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Facebook ကို အသံို်း ပ ၍ စနစတကျ
ြေျတ

ကခ

ာငရွကခသာ ဝါဒ ြန့်ြေျမှုမျာ်းအာ်း
ခလလာြေျက
Aiden Moe

စာတမ်းအကျဉ်း
ယခို

ရလ့်လာခ က်တွင်

မြန်ြာနိိုငင
် ၏

ဒစ်ဂ စ်တယ်ရခတ်တွင်

ကက ရတွွဲ့ရန သည့်် လူြှုကွန် က်ရပေါ်ြ သတင်ေး အခ က်အလက်အြာေး
ြ ာေးနင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးအာေး စနစ်တက
မပ လိုပ်ပပီေး

လူအြ ာေး၏

အရတွေး

ခတ
ိ ်ဆက်မြန်မှံ့ ြ ေးြှုြ ာေး

အမြင်အာေး

ပိုြ က်ရနသည့််

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးနင့်် ၎င်ေးတိိုှံ့ အသိုေးမပ ခဲ့်သည့်် နည်ေးနောြ ာေးကိို အဓိက
တင်မပ

ာေးသည်။

ယခို

အကကီေးြာေးဆိုေးရသာ

ရလ့်လာခ က်အတွက်

အင်တာနက်

မြန်ြာနိင
ို ်င၏

လူြှုကန
ွ ် က်ပလက်ရြါင်ေးမြစ်ရန

သည့်် Facebook ကိို အဓိကရလ့်လာခဲ့်ပပီေး၊ မြန်ြာနိိုငင
် တွင် ကက ရတွွဲ့
သည့်် သတင်ေးအခ က်အလက်အြာေးြ ာေး၊ အွန်လိိုင်ေးအရမခမပ ပေိပကခ
လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးနင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးအာေး စနစ်တက မြန်မှံ့ ြ ေးခဲ့်သည့်် Bad
Actor ြ ာေးက Facebook ကိို ြည်ကဲ့်သိိုှံ့ အသိုေးခ ခဲ့်သည်၊ ၎င်ေး Bad Actor
ြ ာေး၏

ဝါဒ

မြန်ခ ရိ ေးကိို

အရ

ာက်အပ့်မြစ်ရစသည့််

ရနောက်ခ

အရကကာင်ေးတ ာေးြ ာေးနင့်် ယင်ေးမပဿနောကိို ရမြ င်ေး န်အတွက် Facebook ၏ လစ်ဟာြှုြ ာေး၊ ကက ရတွွဲ့ရနဆဲမြစ်သည့်် အခက်အခဲြ ာေး
ရမြ င်ေး ာ

တွင်

ဤစာတြ်ေးတွင်

သတိမပ သင့််သည့််

တင်မပ

ာေးသည်။

ြဟာြိတ်မြစ်ရနသည့်် နိိုင်ငအရမခမပ

အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို

မြန်ြာစစ်တပ်နင့််

စစ်ရ ေးအ

အက်ဒြင်ြ ာေး ပါဝင်ရနသည့််

သတင်ေး Page အတိုအရယာင်ြ ာေး၊ ပိုစတူ ပိိုစ့််ြ ာေးအာေး အခ န
ိ ်ကိိုက်
တင်၍ လူအြ ာေးအာေး လည့််မြာေးသည့်် နည်ေးဗ ဟာြ ာေးနင့်် လူအြ ာေး၏
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အရတွေးအရခေါ်ကိို ပိုြ က် န်အတွက် မပ လိုပ်ရလ့် ိသည့်် Comment
Campaign ြ ာေး စသည့်် အင်တာနက်စစ်ဆင်ရ ေးတွင် Bad Actor ြ ာေး
အသိုေးမပ ခဲ့်သည့်် အဓိက နည်ေးနောြ ာေး အရကကာင်ေးသည် ဤစာတြ်ေးတွင်
အဓိက အစိတ်အပိိုင်ေး အမြစ် ပါဝင်ပါသည်။

Abstract
This study reveals how well-connected networks spread false information and hate speech across social media to distort people's perceptions in Myanmar. It focuses on Facebook, the principal platform for internet users in Myanmar, where bad actors
effectively spread hate speech and propaganda. The study discusses the background factors that enable these bad actors to
spread false information and hate speech and Facebook's lack of
competency to solve the problem. This study’s critical contribution is detailing how the Myanmar military set up fake Facebook
pages, sometimes based in foreign countries that are “friendly”
to them, to spread this information and how these fake pages
and comment campaigns coordinate and spread their messages.

မတ

က

စစ်အာဏာ င်စနစ်ရအာက်၌

နစ်ရပါင်ေးငါေးဆယ်ရက ာ်

မြတ်သန်ေးခဲ့်

ရသာ မြန်ြာနိင
ို ်ငြ ြ ိ ေးဆက်ြ ာေးသည် တင်ေးက ပ်စွာ ြိနိပ်

ာေးရသာ

ဆင်ဆာစနစ်နင့်် ပညာရ ေးကန်သ
ှံ့ တ်ခ ြှုြ ာေး ရအာက်တွင် ကကီေးမပင်ေး
အ ွယ်ရ ာက်ခဲ့်ပပီေး
ဒီြိိုကရ စီစနစ်၊

၂၀၁၀

ခိုနစ်ြ

အစမပ ပပီေး

သတင်ေးြီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့််

ရ ွေးရကာက်ပွဲ၊

စသည်တန
ိိုှံ့ င့််အတူ

သတင်ေးနင့်် နည်ေးပညာ ရခတ်ကကီေးအာေး အစိြ်ေးသက်သက် စတင်
မြတ်သန်ေးခဲ့် သည်။
နည်ေးပညာသည်

အမခာေးရသာ
တစ်ဆင့််ပပီေးြ

နိိုင်ငြ ာေး၌

တစ်ဆင့််

ိရတွွဲ့

ဒစ်ဂ စ်တယ်

ရမပာင်ေးလဲလာခဲ့်သမြင့််

Aiden Moe | 369

မြစ်ရပေါ်တိိုေးတက်ြှုြ ာေးသည် သိသာ

င် ာေးစွာ ြကကီေးြာေးခဲ့်ရသာ်လည်ေး

မြန်ြာနိိုငင
် ၏

ဒစ်ဂ စ်တယ်

အရနအ

ာေးြာြူ

ြိုန်တိိုင်ေးတစ်ခိုသြွယ်

နည်ေးပညာသည်

လူြှုဘဝြ ာေးအာေး

ရိိုက်ခတ်ရမပာင်ေးလဲခဲ့်သည်။

အင်တာနက်သည်

လ င်မြန်စွာ
အ

ီေးက န်ရနရသာ

မြန်ြာနိိုငင
် နင့်် ကြ္ာကကီေးကိို ြိတ်ဆက်ရပေးခဲ့်သည်ဟို ဆိိုနိိုင်ရသာ်လည်ေး
ရဘေး

ွက်ဆိိုေးက ိ ေးြ ာေးကြူ

မြန်ြာနိိုငင
် ိ ရမြာက်ြ ာေး လစွာရသာ

အင်တာနက်သိုေးစွဲသူြ ာေးနင့်် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
မပင်ပလူြှုဘဝကိို ရိိုက်ခတ်ခဲ့်
သည်။ အ

ူေးသမြင့်် Media Literacy ဟို ရခေါ်သည့်် ြီဒီယာသိနောေးလည်

ြှုနင့်် Digital Literacy ဟိုရခေါ်သည့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်ဆိိုင် ာသိနောေးလည်ြှု
အာေးနည်ေးမခင်ေး၊ နိိုင်ငရ ေး တည်ပငိြ်ြှုအာေးနည်ေးမခင်ေး၊ ခွဲမခာေးဆက်ဆြှု
ြ ာေးသည်

သြာေးရိိုေးက မြစ်ရနမခင်ေးနင့််

အကကီေးြာေးဆိုေး

အင်တာနက်

ပလက်ရြါင်ေး မြစ်သည့်် Facebook ၏ စည်ေးကကပ်နိိုင်ြှု အာေးနည်ေးခ က်
ြ ာေးက

အြိုန်ေးစကာေးနင့််

မြန်မှံ့ ြ ေးရနသည့််
အင်တာနက်

သတင်ေးြာေးြ ာေးကိို

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးကိို

နည်ေးပညာကိို

ရြာင်ေးနင်ရစနိင
ို ်ခဲ့်သည်။

ပိိုြိို

ပေိပကခနင့််

ည် ွယ်ခ က် ိ ိ
အာေးရကာင်ေးရစပပီေး

အရြာင်ဘက်မခြ်ေးဆီသိိုှံ့

ယခိုရလ့်လာခ က်သည်

လူြှုကွန် က်ကိို

အသိုေးမပ ၍ အြိုန်ေးစကာေးနင့်် သတင်ေးြာေးြ ာေးကိို စနစ်တက ခ တ
ိ ်ဆက်
ရဆာင် ွက်ခဲ့်သည့််

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊

နည်ေးနောြ ာေးနင့်် မြစ် ပ်ြ ာေးအာေး ရလ့်လာ

၄င်ေးတိိုှံ့

အသိုေးမပ ခဲ့်သည့််

ာေးမခင်ေးမြစ်သည်။

ဤရလ့်လာခ က်တွင် မြန်ြာနိိုငင
် ၏ ဒစ်ဂ စ်တယ် အသွင်ကူေးရမပာင်ေး
ရ ေးကာလ၊ Facebook သည် မြန်ြာနိင
ို ်င၏ အင်တာနက်မြစ်လာမခင်ေး ၊
ဆိို ယ်ြီဒီယာအရမခမပ
၎င်ေးတိိုှံ့

အြ ိ ေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်

အသိုေးမပ ခဲ့်သည့််

နည်ေးနောြ ာေး၊

အွန်လိိုင်ေး

လှုပ် ာေးြှုနင့််
အရမခမပ

စစ်ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးနင့်် အင်တာနက် စစ်ဆင်ရ ေးတွင် အသိုေးမပ ခဲ့်သည့််
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နည်ေးနောြ ာေး၊ Bad Actor ြ ာေးအာေး ရ

ာက်ပ့်ရပေးသည့်် သြာေးရိိုေး

က မြစ်ရနရသာ ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုနင့်် အြိုနေး် တ ာေး၊ Facebook ၏
စနစ်ပိိုင်ေးဆိိုင် ာ ခ ိ ွဲ့ယွင်ေးြှုြ ာေးနင့်် သိုေးသပ်ခ က်ဟူ၍ အဓိက ရခါင်ေးစဥ်
၇ခို ပါ ိပါသည်။
သိုခတသနနည်းနာ
ဤရလ့်လာခ က်သည်

မြန်ြာနိင
ို ်ငအတွင်ေး ိ

လူြှုသဟ ာတ

မြစ်ြှုဆိိုင် ာအရမခအရနအရပေါ် အက ိ ေးသက်ရ ာက်ြှု ိရစခဲ့် သည့်် Facebook ရပေါ် ိ အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးနင့်် သတင်ေးြာေးြ ာေး၏ လာေး ာကိို
နောေးလည်နိိုငရ
် စ န် အဓိက ဦေးတည်ပါသည်။ Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍
အြိုန်ေးစကာေးနင့်် သတင်ေးြာေးြ ာေး၏ ပ ွဲ့နခ
ှံ့ ဲ့်ြအ
ှု ရမခအရန၊ အြိုန်ေးစကာေး
နင့်် သတင်ေးြာေး မြန်ရ
ှံ့ ဝသူြ ာေး အသိုေးမပ ခဲ့် သည့်် နည်ေးလြ်ေးြ ာေးနင့််
ခတ
ိ ်ဆက်ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေးကိို နောေးလည်မခင်ေးအာေးမြင့်် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
လူူ့
အြွဲွဲ့အစည်ေးအရပေါ် အက ိ ေးသက်ရ ာက်နိိုင်ရခ ြ ာေးအာေး ရလ ာ့်ခ နိိုင် န်
ည် ွယ်ပါသည်။
“မြန်ြာနိင
ို ်ငအတွက် Giant Internet မြစ်ရနသည့်် Facebook ကိို
Bad Actor ြ ာေးအတွက် ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး လက်နက်တစ်ခိုမြစ်ရစသည့််
အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးသည် ြည်သည့််အ ာြ ာေး မြစ်သနည်ေးနင့််၊ Facebook အရနမြင့်် Bad Actor ြ ာေးကိို တာေးဆီေး န် အခက်အခဲ မြစ်ရစသည့််
အခ က်ြ ာေးသည်

ြည်သည့််အ ာြ ာေး

မြစ်ရစသနည်ေး“

ဆိိုသည်ြာ

ဤသိုရတသန၏ အရမခခရြေးခွန်ေးမြစ်ပါသည်။
ဤရလ့်လာခ က်အတွက်

၂၀၁၆

ခိုနစ်

ခိုနစ်ရြလအတွင်ေး ပ ွဲ့နခ
ှံ့ ဲ့်ရသာ အြိုန်ေးစကာေး1၊ ရသွေး

1

Equality and Human Rights Commission, 2019.

