យាសាស� ្�កលវទិ្យាល័យ  Qatar; សាសស្ាចា�្យ  Jayson Harsin  

នននាយកដាឋា នសា�គេនាគេន៍�កល,  �កលវទិ្យាល័យ    American  ននទី្ម្ករុង 

ោ៉ា ��ី   (American  University of Paris) ។  
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ស�ៀវសៅសេស�ៀនសនុះ រានបំណង្ដែល់នូវកេមែវធីិ�ិកសាគំ�ផូ�លរានសា�ៈ�ំខ្ន់ជ្អន្�ជ្តិ សបើកចំហ�ម្រាប់កា� 

ផក�ម្េរួល ឬកា�យកសៅសម្បើទំាងស�រុងស�ើេ្បីសឆ្ើយតបសៅនលឹងបញ្ហា �កល ផ�លកំពតងសកើតស�ើងននព័ត៌រានេិនពិត 

ផ�ល�ង្គេទូ្សៅ និងជ្ពិស��សា�ព័ត៌រានកំពតងម្បឈេ។ 

សដាយស�ើ�តួនាទី្ជ្កេមែវធីិ�ិកសាគំ� ូស�ៀវសៅសនុះស�ៀបចំស�ើងស�ើេ្បី្ដែល់ឱ្យអនែកអប់� ំនិងអនែកបណដែត ុះបណ្ដែ លផ្នែកវជិ្ជា ជីវៈ

សា�ព័ត៌រាននូវម្កបខ័ណ្ឌ  និងសេស�ៀនស�ើេ្បីជួយ�ិ�្ស និងអនែកម្បកបអាជីពសា�ព័ត៌រាន កនែតងកា�សដាុះសសាយបញ្ហា  
ផ�លពាក់ព័ន្ធនលឹង «�ំណលឹ ងផក្ងក្ាយ»។ សយើងក៏�ង្លឹេថា ស�ៀវសៅសនុះនលឹងក្ាយជ្េគ្គសទ្�ក៍�៏រានម្បសោជន៍ 

�ម្រាប់អនែកសា�ព័ត៌រានអាជីព។

រាតិកាសៅកនែតងស�ៀវសៅសនុះ ម្បេូល្ដែតំធាតតចូលផ�ល្ដែល់សដាយអនែកអប់�វំជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានអន្�ជ្តិ្នេតខសគ 

អនែកសសាវម្ជ្វ និងអនែកគិតគូ��៏ចំណ្នៗ ផ�លជួយសធ្ើបចចាតប្បននែភាពវធីិសាស� ្និងកា�អនតវត្វជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន 
ស�ើេ្បីសដាុះសសាយភាពម្បឈេ ផ�លបង្សដាយកា�្សាយព័ត៌រានេិនពិត។ សេស�ៀនទំាងអ�់ផ្្អកតាេប�បិទ្ម្ទ្លឹ�្ី  

និងរានម្បសោជន៍ខំ្្ង សៅកនែតងក�ណីននកា�ស្ទៀង ទ្ ត់តាេអតីនធឺណិត។ សេស�ៀនទំាងសនុះអាចជួយ�ត�ខ្ត់ឱ្យកាន់ 
ផតភ្ឺផថេសទ្ៀតនូវសេស�ៀនផ�លរានសសាប់ ឬបសង្ើតកា�្ដែល់ជូនថមែី សដាយសម្បើម្ោ�់ប ច្ាូ លគានែ ជ្វគ្គេួយ ឬសម្បើដាច់ 
សដាយផ�កៗពីគានែ ។  

វាជ្ផ្នែកនន «គំនិត្ដែួចស្ដែើេ�កលសលាកស�ើេ្បីឧតដែេភាពននកា�អប់�វំជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រាន» ផ�លជ្កា�ស្្ត�ប�់ 

កេមែវធីិ អន្�ជ្តិ�ប�់អង្គកា�យូសណ�្ូ�ម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វ�័ិយសា�គេនាគេន៍ (IPDC)។ គំនិត្ដែួចស្ដែើេសនុះ ម្បលឹងផម្បង 

្សា�ភាជា ប់ និងកា�បសម្ងៀន កា�អនតវត្ និងកា�សសាវម្ជ្វវជិ្ជា ជីវៈសា�ព័ត៌រានសចញពីទ្�្សនទានពិភពសលាក កនែតងសនាុះ 
រាប់ទំាងកា�ផចក�ផំលកកា�អនតវត្គំ� ូសៅថានែ ក់អន្�ជ្តិ។

UNESCO - Communication and Information Sector 7,  
place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP, France
For further information, contact ipdc.secretariat@unesco.org
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