န
ွ ်လြ

၂၀၁၉

ိိုေး လှုွဲ့ရဆာ်ြှုနင့််
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သတင်ေးြာေး2 ြ ာေးမြန်ရ
ှံ့ ဝခဲ့်သည့်် အရကာင့််ရပါင်ေး ၂၂၇ ခို၊ ဂရိုရပါင်ေး ၁၀၅
ခိုနင့်် ရပခ ွဲ့်ရပါင်ေး ၁၀၅ ခိုအာေး အဓိက ရလ့်လာခဲ့်သည်။
Secondary Data ြ ာေးအတွက် ဆိို ယ်ြီဒီယာတွင် သတင်ေးြာေး
ြ ာေးအာေး မပန်လည်တမိုှံ့ ပန်ရနသည့်် အခ က်အလက်စစ်ရဆေးရ ေး page
ြ ာေးမြစ်သည့်် Think Before You Trust3 နင့်် ဟိုတ်တယ် Vs
ြဟိုတ်ဘူေး4 page ြ ာေးြ Fact Check Post ြ ာေးအာေး အဓိက
ကိိုေးကာေးရလ့်လာခဲ့်သည်။
မနမာနိုငငံ၏ ဒစဂျစတယခြေတခ ပာင်းခတာလှနခရ်း
စစ်အာဏာ င်ြ ာေးက
အာဏာကိို

ဆက်သွယ်ရ ေးကိ ိယာြ ာေးသည်

ပခိြ်ေးရမခာက်နိိုင်ရသာ

တင်ေးက ပ်စွာ

ကိ ိယာြ ာေး

ပိတ်ပင်ကန်သ
ှံ့ တ်

တယ်လီြိုန်ေးြ ာေး၏

သာြာန်လူြ ာေးအရနမြင့််

အမြစ်

ာေးသည်။

ရစ ေးနှုန်ေးြ ာေးသည်

ရှုမြင်ပပီေး

အ

ူေးသမြင့််

အလွန်အြင်ေးကကီေးမြင့််ပပီေး

လက်လြ်ေးြီခဲ့်မခင်ေးြ ိပါ။

ြ ာေးအာေး ပါြစ်ြ ာေးမြင့်် ကန်သ
ှံ့ တ်

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

တယ်လီြိုန်ေး

ာေးပပီေး တပ်ြရတာ်အ ာ ိကကီေးြ ာေး၊

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
ြိသာေးစိုဝင်ြ ာေးနင့်် နီေးစပ်သူြ ာေးကသာ ပါြစ်ရစ ေးကွက် ကိို
2
3

Wardle, 2017.
ရတွေးပပီေးြယို-Think Before You Trust (https://www.facebook.com/ThinkBe-

foreYouTrust/) page သည် လူြှုကွန် က်တင
ွ ် မပန်န
ှံ့ ရ
ှံ့ နရသာ သတင်ေးြာေးြ ာေးအာေး
စစ်ရဆေးရပေးပပီေး အခ က်အလက်အြန်ကိို မပန်လည်
မြစ်ပပီေး၊ ြတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၇ ခိုနစ်တင
ွ ် စတင်

ူရ

ိုတမ် ပန်ရပေးသည့်် page တစ်ခို
ာင်ခဲ့်သည်ဟို ၄င်ေး page ၏ About

စာြ က်နောအ ရတွွဲ့ သည်။
4

ဟိုတတ
် ယ် vs ြဟိုတဘ
် ူေး (https://www.facebook.com/realornot.mm/) page

သည် လူြှုကွန် က်တင
ွ ် မပန်န
ှံ့ ရ
ှံ့ န ရသာ သတင်ေးြာေးြ ာေးအာေး စစ်ရဆေးရပေးပပိေး
အခ က်အလက်အြန်ကိို မပန်လည်
ရအာက်တိုဘ
ိ ာ ၉၊ ၂၀၁၉ တွင် စတင်
စာြ က်နောအ ရတွွဲ့ သည်။

ိုတမ် ပန်ရပေးသည့်် Pageတစ်ခိုမြစ်ပပီေး၊
ူရ

ာင်ခဲ့်သည်ဟို ၄င်ေး Page ၏ About

Aiden Moe | 372

ိန်ေးခ ပ်ကန်သ
ှံ့ တ်

ာေးပပီေး

သြာေးြ ာေးသည် ၎င်ေးတိိုှံ့

သာြာန်မပည်သူြ ာေးနင့််

စီေးပွာေးရ ေး

ြ ပါြစ်ြ ာေးကိို မပန်လည်ဝယ်ယူမခင်ေးနင့််

ငာေး ြ်ေး သိုေးစွဲမခင်ေးမြင့််သာ တယ်လီြိုန်ေးြ ာေးကိို သိုေးစွဲခဲ့် သည်။ သိရ
ိုှံ့ သာ်
၂၀၁၀
လက်

ရ ွေးရကာက်ပွဲမြင့််

အာဏာ လာခဲ့်ရသာ

ဦေးသိန်ေးစိန်

က်တွင်ြူ ြီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်် ရမြရလျှာ့်မခင်ေးနင့်် တစ်ပပိ င်န က်

ဒစ်ဂ စ်တယ်လတ
ွ ်လပ်ခွင့််ကိိုပါ စတင်မပ လိုပခ
် ဲ့်သည်။ သကက ာ ် ၂၀၀၀
ရက ာ်ကာလြ ာေးက

ရဒေါ်လာ

၃၀၀၀

ခန်ြ
ှံ့ ျှ

တန်ရကကေး ိရသာ

တယ်လီြိုန်ေးြ ာေးသည် ၂၀၁၃ ခိုနစ်တွင် တစ်လိုေးလျှင် တစ်ရဒေါ်လာခန်ှံ့
အ

ိ က ဆင်ေးခဲ့်သည်။5 ၂၀၁၂ ခိုနစ် နစ်လည်တွင် ၂.၈သန်ေး ိရသာ6

ြိိုဘိိုင်ေးဆင်ေးကတ်အသိုေးမပ ြှု အရ အတွက်သည် ၂၀၁၈ ခိုနစ်တွင်ြူ Active မြစ်ရနသည့်် ဆင်ေးကတ်ရပါင်ေး ၅၆.၈ သန်ေး7အ

ိ အလ င်အမြန်

တိိုေးမြင့််ခဲ့်ပပီေး၊ Ministry of Labor, Immigration and Population ၏
Department of Population ြ
အရ အတွက်မြစ်သည့််

၅၄.၂သန်ေး8

ရတွွဲ့ သည်။

5

Petulla, 2013.
Rasmussen, 2019.
7
Mobile phone usage, 2018.
8
http://www.dop.gov.mm/en
6

ိုတ်ရဝသည့်် နိိုင်ငလိုေးဆိိုင် ာ လူဦေးရ
က်

ရက ာ်လွန်ရနသည်ကိို
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Figure 2: ၂၀၁၈ခိုနစ်ြိိုဘိိုင်ေးဆင်ေးကတ်အသိုေးမပ ြှု9

Facebook သို့်မဟိုတ မနမာနင
ို ငံ၏ အငတာနက
၂၀၁၁ ခိုနစ်တွင် မြန်ြာနိိုင်ငအင်တာနက်သိုေးစွဲသူြ ာေးက Facebook ကိို
စတင်၍ သိုေးစွဲြှု ပိိုြိိုက ယ်မပန်ခ
ှံ့ ဲ့်ပပီေး ၂၀၁၃ ခိုနစ်နင့်် ၂၀၁၄ ခိုနစ်ြ ာေးတွင်
Facebook သိုေးစွဲသည့်် လူဦေးရ သည် အရမြာက်အြ ာေး တိိုေးပွာေးလာကာ
Facebook သည် အမခာေးရသာ လူြှုကွန် က် ပလက်ရြါင်ေးြ ာေးကိို
ခနခ င်ေး ရက ာ်မြတ်လာခဲ့်သည်။ ၂၀၁၆ ခိုနစ်တွင် မြန်ြာနိိုင်င၌ Facebook သိုေးစွဲသူရပါင်ေး ၁၀သန်ေး10
ခိုနစ် ဒီ င်ဘာ ၇ က်ရနှံ့ပါ

ိခပဲ့် ပီေး Telenor Myanmar ၏ ၂၀၁၆
ိုတ်မပန်ခ က်11 အ

တယ်လီရနော

ရဒတာအသိုေးမပ သူ ၉၀ ာခိင
ို ်ေးနှုန်ေးရက ာ်သည် Facebook နင့်် Viber
ကိိုသာ အဓိက အသိုေးမပ သည်ဟို ဆိိုသည်။ ၂၀၁၉ခိုနစ်တွင်ြူ Facebook
Ads

Manager12

၂၁သန်ေး ိရနကာ

9

အ

မြန်ြာနိိုင်ငြ

သိုေးနစ်

အတွင်ေး

Facebook

သိုေးစွဲသူရပါင်ေး

သိုေးစွဲသူရပါင်ေး

Petulla, 2013.
Trautwein, 2016a.
11
https://www.telenor.com.mm/en/article/telenor-free-facebook-andviber-constitute-most-popular-tariff-plan
12
https://www.facebook.com/adsmanager/creation
10

၁၁
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သန်ေးတိိုေးပွာေးခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ ၎င်ေးအရ အတွက်ြာ YouTube,
Twitter, VK အစ ိ သည့်် အမခာေးရသာ လူြှုကွန် က်ြ ာေး ိ မြန်ြာနိင
ို ်င
ြ သိုေးစွဲသူအရ အတွက်
ရတွွဲ့

က် အမပတ်အသတ် သာလွန်ရနသည်ကိို

သည်။ Facebook သည် မြန်ြာနိိုင်င၏ Giant Internet

မြစ်လာမခင်ေးသည် မြန်ြာနိိုင်င၏ လူြှုရ ေး၊ စီေးပွာေးရ ေးနင့်် နိိုင်ငရ ေး
မြစ်စဥ်

ြ ာေးအရပေါ်တွင်

အခ က်အလက်ြ ာေး
အမြင်ကိို

သက်ရ ာက်ြအ
ှု ာေးကကီေးခဲ့်ကာ

လ င်မြန်စွာစီေးဆင်ေးမခင်ေးနင့််

လွတ်လပ်စွာ

သရဘာရဆာင်သည့််

လူတိိုင်ေး

ိုတ်ရြာ်ခွင့်် မခင်ေးကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

သက်ရ ာက်ြှုြ ာေးအမပင်၊

သတင်ေး
ြိြိဆနဒ
အမပ

အနိုတ်လကခဏာ

ရဆာင်သည့်် သက်ရ ာက်ြှုြ ာေးလည်ေး မြန်ြာ့် လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးတွင်
မြစ်ရပေါ်ခဲ့်သည်။

အ

ူေးသမြင့််

မြန်မှံ့ ြ ေးသည့််

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး

မြစ်လာခဲ့်ပပီေး

လူအြ ာေး၏

သည်

Facebook
အတွက်

အြိုန်ေးစကာေး

လက်နက်တစ်ခိုသြွယ်

အရတွေးအမြင်ြ ာေးကိို

ရမပာင်ေးလဲ န်

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ မိ ခင်ေး၊ အြိုန်ေးတ ာေး မြန်မြ ေးမခင်ေး၊ ပေိပကခကိို လှုွဲ့ရဆာ်မခင်ေးနင့််
ဆန်က
ှံ့ င်ဘက်အမြင် ိသူြ ာေးအာေး တိိုက်ခိိုက်မခင်ေးတိအ
ိုှံ့ တွက် အသိုေးမပ ခဲ့်
ကကသည်။13

Figure 3:၂၀၁၉ခိုနစ်တွင်မြန်ြာနိိုငင
် ြ Facebook
သိုေးစွဲသူရပါင်ေး၂၁သန်ေး ိလာ14

13
14

Htaike Htaike Aung & Wai Myo Htut, 2019.
Facebook Ads Manager platform.
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Figure 4: မြန်ြာနိိုင်ငတွင်အသိုေးမပ ရနရသာလူြှုကွန် က်ြ ာေးအနက်
Facebook အသိုေးမပ ြှုြာ ၉၄.၁၁% ိရနသည်15

15

Social Media Stats Myanmar, 2021.
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Figure 5: ၂၀၁၆ြ ၂၀၁၉ကကာေး မြန်ြာနိိုငင
် ြ Facebook
အသိုေးမပ ြှုအရ အတွက်16
ိိုကဲ့်သိိုှံ့

Facebook

သည်

မြန်ြာနိိုငင
် ၏

လူြှုကွန် က်တစ်ခိုမြစ်လာ မခင်ေးကိို

အကကီေးြာေးဆိုေးရသာ

ဆန်ေးစစ်ကကည့််လျှင်

ရအာက်ပါ

အခ က်ြ ာေး ကိို ရတွွဲ့ သည်။
၁)စမတြိုန်းမျာ်းတွင Facebook အပလီခက်းရှင်းအာ်း
တပါတည်းထညသွင်း ထာ်း ြေင်းနှင အခကာင ြွငရ လွယကူ ြေင်း
စြတ်ြန
ို ်ေးြ ာေးကိို ဝယ်ယူသည့််အခါတွင် Facebook အပလီရကေး င်ေးကိို
ပ်ြ

ည့််သွင်ေးစ ာြလိိုဘဲ

ပါဝင်ပပီေးမြစ်သည်။
လူြှုကွန် က်ြ ာေး

စြတ်ြန
ို ်ေးနင့််

ဤအခ က်က
က်

ပိိုြိို၍

အတူ

တပါတည်ေး

ကိို

အမခာေးရသာ

Facebook

အသိုေးမပ ရစ န်

ဆွဲရဆာင်ရစသည့််

အခ က်တစ်ခ က်လည်ေး မြစ်သည်။ အကယ်၍ ြိုန်ေးဝယ်ယူသူက Facebook အရကာင့််အာေး ြြွင့််တတ်လျှင် ြိိုဘိိုင်ေးြိုန်ေးအရ ာင်ေးဆိိုင်ြ ာေး နင့််
အင်တာနက်ဆိိုင်ြ ာေးက
16

Facebook

အရကာင့််

ြွင့််လိိုသူြ ာေးကိို

For the year 2016, see (Trautwein, 2016b), for 2017 (Kanale, 2017), 2018
(NapoleonCat Stats, 2018b) and 2019 (NapoleonCat Stats, 2019).
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တစ်ရကာင်လ
့် ျှင် က ပ်ငါေး ရ

ာင်နှုန်ေး17 (3 dollars) မြင့်် အခရကကေးရငွ

ရကာက်ခပပီေး အရကာင့််ြွင့််ရပေးခဲ့်သည်ြ ာေးလည်ေး ၂၀၁၃ ခိုနစ်ြ ၂၀၁၈
ခိုနစ်အ

ိ

ိခသ
ဲ့် ည်။

ိိုကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

အရကကာင်ေးမခင်ေး ာြ ာေးသည်

ြိိုဘိိုင်ေးြိုန်ေး အသိုေးမပ သူြ ာေးအရနမြင့်် Facebook ကိို လွယ်လင့််တကူ
လက်လြ်ေး

ြီရစခဲ့်ပပီေး

အခ န
ိ ်တိိုတင
ွ ်ေးပင်

သိုေးစွဲသူြ ာေးကိို

တိိုေးပွာေးရစခဲ့်သည့်် အဓိက အခ က်တစ်ခိုမြစ်ခဲ့်သည်။
၂) User Generated Content
အင်တာနက်ရခတ်ဦေးတွင် သိုေးစွဲသူြ ာေးအရနမြင့်် ကိိုယပ
် ိိုင် blog ြ ာေး၊
ဝဘ်ဆိိုက်ြ ာေး

ရ ေးသာေး န်ြာ

ြလွယ်ကူခဲ့်ပါ။

အရမခခလိိုအပ်ခ က်

အရနမြင့်် ကိိုယတ
် ိိုင် web စာြ က်နော ရ ေးသာေး န်အတွက် web coding
language

တတ်ကျွြ်ေး န်

ကိိုယပ
် ိိုင်စာြ က်နောတစ်ခို
နည်ေးပညာဆိိုင် ာကိိုြ

လိိုအပ်ခဲ့်သည်။

Facebook

ရ ေးသာေး န်အတွက်
တတ်ကျွြ်ေး န်

ြလိိုအပ်ပါ။

တွင်ြူ

ြည်သည့််
Facebook

သိုေးစွဲသူြ ာေးအရနမြင့်် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
ပတ်ဝန်ေးက င်တွင် မြင်ရတွွဲ့ကကာေးသိ
သည်ြ ာေး၊ တစ်ရနှံ့တာ အရတွွဲ့အကက ြ ာေး၊ နိိုင်ငရ ေး၊ လူြှုရ ေးနင့််
စီေးပွာေးရ ေးဆိိုင် ာ သရဘာ

ာေးအမြင်ြ ာေးကိို ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ အရကာင့််ြ ာေး၊

Page ြ ာေးြတစ်ဆင့်် လွယ်လင့််တကူ ရ ေးသာေးပပီေး လူအြ ာေးအမပာေး
မြန်ရ
ှံ့ ဝနိိုင်မခင်ေးသည် Facebook ကိို လူအြ ာေး သိုေးစွဲလာရစသည့်် အဓိက
က သည့်် အရကကာင်ေးအ ာတစ် ပ်မြစ်သည်။
၃) သတင်းနှင ခြျာခ ြခရ်း

ိုငရာ စာမျကနှာမျာ်း

ယခင်က သတင်ေးြ ာေးကိို သတင်ေးစာ သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ် ရ ဒီယိို သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်
ရိုပ်မြင်သကကာေး ကသာ
17

Roache, 2018.

ိခရ
ဲ့် သာ်လည်ေး ရနောက်ပိိုင်ေးတွင် Facebook
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သည် အဓိက သတင်ေးြတ်သည့််

င်ေးမြစ်ရန ာတစ်ခို မြစ်လာခဲ့်သည်။

သြာေးရိိုေးက သတင်ေးဌာနြ ာေးသည် Digital Platform သိိုှံ့ ရမပာင်ေးရ ွဲ့
လာခဲ့်ပပီေး Facebook သည်လည်ေး ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ အဓိက သတင်ေး မြန်ရ
ှံ့ ဝသည့််
င်ေးမြစ်ရန ာတစ်ခို မြစ်လာခဲ့်သည်။

ိိုှံ့အမပင် Facebook Live18 သည်

တဒဂဂ မြစ်ပ က်ရနရသာ အမြစ်အပ က်ြ ာေးကိို သြာေးရိိုေးက ြီဒီယာြ ာေး
က်အ င်

လူအရမြာက်အြ ာေး

အလ င်အမြန်

ရပေးပိန
ိုှံ့ င
ိို ်သည်။

အလာေးတူပင် နောြည်ရက ာ်ြ ာေး၏ သတင်ေးြ ာေးကိို Facebook အရမခမပ
သတင်ေးစာြ က်နောြ ာေးြ

အခ န
ိ ်

မပည့််

ြတ်ရှုနင
ိို ်မခင်ေးကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

အခ က်အလက်ြ ာေးသည်လည်ေး Facebook ကိို မြန်ြာမပည် ိ ၎င်ေး၏
သိုေးစွဲသူြ ာေးအတွက် အဓိက သတင်ေးြတ်ရှု ာ ပလက်ရြါင်ေးတစ်ခိုအမြစ်
အသွင် ရမပာင်ေးလဲရစခဲ့်ပပီေး သိုေးစွဲသူြ ာေးကိိုလည်ေး ပိိုြိိုတိိုေးပွာေးရစခဲ့်သည်။
၄) မက

ငဂျာနှင Free Basic

Google

Talk

ကိို

ရနောက်ရကာက်ခ နိိုင်ခဲ့်ပပီေးရနောက်

Facebook

ြက်ဆင်ဂ ာသည် Viber19 ပပီေး ရနောက် လူသိုေးအြ ာေး ဆိုေး မြစ်ရသာ Messaging ပလက်ရြါင်ေးတစ်ခို မြစ်လာခဲ့်သည်။ Facebook ြ ၂၀၁၅ ခိုနစ်
ဧပပီလတွင် Messenger Video Call20 အာေး ြိတ်ဆက်ခဲ့်ပပီေးရနောက် Facebook ြက်ဆင်ဂ ာသည် အဓိက လူသိုေးအြ ာေးဆိုေး ပလက်ရြါင်ေး ရန ာသိိုှံ့
ရ ာက် ိလာခဲ့်သည်။ အမခာေးရဒသသိိုှံ့ အလိုပ်သွာေးလိုပ်ရန သူြ ာေးနင့််
ရန ပ်တင
ွ ်က န် ိခသ
ဲ့် ည့်် ြိသာေးစိုြ ာေး ဆက်သွယ် န် အတွက်လည်ေး
အဓိက အသိုေးမပ သည့်် ဆက်သွယ်ရ ေးကိ ိယာတစ်ခို မြစ်လာခဲ့်သည်။

18

Castillo, 2017.
Kanale, 2018.
20
Facebook App, 2015.
19
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ိိုှံ့အမပင်

၂၀၁၆

ခိုနစ်တွင်

နိင
ို ်ငပိိုငတ
် ယ်လီကွန်ေးကိုြပဏီ

တစ်ခိုမြစ်ရသာ MPT က ြိတ်ဆက်ခဲ့်သည့်် ‘ရဆွသဟာ’ ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ Facebook အာေး ရဒတာသိုေး န်ြလိိုဘဲ အသိုေးမပ နိိုင်သည့်် Free Basic21
အစီအစဥ်ြ ာေး သည်လည်ေး မြန်ြာနိိုငင
် ၏ အင်တာနက်သိုေးစွဲသူြ ာေး အာေး
Facebook

ကိို ပိိုြိို၍

အသိုေးမပ ရစ န်အတွက် ဆွဲရဆာင်နိိုင်သည့််

ြိတ်ရခေါ်ခ က် ြ ာေး မြစ်ခဲ့်သည်။
၅) ခန့်စဥလူမှုဘဝလိုအပြေျကမျာ်းအာ်း ြည

ည်းခပ်းနိုင ြေင်း

အွန်လိိုင်ေးရစ ေးရ ာင်ေးခ ြှုြ ာေးနင့််

ည်အလကိုန်

အဝတ်အ

ဝယ်ယူ

အသိုေးမပ နိိုင်သည့်် ရကကာ်မငာ ပလက်ရြါင်ေးြ ာေးသည်လည်ေး Facebook ကိို
အဓိက အရမခမပ ၍ ၄င်ေးတိ၏
ိုှံ့
လိုပ်ငန်ေးြ ာေးကိို မပ လိုပ်လာခဲ့်သည်။
အိြ်သိုေးပစစည်ေး၊ စာေးရသာက်ကိုန် အရ ာင်ေးအဝယ်၊ စာေးရသာက်ဆိိုင်
ီဗ ေးြ ာေးသာြက အိြ်ခခရမြ အရ ာင်ေးအဝယ်အငာေး ကိစစြ ာေးကိိုပါ Facebook ဂရိုြ ာေးကိို မြတ်သန်ေး၍ မပ လိုပ်လာနိိုင်ခဲ့်ပပီေး Facebook ကိို
အကကီေးြာေးဆိုေး
ရနှံ့စဥ်ဘဝြ ာေးအ

21

Trautwein, 2016a.

Digital
ိ

ဲ

Marketing

Platform

ဲဝင်ဝင် သက်ရ ာက်ရစခဲ့်သည်။

လူတ၏
ိိုှံ့
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Figure 6: အိြ်ခခရမြ အငာေးဂရိုတစ်ခို

Figure 7: လူလတ်တန်ေးစာေးြ ာေးအာေး ပစ်ြတ်

ာေးသည့််

အစာေးအရသာက် ီဗ ေး page တစ်ခို

Figure 8: လူလတ်တန်ေးစာေးြ ာေးအာေး ပစ်ြတ်
အစာေးအရသာက် ီဗ ေး pageတစ်ခို

ာေးသည့်် ဟသဂာတပြိ ွဲ့ြ
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၆) မမ ပတဝန်းကျငမှ သတင်းမျာ်းအာ်း လွယလငတကူ သရှနိုင ြေင်း
သတင်ေးြီဒီယာြ ာေးတွင် ြရြာ်မပ ရသေးရသာ ရဒသတွင်ေး သတင်ေးြ ာေး၊
ရဒသတွင်ေး

စီေးပွာေးရ ေးနင့််

သက်ဆိိုင်ရသာ

သတင်ေးြ ာေးအာေး

ရဒသအလိိုက် Facebook ဂရိုြ ာေးနင့်် Page ြ ာေးကိို ြီဒီယာကဲ့်သိိုှံ့
အသိုေးမပ ပပီေး ရဒသတွင်ေး အမြစ်အပ က်ြ ာေးကိို ြတ်ရှုနိိုင်မခင်ေးဟာ Facebook ကိို လူအြ ာေး သိုေးစွဲရစသည့်် အဓိကအရကကာင်ေး င်ေးခြ ာေး

ဲြ

တစ်ခိုမြစ်သည်။ အဆိိုပါ ဂရိုြ ာေးတွင် ရဒသခြ ာေးကိိုယတ
် ိိုင်က ၎င်ေးတိိုှံ့
ပတ်ဝန်ေးက င်တွင်

မြစ်ပ က်ရနသည့််

တရမပေးညီတင်ရလ့် ိပပီေး

အမခာေးသူြ ာေး

သတင်ေးြ ာေးကိို

အခ န
ိ ်နင့််

သိိုှံ့

တရမပေးညီ

အခ န
ိ ်နင့််

သတင်ေးရပေးနိိုင်ကကသည်။ မြင်ရတွွဲ့ သည့်် မြစ်စဥ်မြစ် ပ်ြ ာေးအာေး Live
လွှင့််မခင်ေး၊

ဟစ်တိိုင်တစ်ခိုသြွယ်

နိိုင်မခင်ေးတိက
ိုှံ့ လည်ေး

အဆိိုပါ

ြရက နပ်ခ က်ြ ာေးအာေး

ဂရိုြ ာေးအာေး

ြွင့််အ

လူအြ ာေးစိတ်ဝင်စာေးစွာ

ပါဝင်ရစသည့်် အရကကာင်ေးအခ က်တစ်ခိုလည်ေး မြစ်သည်။
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Figure 9: ရဒသအလိိုက် သတင်ေးနင့်် ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဆိိုင် ာ ဂရိုြ ာေး ၁
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Figure 10: ရဒသအလိိုက် သတင်ေးနင့်် ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဆိိုင် ာ ဂရိုြ ာေး ၂
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Figure 11: ရဒသအလိိုက် သတင်ေးနင့်် ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဆိိုင် ာ ဂရိုြ ာေး ၃
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Figure 12: ရဒသအလိိုက် သတင်ေးနင့်် ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဆိိုင် ာ ဂရိုြ ာေး ၄
၇) အစို်းရမှ Facebook အာ်း အလွနအမင်း အာ်းထာ်း ြေင်း
အစိိုေး ကိိုယတ
် ိိုင်က Facebook အာေး အလွန်အြင်ေး စွဲလြ်ေးအသိုေးမပ
ရနမခင်ေးသည် မြန်ြာနိင
ို ်ငတွင် Facebook ၏ အရ ေးပါြှုကိို ပိိုြိို
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မြင်သာရစသည့်် အခ က်အလက် တစ်ခိုပင်မြစ် သည်။ အစိိုေး သည်
ရနှံ့စဥ်လြ
ူ ှုဘဝနင့်် သက်ဆိိုင်ရသာ အရသေးစာေး
အမခာေးအရ ေးကကီေးသည့််

နိိုင်ငရတာ်အဆင့််

ိုတ်မပန်ခ က်ြ ာေးြအစ
ိုတ်မပန်

ြ ာေးကိို Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍သာ တိိုက်ရိိုက်

Figure 13: လျှပ်စစ်ြီေး မပတ်ရတာက်ြှုအရကကာင်ေး
န်ကိုန်ခရိိုင်လျှပစ
် စ်ရိုေး၏ သတင်ေး

ိုတ်မပန်ခ က်

ရကကညာခ က်

ိုတ်မပန်ရလ့် ိသည်။
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Figure 14: ဧ ာဝတီတိိုင်ေးဝန်ကကီေးခ ပ်အာေး ာ
နှုတ်

ူေးြ

ွက်ခွင့််မပ ရကကာင်ေး သြမတရိုေးရကကညာခ က်
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ယခို

မပသ

ာေးသည့််

အခ န
ိ ်တွင်

သြမတရိုေးရကကညာခ က်အာေး22

ိုတ်မပန်ခဲ့်မခင်ေးမြစ်ပပီေး၊

သတင်ေးြီဒီယာြ ာေးအာေးလိုေးကိို
တိိုက်ရိိုက်အသိုေးမပ ၍

ပိုဂလ
္ ိက

အသိုေးြမပ ဘဲ

သတင်ေး

ြနက်ငါေးနော ီ

ပိိုင်နင့််

နိိုင်ငပိိုင်

Facebook

ကိိုသာ

ိုတ်မပန်ရလ့် ိရသာ

အစိိုေး ၏

င် ာေးရသာ လိုပ် ပ်တစ်ခိုမြစ်သည်။ ဤကဲ့်သိိုှံ့ ြီဒီယာကိို ကကာေးခ
အမြစ် အသိုေးြမပ ဘဲ အစိိုေး ကိိုယတ
် ိိုင်က Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍
လူ

ိုနင့််

တိိုက်ရိိုက်ဆက်သွယ်မခင်ေးသည်လည်ေး

Facebook

ကိို

လူအြ ာေးပိို၍ ြီခိိုရစခဲ့်သည့်် အရကကာင်ေးမခင်ေး ာတစ် ပ် မြစ်လာသည်။
အဆိိုပါ အခ က်ြ ာေးသည် Facebook အရနမြင့်် မြန်ြာနိင
ို ်ငတွင်
အင်တာနက်မြစ်လာပပီေး နိိုင်ငရ ေး၊ လူြှုရ ေးနင့်် စီေးပွာေးရ ေး နယ်ပယ်
ြ ာေးကိို လွှြ်ေးြိိုေး

ာေးသည့်် အခ က်ကိို မပသရနသည့်် အဓိက အခ က်ြ ာေး

မြစ်သည်။

အမျ ်းသာ်းခရ်းအစွန်းခရာကလှုပရှာ်းမှု၊

ိုရှယမီဒီယာနှင

၎င်းတို့်အသံို်း ပ ြေသည နည်းနာမျာ်း
၂၀၁၂ ခိုနစ် ရြလ ၂၈ က်ရနှံ့တွင်

ခိင
ို မ် ပည်နယ်၊

ြ်ေးပဗဲပြိ ွဲ့နယ်

သရမပရခ ာင်ရက ေး ွာြ အသက် ၂၆နစ်အ ွယ် ြသီတာရ

ွေး အဓြမက င့််

သတ်မြတ်ခ မခင်ေးနင့််အတူ

ပေိပကခြ ာေး

ခိင
ို ်မပည်နယ်တဝြ်ေး

စတင်ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။ ၂၀၁၂ ခိုနစ် နိိုဝင်ဘာလတွင် ြွန်မပည်နယ်
အရမခစိိုက် သဃာရတာ်ြ ာေး၏ ဦေးရဆာင်လပ
ှု ် ာေးြှုမြင့်် ြွန်မပည်နယ်၌
ြွတ်ဆလင်

ဆန်က
ှံ့ င်ရ ေး

စတင်ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်ပပီေး23

လှုပ် ာေးြှုမြစ်သည့််

အခ န
ိ ်ခဏအတွင်ေးြာပါ

22

Myanmar President Office, 2018.

23

Bookbinder, 2013.

၉၆၉

လှုပ် ာေးြှု

တစ်နိိုင်ငလိုေးသိိုှံ့
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ပ ွဲ့နခ
ှံ့ ဲ့်သည်။

တစ်နိိုငင
် လိုေး

အတိိုင်ေးအတာ

၉၆၉

လှုပ် ာေးြှုတင
ွ ်ြူ

ဦေးဝီ သူက အဓိက ဦေးရဆာင်ခဲ့်ပပီေး မြန်ြာဗိုဒဓဘာသာ ဆိိုင်ြ ာေးနင့််
ကာေးြ ာေးတွင်
စာအိုပ်ြ ာေး

၉၆၉

တဆိပ်ပါရသာ

ိုတ်ရဝမခင်ေး၊

စတစ်ကာြ ာေး

သီခ င်ေးြ ာေး

ကပ်မခင်ေး၊

မြန်ရ
ှံ့ ဝမခင်ေးနင့််

တ ာေးပွဲြ ာေးမပ လိုပ်မခင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို မပ လိုပ်ခဲ့်ကကသည်။
၂၀၁၃

ြတ်လတွင်

မခြ်ေးပြိ ွဲ့နယ်ြ ာေး၌

ြိတထီလာ

မြစ်ပာွ ေးခဲ့်ရသာ

ပြိ ွဲ့နင့််

ပဲခူေးတိိုင်ေးအရနောက်

ပေိပကခြ ာေးအပပီေးတွင်

၉၆၉

လှုပ် ာေးြှုြ ာေးအရပေါ် ရဝြန်ြှုြ ာေး မြင့််တက်လာပပီေးရနောက် ၂၀၁၃ ခိုနစ်
န
ွ ်လ ၂၆
(ြဘသ)

က်ရနှံ့တွင် အြ ိ ေးဘာသာ သာသနောရစာင့််ရ ာက်ရ ေးအြွဲွဲ့
ကိို

န်ကိုန်တိိုင်ေး

အင်ေးစိန်ပြိ ွဲ့နယ်

ရအာင်ဆန်ေးရတာ

တပ်ဦေးရက ာင်ေး၌ ကသ ာအာဏာကကီေးြာေးသည့်် ဆ ာရတာ်ကကီေးြ ာေးက
ဦေးရဆာင်ြွဲွဲ့စည်ေးခဲ့်ပပီေး24၊

၉၆၉

လှုပ် ာေးြှုတွင်

ဦေးရဆာင်ခဲ့်သည့််

ဦေးဝီ သူကဲ့်သိိုှံ့ ဟန်ေးြ ာေးလည်ေး ဦေးရဆာင်အခန်ေးကဏ္ြ ပါဝင်ခဲ့်သည်။25
၂၀၁၃

ခိုနစ်

ကသဂိုတ်လတွင်

လှုပ် ာေးြှုြ ာေးအာေး

ပိတ်ပင်ခဲ့်ပပီေးရနောက်

ဟန်ေးအြ ာေးစိုသည်
ဝင်ရ ာက်ခဲ့်ပပီေး

သဃာ့်ြဟာနောယကက
၉၆၉

လှုပ် ာေးြှုရအာက်ြ

ြဘသလှုပ် ာေးြှုရအာက်သိိုှံ့

ြ ိ ေးရစာင့််ဥပရဒလှုပ် ာေးြှု

၉၆၉

အြ ာေးအမပာေး

(လူဦေးရ တိိုေးပွာေးနှုန်ေး

ိန်ေးညိမခင်ေး ဆိိုင် ာ က န်ေးြာရ ေးရစာင့််ရ ာက်ြှုဥပရဒ၊ ကိိုေးကွယ် ာ
ဘာသာ

ကူေးရမပာင်ေးမခင်ေးဆိိုင် ာဥပရဒ၊

အြ ိ ေးသြီေးြ ာေး
တစ်ြယာေးစနစ်

အ

ူေး

မြန်ြာဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ

ိြ်ေးမြာေးမခင်ေးဆိိုင် ာဥပရဒနင့််

တစ်လင်

က င့််သိုေးမခင်ေးဆိိုင် ာဥပရဒြ ာေးအာေး

မပဌာန်ေး

နိိုင်ရ ေးအတွက်)ကိို အဓိက ရဆာင် ွက်ခဲ့်ကကသည်26။ ြဘသသည်

24

အခန်ား (၁)၊ (၂၀၁၄)။

25

NAC & Win Nandar, 2019.
May Sitt Paing, 2013.

26
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၎င်ေး၏

ြွတ်ဆလင်

ရဆာင်ေးရ ေးြ ာေးအတွက်

ဆန်က
ှံ့ င်ရ ေးလှုပ် ာေးြှုြ ာေးနင့််
အြ ာေးမပည်သူအာေး

လူသစ်စို

စည်ေးရိုေးလှုွဲ့ရဆာ်ြှုကိို

တ ာေးပွဲြ ာေး၊ Facebook နင့်် YouTube စာြ က်နောြ ာေးကိို အဓိက
အသိုေးမပ ၍ မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ အ

ူေးသမြင့်် Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍

ြဘသ ြ ြဟာဗ ဟာက က ရဆာင် ွက်ခဲ့်ရသာ လှုပ် ာေးြှုြ ာေးအာေး
ရအာက်ပါအတိိုင်ေးရတွွဲ့ သည်။
အွနလိုင်းမီဒီယာသငတန်း
၂၀၁၄

ခိုနစ်

နစ်လည်ပိိုင်ေးြ

စတင်ခဲ့်ရသာ

ြဘသ၏

သာသနော

မပ စွြ်ေး ည်မြင့််သင်တန်ေးြ ာေးအာေး မြန်ြာနိင
ို င
် ပြိ ွဲ့ကကီေး အနှံ့ အမပာေး၌
၂၀၁၇

ခိုနစ်ကိုန်ပိိုင်ေးအ

အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၏

ိ

မပ လိုပခ
် ဲ့်သည်ကိို

ရလ့်လာရစာင့််ကကည့််ြြ
ှု ာေးအ

အ ပ်ဘက်
ရတွွဲ့ ိ သည်။

အဆိိုပါ သင်တန်ေးြ ာေး၌ ြဘသလှုပ် ာေးြှုြ ာေးအာေး သတင်ေးတင်နည်ေး၊
သတင်ေးရိုပ်သရိိုက်ကူေးနည်ေးနင့််

အွန်လိိုင်ေးြတစ်ဆင့််

ဆက်သွယ်

ရဆာင် ွက်ရ ေး ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ သင်ခန်ေးစာြ ာေးအာေး သင်ကကာေးခဲ့်သည်။
ရအာက်ပါ Screen Shot သည် 2015 ခိုနစ် ရြလအတွင်ေး
အြ ိ ေးဘာသာသာသနော
သင်တန်ေးရပေးခဲ့်သည့််
သတင်ေးပိုမြစ်သည်။

ရစာင့််ရ ာက်ရ ေး

(ဗဟိို)

အွန်လိိုင်ေးြီဒီယာသင်တန်ေး

(ြဘသ-ဗဟိို)ြ
တစ်ခို၏
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Figure 15: ြဘသ-ဗဟိိုြသင်တန်ေးရပေးခဲ့်သည့််
အွန်လိိုင်ေးြီဒီယာသင်တန်ေး တစ်ခို၏ သတင်ေး
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Facebook ခ ကာ ငာစနစအာ်း အသံို်း ပ ြေင်း
ြဘသ၏ တ ာေးဝင် Facebook စာြ က်နောအာေး လူအြ ာေးအမပာေး
သိရစ န်နင့်် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ သတင်ေးအခ က်အလက်ြ ာေးအာေး ရ ာက် ိ ရစ န်
Facebook Advertising ကိို အသိုေးမပ ၍ စနစ်တက ရဆာင် ွက်ခဲ့်သည်။
လူအြ ာေးအာေး

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

တ ာေးဝင်

တိိုက်ရိိုက်ဆက်သွယ်မခင်ေးသည်

စာြ က်နောြ ာေးြတစ်ဆင့််

အြွဲွဲ့ဝင်သစ်ြ ာေးကိို

ိရစနိိုင် န်

အတွက် အဓိက က ရသာ နည်ေးနောတစ်ခို မြစ်ခဲ့်သည်။ Facebook ၏
ရကကာ်မငာစနစ်သည်
ပညာရ ေး၊ ရန
လိုပ်
ိ

ာေးသည့််

Facebook

အသိုေးမပ သူ၏

အသက်အ ွယ်၊

ိိုင်သည့်် တည်ရန ာ၊ လိငအ
် ြ ိ ေးအစာေး၊ ၎င်ေးတိိုှံ့ Like
Page

ိရ ာက်ရ ာက်

အြ ိ ေးအစာေး
ပစ်ြတ်

စသည်တက
ိိုှံ့ ိို
ာေး၍

အသိုေးမပ ပပီေး

ကိိုယရ
် ပေးခ င်သည့််

သတင်ေးစကာေးအာေး ရပေးပိန
ိုှံ့ ိိုင်သည့်် ရကကာ်မငာစနစ် တစ်ခိုမြစ်သည်။
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Figure 16: ြဘသ-ဗဟိိုြ

တ
ို ်မပန်ရသာနစ်သစ်သဝဏ်လွှာ

Facebook Advertising ကိို အသိုေးမပ

ာေးရသာ ြဘသ၏ သဝဏ်လွှာ

(ယခို ရကကညာခ က်အာေး ၂၀၁၇ ခိုနစ် ဧပပီလ ၁၇ က်ရနှံ့တွင် ယူခဲ့်ပပီေး၊
ြူ င်ေးရပခ ွဲ့်အာေး ၂၀၁၈ခိုနစ်

န
ွ ်လ ၇ က်ရနှံ့တွင် Facebook ြ

မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည်။)

Facebook ကို အသံို်း ပ ၍ ပဋပကခကို လံှုံ့ှု ခ
ြဘသနင့်် ြဘသရ

ာ ြေင်း

ာက်ခသူြ ာေးသည် Facebook အာေး အသိုေးမပ ၍

၎င်ေးတိိုှံ့ မပ လိုပ်ရလ့် ိရသာ ြွတ်ဆလင်ဆန်က
ှံ့ င်ရ ေး အဓိကရိုဏေး် ြ ာေးကိို
လူအြ ာေး

လာရ ာက်

ပူေးရပါင်ေး န်အတွက်

လှုွဲ့ရဆာ်ရလ့် ိသည်။
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ိိုှံ့အမပင်

ြတစ်ဆင့််

Facebook

၎င်ေးတိအ
ိုှံ့ ခ င်ေးခ င်ေး

သိနိိုင်ရသာ

စကာေးြ ာေးကိို အသိုေးမပ ၍ ပေိပကခြမြစ်ြန
ီ င့်် ပေိပကခမြစ်ရနစဥ်အတွင်ေး
ခတ
ိ ်ဆက်ရဆာင် ွက်ြှုြ ာေး
ဥပြာြ ာေး

ဲြ

မပ လိုပ်ရလ့် ိသည်။

တက်ကကွသူ၏

သြာေးဆိိုသူြ ာေးအာေး လှုွဲ့ရဆာ်

အရကာင့််တွင်ေးြ

ရအာက်ပါ
အြ ိ ေးသာေးရ ေး

ာေးရသာ Screenshot တစ်ခိုမြစ်သည်။

Figure 17: အြ ိ ေးသာေးရ ေးသြာေးတစ်ဦေးြ လှုွဲ့ရဆာ်

ာေးရသာ

Screenshot27
ခဝြနသူ သို့်မဟိုတ

27

န့်ကျငဘကအ မငရှသူမျာ်းအာ်း ရီပို့် ပ လိုပ ြေင်း

Moe Phyu အရကာင့််သည် ြဘသကိို ရ

ာက်ခသည့်် တက်ကကွသူတစ်ဥေးီ ဟို

လူသိြ ာေးသူမြစ်ပပီေး ၂၀၁၆ ခိုနစ် နိိုဝင်ဘာလတွင် ြဘသအြာခြ ာေးက မပ လိုပ်ခဲ့်ရသာ
ြွတဆ
် လင်ဆန်က
ှံ့ င်ရ ေး လိုပ်ငန်ေးတစ်ခိုတွင် ပူေးရပါင်ေးပါဝင် န်အတွက် အြ ိ ေးသာေးရ ေး
သြာေးဆိိုသူြ ာေးအာေး လှုွဲ့ရဆာ်

ာေးရသာ Screenshot တစ်ခိုမြစ်သည်။
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ြဘသအြွဲွဲ့ဝင်နင့်် ရ
ပိိုစ့််ြ ာေးအာေး

ာက်ခသူြ ာေးသည် ၎င်ေးတိအ
ိုှံ့ ာေး ဆန်က
ှံ့ င်ရသာ

လူအင်အာေး

လက်နက်သြွယ်

အသိုေးမပ ၍

အသိုေးမပ ကကသည်။

အကကိြ်ကကိြ်အြန်ြန် မပ လိုပ်ရသာ
အယူအဆကိို

ဆန်က
ှံ့ င်ရသာ

ဆန်က
ှံ့ င်ဘက်အသြ ာေးကိို
မပပါပိုသည်

ီပိိုှံ့

မပ လိုပ်မခင်ေး

လူအင်အာေးကိို

ကိို

အသိုေးမပ ၍

ီပြ
ိိုှံ့ ာေးသည် ြဘသနင့်် ၎င်ေးတိိုှံ့
ပိိုစ့််ြ ာေးအာေး

အာေးနည်ေးရစ

မပ တ်က ရစခဲ့်ပပီေး

ခဲ့်သည်။

သိုရတသီအြ ိ ေးသြီေးတစ်ဦေးြ

ရအာက်ရြာ်
ဗြာလူြ ိ ေးကကီေး

ဝါဒအရကကာင်ေး ရဆာင်ေးပါေးရ ေးပပီေးရနောက် အဆိိုပါပိိုစ့််အာေး Facebook ြ
၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
လူြှုကွန် က်စနှုန်ေးြ ာေးနင့်် ြကိက
ို ်ညီဟိုဆိိုကာ မြ တ်ခ ခဲ့်
သည့်် သက်ရသ အရ

ာက် အ

ာေး တစ်ခိုမြစ်သည်။ ရနောက်ပိိုင်ေးတွင်

Facebook ြ ဤပိိုစ့််သည် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
လူြှုကွန် က် စနှုန်ေးြ ာေးအာေး
ြခ ိ ေးရြာက်ပါဟို ဆိိုကာ ပိိုစ့််အာေး မပန်လည်ခင
ွ ့််မပ ခဲ့်သည်။
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Figure 18: ီပြ
ိိုှံ့ ာေးလက်ခ

၍
ိ Facebook ြ မြ တ်ခ ခဲရ
့် သာ

လူြ ိ ေးကကီေးဝါဒနင့်် သက်ဆိိုင်သည့်် ပိိုစ့်် - ြူ င်ေး Facebook
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အွနလိုင်းစစတပ သို့်မဟိုတ စစဝါဒ ြန့်ြေျခရ်း
မြန်ြာ့်အင်တာနက်ရခတ်ဦေးတွင်

တပ်ြရတာ်ရလာ်ဘီ

blog

ြ ာေးအမြစ် ိခရ
ဲ့် သာ Opposite Eye နင့်် ပိရတာက်ရမြ ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ blog
ြ ာေးသည်

Facebook

အာေး

လူအြ ာေးစတင်

သိုေးစွဲလာခ န
ိ တ
် ွင်

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးPageြ ာေးအမြစ် အသင့်် ရ ာက် ိ ရန ာယူပပီေး မြစ်ခဲ့်သည်။
ိိုှံ့အမပင်ရမြာက်ြ ာေးလစွာရသာသတင်ေးဌာနအရယာင်ရဆာင်
ာေးသည့််

page

ြ ာေး၊ရြ ာ်ရမြရ ေး

page

ြ ာေးနင့််

အရကာင့််

တိုအရမြာက်အြ ာေးသည် Facebook ရပေါ်တွင် အြ ာေးအမပာေး
လူအြ ာေးက

ိရနပပီေး၊

ိိုဝါဒ မြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးအရကာင့််ြ ာေးသည် ရို ာေးရ ာက်နင့််

ရို ာေးမပန် စစ်ဗလ
ိို ်ြ ာေး ဦေးရဆာင်သည့်် စစ်တပ်ြ ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး ဌာနက
မပ လိုပ်ရနသည်ဟို ယူဆ ခန်ြ
ှံ့ န်ေးခဲ့်ကကရသာ်လည်ေး ၂၀၁၈ နစ်လည်ပိိုင်ေး
အ

ိ

သက်ရသမပနိိုင်ခဲ့်မခင်ေး

ရအာက်တိိုဘာ

ြ ိခပ
ဲ့် ါ။

၁၅ က်တွင်

သိရ
ိုှံ့ သာ်

ိုတ်ရဝခဲသ
့် ည့််

၂၀၁၈

ခိုနစ်

နယူေးရယာ့်ခ်တိိုင်ေးြ်

သတင်ေးစာ၏ A Genocide Incited on Facebook, With Posts From
Myanmar’s Military28 ရဆာင်ေးပါေးအ

လူဦေးရ

၇၀၀ ခန်ှံ့ ိရသာ

အွန်လိိုင်ေးသတင်ေးအတိုမပ လိုပ်သည့််စတ
ိ ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရ ေးဌာနစိတ်တစ်
ခို

သည်

ရနမပည်ရတာ်

တွင်

အရမခစိက
ို ်ပပီေး

အွန်လိိုင်ေးအရမခမပ

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ မိ ခင်ေးြ ာေးကိို မပ လိုပ်လ က် ိသည်ဟို သတင်ေးရ
ရြာ်

ာက်ြ ာေးက

ိုတ်ခဲ့်သည်။ အဆိိုပါ ရဆာင်ေးပါေးနင့်် ပတ်သက်၍ တပ်ြရတာ်က

တစ်စတ
ို စ် ာ မငင်ေးဆန်ခဲ့်မခင်ေး ြ ိပါ။ နယူေးရယာက်တိိုင်ေးြ်၏ ရြာ်မပခ က်
အပပီေးတွင်

Facebook

ရအာက်တိိုဘာလတွင်

ြ

စိုစြ်ေးရ

တစ်ကကိြ်၊

ာက်လြ်ေးြှုြ ာေး
နိိုဝင်ဘာလတွင်

မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီေး
တစ်ကကိြ်

ရနမပည်ရတာ် စစ်ရိုေးခ ပ်နင့်် ဆက်စပ်ပတ်သက်ြှု ိရနသည့်် Facebook

28

Mozur, 2018.
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ရပ့်ရပါင်ေး ၄၂၅ခို၊ ဂရိုရပါင်ေး ၁၇ခို၊ အင်စတာဂ ြ်အရကာင့်် ၁၅ခိုနင့်် Facebook

အရကာင့််ရပါင်ေး

ြယ် ာေးခဲ့်သည်29။
အရယာင်ရဆာင်
ြ ာေးပါဝင်ခဲ့်သည်။

အဆိိုပါ

၁၃၅ခိုအာေး
Page

၎င်ေး၏

ြ ာေးတွင်

ပလက်ရြါင်ေးြ

သတင်ေးြီဒီယာ

ပိုစ

ာေးရသာ Page ြ ာေး၊ ဟာသနင့်် ရြ ာ်ရမြရ ေး Page
ိိုကဲ့်သိိုှံ့

Facebook

၏

စိုစြ်ေးရြာ်

ိုတ်

ပပီေး

အစိုလိိုက်အခပ လိိုက် အရ ေးယူြှုရကကာင့်် ရြာ်လိိုဝါ သန်ေးနင့််ခ ရီ သာ
အသင့်် ပိ ပီေး ပလက်ရြါင်ေးြ ာေး ရပ ာက်ကွယ်ခဲ့်ရသာ် လည်ေး စစ်တပ်
ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးအရကာင်ြ
့် ာေး

အကိုန်လိုေးကိိုရတာ့်

င်ေးလင်ေးနိိုင်

ခဲ့်သည်ရတာ့် ြဟိုတပ
် ါ။ ၂၀၁၉ ခိုနစ်အတွငေး် တိိုင်ေး င်ေးသာေးလက်နက်
ကိိုင်အြွဲွဲ့ြ ာေးနင့်် ပတ်သက်သည့်် သတင်ေးအတိုြ ာေး၊ ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးြ ာေး
ရ ေးသာေးရနသည့်် စာြ က်နော အခ ိ ွဲ့၊ တပ်ြရတာ်၏ သတင်ေးြ ာေးကိို
ရြာ်မပရနသည့််
ရ

ာက်ခသူ

Facebook
ဂရိုြ ာေးအာေး

စာြ က်နောအခ ိ ွဲ့နင့််

တပ်ြရတာ်

ရလ့်လာခ က်ြ ာေးအ

ရအာက်ပါ

အခ က်ြ ာေးကိို ရတွွဲ့ ိ သည်။
နိုငငံရပ ြော်းတညခနရာ ပခနခသာ သတင်း Page အကဒမငမျာ်း
တပ်ြရတာ်သတင်ေးြ ာေးအာေး

အစဥ်တစိိုက်တင်ခဲ့်သည့််

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်

တိိုင်ေး င်ေးသာေး လက်နက်ကိိုင်ြ ာေးနင့်် ပတ်သက်သည့်် သတင်ေးအခ က်
အလက်အတိုြ ာေးအာေး မြန်မှံ့ ြ ေးခဲ့်သည့်် ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး page ရပါင်ေး
၃၄အာေး

ရလ့်လာခဲ့် ာတွင်

အက်ဒြင်ြ ာေး၏

တည်ရန ာအာေး

နိိုင်င ပ်မခာေးသိိုှံ့ မပခဲ့်သည့်် page ရပါင်ေး ၁၄ ခိုအာေး ရတွွဲ့ ိ ပပီေး
ရလ့်လာရနဆဲ ကာလတွင် ပင် Facebook ြ page ၅ ခိုအာေး
ပယ်ြ က်ခဲ့်သည်။ က န် ိရနရသာ page ၉ ခိုတွင် ၃.၁သန်ေးရက ာ်
ိရနသည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ နိိုင်င ပ်မခာေး တည်ရန ာ
29

Meta Newsroom, 2018.

မပရနသည့််
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အက်ဒြင်ြ ာေး၏

တည်ရန ာြ ာေးတွင်

မြန်ြာစစ်တပ်ြ

နစ်စဥ်

ာနင့််ခ ရီ သာ ပညာသင်ြ ာေးပိရ
ိုှံ့ နသည့်် ရို ာေးနင့်် မြန်ြာ စစ်တပ်ပင
ိို ်
စီေးပွာေးရ ေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေးနင့်် ဆက်စပ်လိုပ်ကိိုငရ
် နသည့်် ဗီယက်နြ်နင
ိို ်င
တိိုှံ့ ပါဝင်ရနသည်။ အဆိိုပါ စစ်တပ် ရလာ်ဘီ page ြ ာေး ိ နိိုင်င ပ်မခာေး
တည်ရန ာမပ အက်ဒြင်ြ ာေး စာ င်ေး

တ
ဲ ွင် ရို ာေးနင့်် ဗီယက်နြ်

တည်ရန ာမပ

အြ ာေးဆိုေး

အက်ဒြင်ြ ာေး

သည်

မြစ်ပပီေး

ိိုင်ေး၊

အင်ဒန
ိို ီေး ာေးနင့်် ြိလစ်ပိိုငန
် ိိုင်ငြ ာေးလည်ေး ပါဝင်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။
ဤရန ာတွင် page အက်ဒြင်ြ ာေးသည် VPN သိုေး၍ ၎င်ေးတိိုှံ့၏
တည်ရန ာြ ာေးအာေး

ရမပာင်ေးလဲ

နိိုင်ရသာ်လည်ေး Facebook ၏

ာေးနိိုငသ
် ည်ဟို

ိုတ်မပန်ခ က်အ

30

ယူဆခ က် ိ
အက်ဒြင်ြ ာေး၏

အရမခမပတည်ရန ာအာေး ရကာက်ယူ ာတွင် အင်တာနက်တည်ရန ာ
တင်ြကဘဲ ြိုန်ေး၊ ကွန်ပ တာ အစ ိသည့်် device ြ ာေး၏ တည်ရန ာ
ကိိုပါ

ည့််သွင်ေး ရကာက်ယူသည့််အတွက် ရအာက်တွင် ရြာ်မပ

ာေး

သည့်် တည်ရန ာြ ာေးသည် အက်ဒြင်ြ ာေး အြန်တကယ် အရမခစိိုက်
အသိုေးမပ ရနသည့်် နိိုင်ငြ ာေးဟို ဆိိုနိိုင်သည်။
၁) ရိုရှာ်းနိုငငံတညခနရာ ပ အကဒမငရှသည page မျာ်း
ယခိုစာတြ်ေးအတွက် အဓိကရလ့်လာခဲ့်သည့်် page ရပါင်ေး ၃၄ခိုြ
ရို ာေးနိိုင်ငသိိုှံ့ တည်ရန ာမပရနသည့်် page ရလေးခိုအာေး ရလ့်လာ ာတွင်
၎င်ေး page ြ ာေးအာေးလိုေးသည် သတင်ေးဌာနပိုစ အရယာင်ရဆာင်
သည့််

page

ြ ာေးမြစ်ပပီေး

ပိုြန်အာေးမြင့််

လူကကိ က်ြ ာေး

ာေး

သည့််

သတင်ေးြ ာေးအာေး မပန်လည်ကူေးယူရြာ်မပမခင်ေး၊ လူကကိ က်ြ ာေးသည့်် Click
Bait ပိိုစ့််ြ ာေးအာေး ရြာ်မပမခင်ေး ြ ာေး မပ လိုပရ
် လ့် ိသည်။ ၎င်ေးတိသ
ိုှံ့ ည်
တ ာေးဝင်ရလာ်ဘီပိိုစ့််ြ ာေးအာေး
30

Meta, n.d.

တင်ရလ့်တင်

ြ ိဘဲ

စစ်တပ်နင့််
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တိိုင်ေး င်ေးသာေး

လက်နက်ကိိုင်ြ ာေး

တိိုက်ပွဲမြစ်ပာွ ေးခ န
ိ ်

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးပိစ
ို ့််ြ ာေးအာေး အခ န
ိ ်ကိိုက် ကကာေးညပ်ရြာ်မပရလ့်

ိသည်။

ရပခ ွဲ့်ြ ာေးတွင် ိရသာ အက်ဒြင်ြ ာေး၏ အရ အတွက်သည် ြတူညီဘဲ
Myanmar Breaking News Page တွင် မြန်ြာနိိုငင
် တည်ရန ာမပ
အက်ဒြင် ၅ဦေးနင့်် ရို ာေးအရမခမပ ၃ဦေး၊ မြန်ြာ့် သတင်ေး

ူေး သတင်ေးဦေးြ ာေး

page တွင် မြန်ြာနိင
ို ်ငတည်ရန ာမပ ၉ဦေးနင့်် ရို ာေးအရမခမပ ၆ဦေး၊ Sashalin.com-

မြန်ြာ့်သတင်ေးpageတွင်

မြန်ြာတည်ရန ာမပ

၇ဦေးနင့််

ရို ာေးတည်ရန ာမပ ၄ဦေး နင့်် Sun Thit Lwin - Daily News Page တွင်
မြန်ြာတည်ရန ာမပ ၄ဦေးနင့်် ရို ာေးတည်ရန ာမပ ၂ဦေးတိိုှံ့ ပါဝင်သည်။

Figure 19: မြန်ြာနင့််ရို ာေးနိိုင်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့်် page
မ ား ၁
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Figure 20: မြန်ြာနင့််ရို ာေးနိိုင်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့်် page
ြ ာေး ၂

Figure 21: မြန်ြာနင့််ရို ာေးနိိုင်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့်် page
ြ ာေး ၃
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Figure 22: မြန်ြာနင့််ရို ာေးနိိုင်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့်် page
ြ ာေး ၃
၂) ဗီယကနမတညခနရာ ပ အကဒမငရှသည page မျာ်း
ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပရနသည့််
ာတွင်

ခိိုင် (အ

ူေးမြင့််

page

ရလေးခိုအာေးရလ့်လာ

ကခိ င့််တပ်ြရတာ် AA) နင့််ပတ်သက်သည့််

သတင်ေးအခ က်အလက် အတိုြ ာေး တင်သည့်် page နစ်ခို၊ ကခ င်
(အ

ူေးသမြင့််

အတိုြ ာေး

KIA)နင့််

တင်သည့််

ပတ်သက်ရသာ
တစ်ခို၊

page

သတင်ေးအခ က်အလက်
အမခာေးရသာ

စစ်တပ်နင့််

ပတ်သက်သည့်် ရလာ်ဘီသတင်ေး ဓာတ်ပိုြ ာေး တင်ရသာ page တစ်ခန
ို င့််
ဘာသာရ ေးဆိိုင် ာသတင်ေးြ ာေးနင့််
တင်ရလ့် ိ

သည့််

တင်သည့််

ပတ်သက်ရသာ
ြ ာေး

page

အရယာင်ရဆာင်

တစ်ခိုတိိုှံ့

page

လက်နက်ကိိုင်ြ ာေးနင့််

အစိိုေး ဆန်က
ှံ့ င်ရ ေးသတင်ေးြ ာေးကိို

ဲတွင်

AA

မြစ်သည်။

တိိုင်ေး င်ေးသာေး

သတင်ေးအခ က်အလက်ြ ာေး
၏

သတင်ေးမပန်ကကာေးရ ေး

ာေးရသာ page သည် AA နင့်် တပ်ြရတာ်၏ တိိုက်ပွဲ

သတင်ေးြ ာေးအာေး မပန်လည်ကူေးယူရြာ်မပမခင်ေးြ ာေးနင့်် page အစစ်သ ြွယ်
အရယာင်ရဆာင်ပပီေး

AA

ရခါင်ေးရဆာင်ြ ာေး

အသရ ြ က်သည့််ပိိုစ့််ြ ာေးနင့််

ခိိုင်နင့််

နင့််

ပတ်သက်သည့််

ဗြာလူြ ိ ေးြ ာေး

အကကာေး
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အမငင်ေးပွာေးရစသည့်် ပိိုစ့််ြ ာေး (ဥပြာ ခိိုင့််နိိုငင
် ရတာ်ကိစစကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ) ကိို
ရ ေးသာေး မြန်ရ
ှံ့ ဝရလ့်

ိသည်။ ရို ာေး အက်ဒြင်ြ ာေး

ိရနရသာ page

ြ ာေးနင့်် ြတူညီ ရသာ မခာေးနောေးခ က်ြာ အဆိိုပါ page ြ ာေးသည် တိိုက်ပွဲ
သတင်ေးြ ာေးနင့််

ပတ်သက်၍သာ

အစဥ်တစိိုက်

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ြ
ိ ှုြ ာေး

မပ လိုပ်ရလ့် ိပပီေး၊ မြန်ြာတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် အရ အတွက်ြာ
ြတူညီ ရသာ်လည်ေး ဗီယက်နြ်တည်ရန ာမပ အက်ဒြင်အရ အတွက်
ြာလည်ေး ၂ဦေးစီမြင့်် တူညီရန သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ ဤအခ က်က
တူညီရနရသာ

သူနစ်ဦေးကပင်

ရပခ ွဲ့်ငါေးခို၌

အက်ဒြင်မြစ်ရန

သည်ဆိုသ
ိ ည့််ရကာက်ယူခ က်ကိိုလည်ေး ယူဆနိိုင်သည်။

Figure 23: မြန်ြာနင့််ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့််
page ြ ာေး ၁
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Figure 24: မြန်ြာနင့််ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့််
page ြ ာေး ၂

Figure 25: မြန်ြာနင့််ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့််
page ြ ာေး ၃
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Figure 26: မြန်ြာနင့််ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့််
page ြ ာေး ၄

Figure 27: မြန်ြာနင့််ဗီယက်နြ်နင
ိို ်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင် ိသည့််
page ြ ာေး ၅
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၃) ထိုင်း၊ အငဒန
ို ီ်းရှာ်း၊ ြလစပင
ို တညခနရာ ပ page အကဒမငမျာ်း
ရို ာေးနင့််
စစ်ရလာ်ဘီ

ဗီယက်နြ်ြဟိုတ်သည့််
page

ြ ာေး

ဲတွင်

အမခာေးရသာနိိုင်ငတည်ရန ာမပ
နောြည်ကကီေး

ရလာ်ဘီ

page

တစ်ခိုမြစ်ရသာ Kyaw Swar Page လည်ေး ပါဝင်ပပီေး အဆိိုပါ page တွင်
ိိုင်ေးနိိုင်ငတည်ရန ာမပ အက်ဒြင်တစ်ဦေးလည်ေး ပါဝင်သည်။ အဆိိုပါ
page သည် သတင်ေးအတိုြ ာေးနင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေး မြန်ရ
ှံ့ ဝမခင်ေးရကကာင့််
Facebook ၏ ြကကာခဏ ပိတ်ပင် မခင်ေးကိို ခခဲ့် ပပီေး page ြ ာေးလည်ေး
ြကကာခဏ အသစ်ြွင့််ခဲ့် သည်။ ယခို မပသ

ာေးရသာ page သည် Kyaw

Swar အြည်မြင့်် ၂၀၁၈ ကသဂိုတ်လကြ မပန်လည် ြွင့််
ရနောက်ဆိုေး page မြစ်ပပီေး လူ ရမခာက်ရသာင်ေးငါေးရ

ာေးရသာ

ာင် Like မပ လိုပ်

ာေး

သည်။ Ko Thet နင့်် KoThet Reborn page တိသ
ိုှံ့ ည်လည်ေး
စစ်တပ်ရလာ်ဘီသတင်ေးနင့်် ဓာတ်ပြ
ို ာေးကိိုသာ တင်ရလ့် ိပပီေး အဆိိုပါ
page

အက်ဒြင်ြ ာေးစာ င်ေးတွင်

အက်ဒြင် ၄ဦေးစီနင့်် ၅ဦေးစီ ပါဝင်သည်။

ိိုင်ေးနိင
ို င
်

တည်ရန ာမပသသည့််
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Figure 28:

ိိုင်ေး၊ အင်ဒန
ိို ီေး ာေး၊ ြိလစ်ပိိုင် တည်ရန ာမပ

အက်ဒြင် ိသည့်် page ြ ာေး ၁

Figure 29:

ိိုင်ေး၊ အင်ဒန
ိို ီေး ာေး၊ ြိလစ်ပိိုင် တည်ရန ာမပ

အက်ဒြင် ိသည့်် page ြ ာေး ၂
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Figure 30:

ိိုင်ေး၊ အင်ဒန
ိို ီေး ာေး၊ ြိလစ်ပိိုင် တည်ရန ာမပ

အက်ဒြင် ိသည့်် page ြ ာေး ၃

Figure 31:

ိိုင်ေး၊ အင်ဒန
ိို ီေး ာေး၊ ြိလစ်ပိိုင် တည်ရန ာမပ

အက်ဒြင် ိသည့်် page ြ ာေး ၄
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စနစတကျ စိုြွှုံ့ထာ်းခသာ ဂရိုမျာ်း
တပ်ြရတာ်ရ

ာက်ခသူဂရိုြ ာေးကိို

ပိတ်ပင်ရစကာြူ
ရပေါ်

အဆိိုပါ

ြ

Facebook

ဂရိုြ ာေးသည်

ခဏမခင်ေးပင်

ြည်သပ
ိိုှံ့ င်
မပန်လည်

ွက်လာရလ့် ိပပီေး ပ ိသတ်အင်အာေးသည်လည်ေး မပန်လည်တိိုေးပွာေး

ရလ့် ိသည်။ ယခို မပ
သည်

ment Page31
တပ်ြရတာ်ရ

ြည်သည့််

ပိိုစ့််လှုပ် ာေးြှုြ ိ ေးကိိုြ

ြတင်ဘဲ

ာက်ခသူဂရို ၁၇ ခိုနင့်် အမခာေး ဂရို ၁၁ ခိုကိို Admin

အမြစ် တာဝန်ယူ
သတင်ေးဂရို၊

ာေးရသာ Association of Support & Manage-

ာေးသည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ အမခာေး ဂရို ၁၁ ခို

ရစ ေးရ ာင်ေးဂရိုကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

ဲတွင်

လူစိတ်ဝင်စာေးနိင
ို ်သည့််

ဂရိုြ ာေးအမပင် မြန်ြာအိိုင်ရဒါြန်ဂရိုကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ လူကကိ က်ြ ာေးနိိုင်သည့််
ဂရိုြ ာေးပါ ြွဲွဲ့စည်ေး
page

ာေးသည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ ၎င်ေးဂရိုြ ာေးသည် ဝါဒမြန်ှံ့

ြ ာေးအတွက်

ယူဆနိိုင်ပပီေး

အသင့််မပင်ဆင်ြွဲွဲ့စည်ေး

ဂရိုအခ င်ေးခ င်ေး

ာေးရသာ

ဂရိုြ ာေးဟို

ခတ
ိ ်ဆက်ရဆာင် ွက်နိိုင်သည့််

ဦေးတည်မပင်ဆင်ခ က်ြ ိ ေးဟိုလည်ေး ခန်ြ
ှံ့ န်ေး နိင
ို ်သည်။

31

https://www.facebook.com/AssociationofSupportandManagement/
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Figure 32: Association of Support & Management Page
ြတာဝန်ယူ ာေးရသာဂရိုြ ာေး ၁
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Figure 33: Association of Support & Management Page
ြတာဝန်ယူ ာေးရသာဂရိုြ ာေး ၂
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Figure 34: Association of Support & Management Page
ြတာဝန်ယူ ာေးရသာဂရိုြ ာေး ၃

Figure 35: Association of Support & Management Page
ြတာဝန်ယူ ာေးရသာဂရိုြ ာေး ၄
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Figure 36: Association of Support & Management Page
ြတာဝန်ယူ ာေးရသာဂရိုြ ာေး ၅

Figure 37: Association of Support & Management Page
၏အခ က်အလက်အခ ိ ွဲ့
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အငတာနက စစ

ငခရ်းတွင အသံို်း ပ ြေသည နည်းနာမျာ်း

စစ်ရလာ်ဘီအရကာင့််ြ ာေး၊ page ြ ာေးနင့်် ဂရိုြ ာေးသည် Facebook ကိို
အသိုေးမပ ၍

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ိ ာတွင်

ရယဘိုယ အာေးမြင့််

ြဘသနင့််

အသိုေးမပ ခဲ့်သည့််

နည်ေးနောြ ာေးြာ

တူညီရသာ်လည်ေး

တခ ိ ွဲ့ရသာ

ရန ာြ ာေးတွင် ပိိုြ၍
ိို
စနစ်က ကာ ြဟာဗ ဟာ ရမြာက်သည်ကိို
ရတွွဲ့မြင် သည်။ အ

ူေးသမြင့်် စစ်ရလာ်ဘီအရကာင့််ြ ာေးက ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

ဝါဒမြန်ှံ့ page ြ ာေး Like နင့်် Follower ြ ာေးရစ န်နင် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
သတင်ေးစကာေးြ ာေးအာေး က ယ်က ယ်မပန်မှံ့ ပန်ှံ့ ရ ာက် ိရစ န် အတွက်
ရအာက်ပါနည်ေးလြ်ေးြ ာေးကိို အသိုေးမပ ရလ့် ိသည်။
တရာ်းဝငသတင်းဌာနမျာ်းသြွယ အခယာငခ
ရို ာေးတည်ရန ာမပ

အက်ဒြင်ြ ာေး

ာင ြေင်း

ကိိုင်တွယ်ရနသည့််

Myanmar

Breaking News နင့်် Sun Thit Lwin Page ြ ာေးသည် ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ page
နောြည်ြ ာေးအာေး

7

Day

သတင်ေးဌာန၏

နောြည်နင့််

ဆင်တူရိိုေးြာေးမြစ်ရအာင် ရမပာင်ေးလဲ အရယာင်ရဆာင်ခဲ့် သည်။

Figure 38: Myanmar Breaking News Page ၏ History
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Figure 39: Sun Thit Lwin Page ၏ History
တူညီခနခသာ

ပစ
ို မျာ်းအာ်း

မတူညသ
ီ ည

အွနလိုင်းသံို်းစွသူ

အခ မာကအမျာ်းထံသို့်ခပ်းပို့် ြေင်း
အဆိိုပါ page ြ ာေးသည် သာြန်အခ န
ိ ်ြ ာေးတွင် လူကကိ က်ြ ာေးရစသည့််
အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးမြစ်သည့်် ရြ ာ်ရမြရ ေး၊ ရဆေးပြီေးတိိုနင့်် အမခာေးရသာ
ရဟာ့်သတင်ေးြ ာေးအာေး
သတင်ေးစကာေးအာေး
ရြာ်မပ
တူညီစွာ

ာေးရသာ

တင်ရလ့် ိပပီေး
ကကာေးမြတ်

ရြာ်မပရလ့် ိသည်။

အရကကာင်ေးအ ာနစ်ခိုသည်

အခ န
ိ ်ကိိုက် တင်

ဦေးဝီ သူအာေး

၎င်ေးတိိုှံ့
page

ရပေးခ င်သည့််
ရအာက်တွင်
နစ်ခိုစလိုေးက

ာေးသည့်် ရဆေးပြီေးတိိုအရကကာင်ေးပိိုစ့််နင့််

ဲရဘာ်ဟို ရခေါ်ရဝေါ်သည့်် အတွက် ရဝြန်ခရန သည့််

သီတဂူဆ ာရတာ်ဘက်ြ

မပန်လည်တိုှံ့

မပန်

ာေးရသာ

ပိိုစန
့်် စ်ခို

မြစ်သည်။ အရကကာင်ေးအ ာ တစ်ခိုတည်ေးကိပ
ို င် ရန ာစိုြ ြတူညီသည့််
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လူြ ာေး

သိိုှံ့

က ယ်က ယ်မပန်မှံ့ ပန်ှံ့

ရ ာက် ိ

အသိုေးမပ သည့်် နည်ေးလြ်ေးတစ်ခို မြစ်သည်။

Figure 40: Myanmar Breaking News Page ြ
ရဆေးပြီေးတိိုနင့််ပတ်သက်သည့်် Post တစ်ခို

ရစ န်အတွက်
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Figure 41: Sun Thit Lwin Page ြ တင်

ာေးရသာ အလာေးတူ Post
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Figure 42: Sun Thit Lwin Page ြ
သီတဂူဆ ာရတာ်နင့််ပတ်သက်သည့်် Post တစ်ခို
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Figure 43: Myanmar Breaking News Page ြ တင်

ာေးရသာ

အလာေးတူ Post

အသငြွငပပီ်းခသာ pageနှင အခကာငမျာ်းအာ်း ဝယယူ ြေင်းနှင
ပနလညအသံို်း ပ ြေင်း
အသင့််ြွင့််ပပီေးသာေး page နင့်် အရကာင့််ြ ာေးအာေး ဝယ်ယူ၍ ဂရိုြ ာေး
အသစ်မပ လိုပ်မခင်ေး၊

ရပခ ွဲ့်ြ ာေးြွင့််မခင်ေးနင့််

ကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေး

ရပေးမခင်ေးသည်လည်ေး ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ နည်ေးနောတစ်ခပ
ို င်မြစ်သည်။ ဤကဲ့်သိိုှံ့ ID
တင်

ာေးရသာ

အရကာင့််ြ ာေးကိို

အသိုေးမပ ပပီေး

သတင်ေးအတိုနင့််

သတင်ေးအြာေးြ ာေး မြန်ရ
ှံ့ ဝမခင်ေးသည် အသင့်် ပိ ပီေးသာေး Friend နင့်် Follower အရ အတွက်ကိို အဆင်သင့်် အသိုေးမပ ၍ သလိို၊ Facebook ၏
အရကာင့််တိုြ ာေးအာေး စိုစြ်ေးစစ်ရဆေး င်ေးလင်ေးမခင်ေးကိို တစ်ပတ်ရိိုက်နိိုင်
သည့်် နည်ေးလြ်ေး ရကာင်ေးလည်ေး မြစ်သည်။
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Figure 44: အသင့််ြွင့််ပပီေးရသာ Facebook အရကာင့်် တစ်ခိုလ င်
၂၀ဝ၀ဝက ပ်မြင့််ဝယ်ယူြည်ဟိုတင်

ာေးရသာ Post တစ်ခို
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Figure 45: အသင့််ြွင့််ပပီေးရသာ Facebook အရကာင့်် တစ်ခိုလ င်
၂၀ဝ၀ဝက ပ်မြင့််ဝယ်ယူြည်ဟိုတင်

ာေးရသာ Post ြ ာေး

အခကာငတိုမျာ်း ြနတီ်း ြေင်း
စစ်ဝါဒမြန်ှံ့

အရကာင့််ြ ာေး၏

နည်ေးနောတစ်ခိုြ

၎င်ေးတိိုှံ့

ဝါဒမြန်ှံ့

လိိုသည့််အရကကာင်ေးအ ာကိို အရကာင့််တိုြ ာေး ြန်တီေးပပီေး ဝါဒမြန်မှံ့ ခင်ေး
မြစ်သည်။ ယခိုရအာက်တွင် ရြာ်မပ
ခိိုင်အရကာင့််ပိုစမပ လိုပ်

ာေးရသာ Screen Shot သည်

ာေးရသာ အရကာင့််တိုတစ်ခိုကိို အသိုေးမပ ၍

တပ်ြရတာ်နင့်် တိိုက်ပွဲမြစ်ပာွ ေးရနသည့်် AA ကိို ပိုြ က် န်အတွက်
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ည် ွယ်ဝါဒမြန်ရ
ှံ့ သာ ပိစ
ို ့််တစ်ခို မြစ်သည်။ အဆိိုပါ ပိိုစ့််ရအာက်တွင်
ခိိုင်တိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအာေး သစစာရြာက်အမြစ် ပိုရြာ်သည့်် ကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေး
အာေး အြ ာေးအမပာေး ရတွွဲ့ သည်။

Figure 46: ခိိုင်အရကာင်ပ
့် ိုစမပ လိုပ်
Comment Campaign ပ လိုပ ြေင်း

ာေးရသာ အရကာင့််တိုတစ်ခို

Aiden Moe | 423

သတင်ေးဌာနြ ာေး၏ Comment ရန ာသည် ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ သ
ိ ူြ ာေးအတွက်
အဓိကစာေးက က်တစ်ခိုမြစ်ပပီေး

ကွန်ြန်အ
ှံ့ ရမြာက်အြ ာေး

ရပေးမခင်ေး

အာေးမြင့်် လူအြ ာေး၏ အရတွေးအရခေါ်ကိို ပိုစသွင်ေးရလ့် ိသည့်် နည်ေးနောကိို
အသိုေးမပ ကကသည်။ ရအာက်တွင်ရြာ်မပ
ခိိုင်စစ်ရဘေးရ ာင်

ဒိုကခသည်ြ ာေး

ာေးရသာ ကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေးသည်

စာေးနပ် ိကခာအကူအညီြ ာေးအာေး

တပ်ြရတာ်ြ ဟန်တ
ှံ့ ာေး ရနရကကာင်ေး သတင်ေးရအာက်တွင် ရတွွဲ့ ိ ရသာ
အရကာင့််တိုြ ာေး၏ ကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေး မြစ်သည်။ ၎င်ေးကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေးက
ြ ာေးသည် AA ကိို ရ
၎င်ေးတိအ
ိုှံ့ ရနမြင့််
ရ ေးသာေး

ယခိုကဲ့်သိိုှံ့

ိိုှံ့ရကကာင့်် ြကူညီသင့််ရကကာင်ေး၊

အမြစ်ြ ာေးနင့််

ိိုက်တန်ရကကာင်ေးကိို

ာေးမခင်ေး မြစ်သည်။ အဆိိုပါ ကွန်ြန်ြ
ှံ့ ာေးအာေး ရ ေးသာေးရသာ

အရကာင့််ြ ာေးသည်
တင်

ာက်ခရနရကကာင်ေး

ခိိုင်

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

နောြည်အ င်ေးနင့််

ဓာတ်ပိုြ ာေးကိို

ာေးမခင်ေးြ ိရသာ အရကာင့််တြ
ို ာေး မြစ်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။

Figure 47: ခိိုင်ြ ာေးသည် AA ကိိုြကူညီသင့််ရကကာင်ေးတင်

ာေးသည့််

Post တစ်ခို ၁

Figure 48: ခိိုင်ြ ာေးသည် AA ကိိုြကူညီသင့််ရကကာင်ေးတင်
Post တစ်ခို ၂

ာေးသည့််

Aiden Moe | 424

Figure 49: AA ကိိုအာေးရပေးရနရသာ ခိိုင်ြ ာေးကိို
ြလိိုလာေးရကကာင်ေးတင်

ာေးသည့်် Post တစ်ခို ၁

Figure 50: AA ကိိုအာေးရပေးရနရသာ ခိိုင်ြ ာေးကိို
ြလိိုလာေးရကကာင်ေးတင်

ာေးသည့်် Post တစ်ခ၂ို

တူညီခသာ ကွနမန့်မျာ်းအာ်း မတူညီခသာ ခနရာမျာ်းတွငခပ်း၍
သတင်းမျာ်းအာ်း ပံိုခ ပာင်း ြေင်း
အရကာင့််တစ်ခိုတည်ေး

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်

လူတစ်ဦေးတည်ေးြ

ြတူညီရသာ

သတင်ေးဌာနြ ာေးရအာက် ိ တူညီရနရသာ သတင်ေးမြစ် ပ် ြ ာေးရအာက်
တွင်

သတင်ေးစကာေးတစ်ခိုတည်ေးကိို

ဝါဒမြန်အ
ှံ့ ရကာင့််ြ ာေး၏
ယခိုရအာက်တွင်မပ

နည်ေးနောတစ်ခိုပင်

ာေးရသာ

Screen

ဧ ာဝတီသတင်ေးဌာနြ ာေးြ တင်
AA

ြ

ဲကင်ေးစခန်ေးရလေးခို

သတင်ေးြ ာေးရအာက်ြ

ကွန်ြန်ရ
ှံ့ ပေးမခင်ေး

ယူ

Shot

ာေးရသာ
အာေး

သည်လည်ေး
မြစ်သည်။

ကိို

Eleven

နင့််

န်နဝါ ရ
ီ လေး က်ရနှံ့တွင်
ဝင်ရ ာက်တိိုက်ခိိုက်ခဲ့်ရသာ

ာေး မခင်ေး မြစ်ပပီေး၊ Myat Min Maung

ဆိိုရသာ နောြည်နင့်် အရကာင့််ြ တူညရ
ီ သာ သတင်ေးြ ာေးရအာက်တွင်
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AA သည် အကကြ်ေးြက်အြွဲွဲ့မြစ်ရကကာင်ေးကိို
ဲအာေး အရကာင့််နစ်ခိုသိုေး၍ ကွန်ြန်ရ
ှံ့ ပေး

ည်ညန
ွှ ်ေးသည့်် စာတစ်ခို

ာေးမခင်ေး မြစ်သည်။

Figure 51: AA သည် အကကြ်ေးြက်အြွဲွဲ့မြစ်ရကကာင်ေးကိို ည်ညန
ွှ ်ေးသည့််
စာတစ်ခို

ဲအာေး အရကာင့််နစ်ခိုသိုေး၍ ကွန်ြန်ရ
ှံ့ ပေး

ာေးမခင်ေး ၁
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Figure 52: AA သည် အကကြ်ေးြက်အြွဲွဲ့မြစ်ရကကာင်ေးကိို ည်ညန
ွှ ်ေးသည့််
စာတစ်ခို

ဲအာေး အရကာင့််နစ်ခိုသိုေး၍ ကွန်ြန်ရ
ှံ့ ပေး

သမာ်းရို်းကျ ြစခနခသာ ြေွ ြော်း

က

ာေးမခင်ေး ၂

ံမန
ှု ှင အမိုန်းတရာ်း (Bad

Actor မျာ်းအာ်း ခထာကပံခပ်းသည အဓက အခ ကာင်းအရာ)
အြိုန်ေးစကာေးကိို

အဓိပပာယ်ြွင့််ဆိို န်

မြန်ြာနိိုငင
် တွင်သာြက
ဆိို

ာေးသည့််

ကြ္ာတွင်ပါ

တိက ရသခ ာရသာ

ရယဘိုယ ဆန်သည့််အတွက်
ဥပရဒအ

အဓိပပာယ်ြွင့််

သတ်ြတ်ခ က်ြ ိရသေးပါ။

မြန်ြာမပည်တင
ွ ် အြိုန်ေးစကာေးနင့်် ပတ်သက်ပပီေး ပိိုြိို၍ ရှုပရ
်

ွေး ဝိဝါဒ

ကွဲမပာေးသည့်် ရကာက်ယူခ က်ြ ာေး ိပပီေး နိိုင်ငရ ေးရဝြန်ြှု၊ အမပစ်တင်ြှု၊
ကဲ့် ဲွဲ့သရ ာ်ြှု၊ လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးြ နိြ့််က သည်ဟို သတ်ြတ်
အ ာြ ာေးနင့််

ဥပြာရပေး

ခိိုင်ေးနိှုင်ေးရမပာဆိိုမခင်ေးနင့််

ာေးသည့််

ဆဲဆိုမိ ခင်ေးြ ာေးကိို

အြိုန်ေးစကာေးဟို အဓိပပာယ်ြွင့်် န် ကကိ ေးစာေးသည့်် သာဓကြ ာေး ိခသ
ဲ့် ည်။
သိရ
ိုှံ့ သာ်လည်ေး တကယ်တြ်ေးတွင် အဆိိုပါအ ာြ ာေးသည် လွတ်လပ်စာွ
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ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုခွင့််
ြမြစ်ြရန
စကာေးြ ာေး

ရအာက်တင
ွ ် ိပပီေး

တာေးဆီေး ြည်ဟို

နိိုင်ငတကာက

သတ်ြတ်

ဥပရဒအ

ာေးသည့််

အြိုန်ေး

ဲတွင် ြပါဝင်ပါ။32 နိိုင်ငတကာက သတ်ြတ်

ာေးသည့််

ြမြစ်ြရန ကာကွယ်တာေးဆီေး ြည့်် အြိုန်ေးစကာေး သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ် အြိုန်ေး
အရမခခသည့််လှုွဲ့ရဆာ်ရမပာဆိိုခ က်ြ ာေးကိို
ကာကွယ်ရစာင့််ရ ာက် ြည့််
ဦေးတည်တိိုက်ခိိုက်ြှု၊
အြူအ ာမပမခင်ေး၊

အဓိကအာေးမြင့််
ဝိရသသလကခဏာြ ာေးအရပေါ်

ဆန်က
ှံ့ င်ရစ န်ရမပာဆိို/

အကကြ်ေးြက် န်

လှုရဆာ်ြှု၊

ရ ေးသာေး/

အကကြ်ေးြက်ြှုအာေး

အာေးရပေးြှု စသည်တမိိုှံ့ ြင့်် တိိုင်ေးတာသည်။ ကာကွယ်ရစာင့််ရ ာက် ြည့််
ဝိရသသလကခဏာ ြ ာေးကိို လူတ၏
ိိုှံ့
ြမြစ်ြရန ကာကွယ် ရပေး ြည့််
အရမခခ လူူ့အခွင့််အရ ေး ပိိုင်ခွင့််ြ ာေးမြစ်သည့်် လူြ ိ ေး၊ လူြ ိ ေးစို၊ နိိုင်ငသာေး
မြစ်ြှု၊

ဘာသာရ ေးနီေးနွှယ်ြှု၊

ဝ
ီ လိင်ခွဲမခာေးြှု၊
မပင်ေး

လိငစ
် ိတ်တြ
ိ ်ေးညွတ်ြှု၊

လူြှုလိင်၊

ာတ်ခွဲမခာေးြှု၊

လူြှုလိင်သတ်ြတ်ခ က်၊

န်ရသာရ ာဂါခစာေး ြှု၊ ြသန်စွြ်ေးမြစ်ြှု၊

ိြ်ေးမြာေးလက်

ပ်ခွင့််

စသည့်် ဟို အဓိပပာယ် ြွင့််ဆိိုကကသည်။ အဆိိုပါ ဝိရသသလကခဏာြ ာေး
အရပေါ်ြူတည်၍

ြိုန်ေးတီေးရစ န်

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ခွဲမခာေးဆက်ဆရစ န်

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ် ဆန်က
ှံ့ င် တိိုက်ခိိုက်ရစ န် ရမပာဆိို ရ ေးသာေး လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေး
ကိို ဥပရဒရကကာင်ေးအ ကာကွယ်တာေးဆီေး န် ကကိ ေးစာေးရလ့် ိသည်။33
သိရ
ိုှံ့ သာ်

မြန်ြာနိိုငင
် တွငြ
် ူ

ဝိရသသလကခဏာြ ာေးကိို
လူြှုရ ေး၊

နိိုင်ငရ ေးနင့််

အဆိိုပါကာကွယ်ရစာင့််ရ ာက် ြည့််

ကာကွယ်ရပေး န်

အတွက်

ပညာရ ေး၊

စီေးပွာေးရ ေးဆိိုင် ာနယ်ပယ်ြ ာေးတွင်

ည့််သွင်ေးစဥ်ေးစာေးရလ့်ြ ိဘဲ အဆိိုပါ လကခဏာြ ာေး အရပေါ် ြူတည်၍
32

ယဉ်ရတန သိနား် ၊ ၂၀၁၈။

33
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ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုနင့်် အြိုန်ေးတ ာေးပွာေးရစ န် လှုွဲ့ရဆာ်ရမပာဆိိုြှုြ ာေးသည်
သြာေးရိိုေးက

မြစ်ရိိုေးမြစ်စဥ်

ရတွွဲ့ သည်။

ဤကဲ့်သိိုှံ့

မြစ်ရိိုေးမြစ်စဥ်

သြွယ်

တစ်ခိုသြွယ်

အသာေးက ရန

ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုနင့််
မြစ်ရန မခင်ေးအာေး

သည်ကိို

အြိုန်ေးတ ာေးြ ာေးသည်

သတတ ခ

ရလ့်လာကကည့််

ရသာအခါ ရအာက်ပါအခ က်ြ ာေးအာေး ရတွွဲ့ သည်။
ခကျာင်းသငြေန်းစာမျာ်းအတွင်းမှ အမိုန်းတရာ်းနှင ြေွ ြော်း

က

ံမှု

ဗိုဒဓဘာသာအြ ာေးစိုမြစ်ရသာ မြန်ြာနိိုင်ငတွင် ဆ ာ၊ဆ ာြြ ာေးသည်
အနရနတောအနနတဂိုဏ
ိ ေး် ဝင်မြစ်ပပီေး

ြိဘနင့််

ကကည်ညိ ရလေးစာေးကကသည်။

တတန်ေးတည်ေး

သက် ိဆ ာြ ာေးကိိုတင်ြကဘဲ

သက်ြဲ့်စာအိုပ်စာတန်ေးြ ာေးကိိုပါ ဆ ာအမြစ် ယူဆပပီေး ရမခရ
တက်နင်ေးမခင်ေး၊ ြိ
မြန်ြာြ ာေး၏
အယူအဆသည်
ိိုှံ့ရကကာင့််

ာေး၍
ာက်မြင့််

ိိုင်မခင်ေးြ ာေး ြမပ ဘဲ အရလေးအမြတ်မပ သည်အ

ပညာရ ေးနင့််

သက်ဆိိုင်ရသာ

ရ ေးရိိုေးစွဲဆန်ပပီေး

တင်ေးက ပ်သည်ဟို

စာသင်ရက ာင်ေးနင့််

ငယ် ွယန
် ိုနယ်ရသာ

အမြင်သရဘာ

ိ
ာေး

ဆိိုနိိုင်သည်။

ရက ာင်ေးသင်ခန်ေးစာြ ာေးသည်

ြ ိ ေးဆက်သစ်ြ ာေးအရပေါ်

လွှြ်ေးြိိုေးြှုကကီေးြာေးပပီေး

အနောဂတ်ကိို ပိုရြာ်သည်ဟို ဆိိုနိိုင်သည်။ ဤကဲ့်သိိုှံ့ စွြ်ေးအာေးကကီေးြာေး
သည့်် ရက ာင်ေးသင်ခန်ေးစာြ ာေး တွင် ခွဲမခာေးဆက်ဆပပီေး ြတူကွဲမပာေးြှု
အရပေါ် အြိုန်ေးတ ာေးမြင့်် ရှုမြင်သည့်် သင်ခန်ေးစာအခ ိ ွဲ့
လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးအတွက်

အင်ြတန်

င် ာေးရသာ သာဓက တစ်ခိုအရနမြင့််

ိရနမခင်ေးသည်

အနတ ာယ်ကကီေးရစသည်။
စတိုတထတန်ေး (Grade-5)

စာ ိတန
တ င့်် မပည်သူူ့နီတိမပဋ္ဌာန်ေး စာအိုပ်ပါ ဝသာနိုစိတ်ဓာတ်ကဗ ာကိို
ကကည့််မခင်ေးအာေးမြင့်် သိနိိုင်သည်။ အဆိိုပါ ကဗ ာသည် ရသွေးရနောမခင်ေး နင့််
ရသွေးရနောမခင်ေး ကိို ြိုန်ေးတီေးစ ာအ ာဟို ကရလေးြ ာေးကိို သင်ကကာေး သည့််
ကဗ ာတစ်ခိုမြစ်သည်။ အဆိိုပါ ကဗ ာအာေး ၂၀၁၈ခိုနစ် ဒီ င်ဘာ ၂၆တွင်
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အ ပ်ဘက်အြွဲွဲ့အစည်ေးတစ် ာရက ာ်က
ပယ်ြ က်ရပေး န်

ရက ာင်ေးသင်ခန်ေး

ကန်က
ှံ့ ွက်ပပီေးရနောက်34

၂၀၁၉

စာြ ာေးြ

ခိုနစ်

ြတ်လ

၉ က်ရနှံ့တွင် အစိိုေး က အဆိိုပါ ကဗ ာကိို ၂၀၂၀ ပညာသင်နစ်တွင်
ပယ်ြ က်ရပေးြည်မြစ်ရကကာင်ေး
ဤကဲ့်သိိုှံ့

အစိိုေး ြ

သတင်ေး

ခွဲမခာေးဆက်ဆသည့််

ိုတ်မပန်ခဲ့်သည်။35

အြိုန်ေးတ ာေးအရမခခသည့််

သင်ခန်ေးစာြ ာေးသည် အရမခခပညာ အဆင့််တွင်သာြကဘဲ အဆင့််မြင့််
ပညာရ ေးစနစ်အတွင်ေးတွငပ
် ါ
သင်တကကသိိုလ်

ပ

ြနစ်

က န် ိရနရသေးသည်။
မြန်ြာစာစာအိုပ်

လယ်တီပဏ္တ
ိ ဦေးရြာင်ကကီေးရ ေးသာေး

န်ကိုန်အရဝေး

စာြ က်နော

ာေးရသာ

၁၀၇ပါ

“အြ ိ ေးနင့််

အြ ိ ေးရစာင့််တ ာေး” စကာေးရမပသည်36 အြ ိ ေးအနွယ်ကိို ရစာင့််ရ ာက်
န်အတွက်

အြ ိ ေးသြီေးြ ာေးတွင်

ပိိုြိိုတာဝန် ိပပီေး၊

အရနမြင့်် ဘာသာမခာေး၊ လူြ ိ ေးမခာေးနင့်် လက်ြ
ာေးသည့်် သင်ခန်ေးစာတစ်ခိုမြစ်သည်။

အြ ိ ေးသြီေးြ ာေး

ပ် န် တိိုက်တွန်ေး

ဤကဲ့်သိိုှံ့

အရမခခပညာနင့််

အဆင့််မြင့််ပညာတိတ
ိုှံ့ ွင် လူြ ိ ေးမခာေး၊ ဘာသာမခာေးြ ာေးနင့်် ပတ်သက်၍
အနတ ာယ်သြွယ်၊

ြိုန်ေးတီေးစ ာသြွယ်

သင်ကကာေးြှုြ ာေးသည်

လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးရပေါ်တွင်

အက ိ ေးသက်ရ ာက်ြှု

ြဘသနင့််

အြ ိ ေးဘာသာသာသနော

စစ်တပ်၏

ြ ာေးစွာ

ိရစခဲ့်ပပီေး

ရစာင့််ရ ာက်ရ ေး

ဟူရသာ နိိုင်ငရ ေးအာဂ င်ဒါ အရပေါ် အက ိ ေးသက်ရ ာက်ြှု ြ ာေးစွာ ရ
ိ စခဲ့်
သည်။

34

လွတလ
် ပ်၊ (၂၀၁၈)။

35

စတိုတထတန်ေး စာ ိတတနင့််၊ ၂၀၁၉။

36

ရြာင်ကကီေး၊ဦေး (လယ်တပ
ီ ဏ္ိတ-)၊ (၂၀၁၉)။
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Figure 53: လယ်တပ
ီ ဏ္တ
ိ ဦေးရြာင်ကကီေးရ ေး “အြ ိ ေးနင့််
အြ ိ ေးရစာင့််တ ာေး”စကာေးရမပ ၁

Figure 54: လယ်တပ
ီ ဏ္တ
ိ ဦေးရြာင်ကကီေးရ ေး “အြ ိ ေးနင့််
အြ ိ ေးရစာင့််တ ာေး”စကာေးရမပ ၂
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Figure 55: လယ်တပ
ီ ဏ္တ
ိ ဦေးရြာင်ကကီေးရ ေး “အြ ိ ေးနင့််
အြ ိ ေးရစာင့််တ ာေး”စကာေးရမပ ၃

Figure 56: လယ်တပ
ီ ဏ္တ
ိ ဦေးရြာင်ကကီေးရ ေး “အြ ိ ေးနင့််
အြ ိ ေးရစာင့််တ ာေး”စကာေးရမပ ၄
အိုပြေျ ပခရ်းနှင အစို်းရယနတရာ်းအတွင်းမှ ြေွ ြော်း
လူအြ ာေး

ရနှံ့တဓူဝ
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တွင်

က

ံမှု
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ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုြ ာေးသည်

အိုပ်ခ ပ်ရ ေး

တ ာေးဝင်သြွယ်
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Duwun, 2019.
Fortify Rights, 2014.
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http://www.mip.gov.mm/
38
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Figure 57: လူဝင်ြှုကကီေးကကပ်ရ ေးနင့်် မပည်သူူ့အင်အာေးဝန်ကကီေးဌာန၏
Website
ခြျာခ ြခရ်းနှင ြေွ ြော်း
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Myanmar Muslim Media, 2017.
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Figure 58: ၂၀၁၆ ခိုနစ်အတွက် အကယ်ဒြီသိုေးဆို
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၎င်ေးတိိုှံ့၏

https://www.youtube.com/watch?v=HRsvhV73VNk&t=7436s
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ာက်ပ့်ရပေးသည့််

၎င်ေးစကာေးစိုသည်

အရကကာင်ေးမခင်ေး ာြ ာေးအာေး
ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုနင့််

ပါဝင်ြသာလျှင်

အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးဆီသိိုှံ့

ရ ာက် ိနိိုင်ြည် မြစ်သည်။ ဥပြာအာေးမြင့်် ကိုလာေးပဲ၊ ကိုလာေး

ိိုင်

စသည့်် စကာေးစိုြ ာေးသည် မြန်ြာစာတွင် ရနှံ့စဥ်သိုေး စကာေးစိုြ ာေး မြစ်ပပီေး
ကိုလာေးဆိိုေး၊ ြွတ်ကိုလာေး စသည့်် စကာေးစိုြ ာေးသည် ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုအာေး
ည်ညန
ွှ ်ေးမပသည့်် စကာေးြ ာေး မြစ်သည်။ Facebook အရနမြင့်် AI ကိို
အသိုေးမပ ၍

ကိုလာေးဟူသည့််

စကာေးစိုပါဝင်သည့််

အရကကာင်ေးအ ာ

တိိုင်ေးအာေး Ban ခဲ့်မခင်ေးသည် လူြှုအသိိုက်အဝန်ေးတွင် မငင်ေးခိုြှုြ ာေးကိို
မြစ်ရစခဲ့်ပပီေး
43
44

Facebook

Stecklow, 2018.
Facebook Ban, 2017.

အရနမြင့််

ိိုစကာေးစို

ပါဝင်သည့််
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အရကကာင်ေးအ ာ

တိိုင်ေးအာေး

မြ တ်ခ မခင်ေးကိို

ပယ်ြ က်ခဲ့် သည်။ ဤက ဆိုေးြှုသည် AI
လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးအာေး

ိန်ေးခ ပ်နိိုင် န်

ရနောက်ပိိုင်ေးတွင်

မြင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးနင့််

ည် ယ
ွ ်ခဲ့်သည့်် Facebook ၏

ရြျှာ်လင့််ခ က်ြ ာေးအာေး ပ က်မပယ်ရစခဲ့်သည်။
နိုငငံခရ်းနှင ယဥခကျ်းမှု

ိုငရာခနာကြေံအခ ကာင်းအရာမျာ်းအာ်း

နာ်းမလည ြေင်း
၂၀၁၈

ခိုနစ်

ဧပပီလတွင်

ကကာေးနောပွဲအပပီေးတွင်
ရမပာဆိိုရသာ

အရြ ိကန်ကန
ွ ်ဂ က်၌

ြက် ူကာဘက်ြ

Content

Moderator

မပ လိုပ်ခဲ့်ရသာ

မြန်ြာဘာသာ
ြ ာေးကိို

စကာေး

ဒါ င်နင့််ခ ၍
ီ

ခန်အ
ှံ့ ပ်ြည်ဟူရသာ ကတိအပပီေးတွင် ရြ့်ဘိုတ်ြ မြန်ြာဘာသာစကာေး
ရမပာနိင
ို ်သည့်် Content Moderator ြ ာေးကိို စတင် ငာေး ြ်ေးခဲ့်ပပီေး
နိိုဝင်ဘာ ၅ က် ၂၀၁၈တွင်
book ၏

ိုတ်မပန်ခဲ့်ရသာ BSR ီပအ
ိိုှံ့ ရကကာင်ေး Face-

တ
ို ်မပန်ခ က်အ ၎င်ေးတိတ
ိုှံ့ ွင် မြန်ြာစကာေး ရမပာဆိိုနိိုင်သည့််

Content Reviewer/ Moderator ၉၉ ဦေး ငာေး ြ်ေး
သိ သည်45။ အဆိိုပါ ဝန်
တိိုက်ရိိုက်ခန်အ
ှံ့ ပ်

ာေးရကကာင်ေး

ြ်ေးြ ာေးကိို တစ်ဆင့်် ငာေး ြ်ေးမခင်ေး (သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်)

ာေးမခင်ေး

ဟိုတ်ြဟိုတ်ကိို

တိတိက က

ိုတ်မပန်ခဲ့်မခင်ေး ြ ိသလိို၊ အဆိိုပါ Content Moderator ြ ာေး၏
ဘက်လိိုက်ြှု

ိနိိုင်ရမခ၊

နိိုင်င၏

နိိုင်ငရ ေး၊

လူြှုရ ေးနင့််

ယဥ်ရက ေးြှုရနောက်ခြ ာေးအရပေါ် သိနောေးလည်ြှု စသည့်် အရ ေးကကီေးသည့််
ကိစစ ပ်ြ ာေးနင့်် ပတ်သက်ပပီေး ြည်သည့်် စနှုန်ေးြ ာေးနင့်် တိိုင်ေးတာခဲ့်
ရကကာင်ေးကိို ြ

ိုတ်မပန်ခဲ့်ပါ။

အဆိိုပါ Content Moderator ြ ာေး၏ ဘက်လိိုက်ြှု ိနိိုင်ရမခနင့််
နိိုင်င၏
45

နိိုငင
် ရ ေး၊

Warofka, 2018.

လူြှုရ ေးနင့််

ယဥ်ရက ေးြှုရနောက်ခြ ာေး

အရပေါ်
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သိနောေးလည်ြှု

ရ ခန
ိ ်သည်

အင်ြတန်အရ ေးကကီေးပပီေး

အဆိိုပါ

သိနောေးလည်ြှုြ ာေးက Facebook ၏ လူြက
ှု ွန် က်စနှုန်ေး ြ ာေးအရပေါ်
အရကာင်အ

ည်ရြာ် ာတွင်

ိရ ာက်ြှု

သက်ရ ာက်ရစသည်။ Facebook ကိို အသိုေးမပ

အတိိုင်ေးအတာကိို
ပပီေး အြိုန်ေးစကာေး

မြန်မှံ့ ြ ေးမခင်ေးြ ာေးနင့်် ပေိပကခြ ာေးမြစ်ရအာင် လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးကိို တာေးဆီေး
ာတွင် လွတ်လပ်စွာ
အင်ြတန်

ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုခင
ွ ့််ကိို ြခ ိ ေးရြာက်ြိ န်ြာ

အရ ေးကကီေးပပီေး

Content

Moderator

ြ ာေး၏

သိနောေးလည်ြှုဆိိုင် ာ အာေးနည်ေးမခင်ေးက Over Moderation ဟို ရခေါ်သည့််
အလွန်အကက ေး စည်ေးကကပ်ြိမခင်ေးကိို မြစ်ရပေါ်ရစသည်။
Over Moderation နင့်် ပတ်သက်၍
၂၀၁၉ ခိုနစ်

င် ာေးရသာ ဥပြာအရနမြင့််

န်နဝါ ီလ ၉ က်ရနှံ့က မြစ်ရပေါ်ခဲ့်ရသာ သိုရတသန

သြာေးတစ်ဦေး၏ Burmanization အရကကာင်ေး ရဆာင်ေးပါေးကိို Facebook
ြ မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည့်် မြစ် ပ်ကိို ညွှန်ေးဆိို မပသနိိုင်သည်။
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Figure 59: Facebook ြ ပ

ြအကကိြ် မြ တ်ခ စဥ်က ရဆာင်ေးပါေး
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Figure 60: မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည့်် ပိိုစ့််အာေး မပန်လည်၍ complain
တက်ပပီေးရနောက် Facebook ြ ၎င်ေးတိြ
ိုှံ့ ာေးယွင်ေးခဲ့်ရကကာင်ေး မပန်လည်၍
အသိရပေးခဲ့်ပပီေး ပိိုစ့််အာေး မပန်လည်

ာေး ိခသ
ဲ့် ည်
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Figure 61:

ိိုှံ့ရနောက် နစ်နော ီခန်အ
ှံ့ ကကာတွင် Facebook ြ ပင်

ရနောက်တစ်ကကိြ် မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည်
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အဆိိုပါ မြစ်စဥ်တွင် သိုရတသီ တစ်ဦေးြ တင်

ာေးရသာ Burmanization

ရဆာင်ေးပါေးအာေး Facebook ြ ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့
လူြှုကွန် က်စနှုန်ေးြ ာေးနင့််
ြကိိုက်ညီဟိုဆိိုကာ မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည်။

ိိုှံ့ရနောက် သိုရတသီြ ၎င်ေး၏

ရဆာင်ေးပါေးနင့််ပတ်သက်၍ Facebook ကိို complain တက်ပပီေးရနောက်
ြ

Facebook
ရတာင်ေးပန်၍

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

ဆိုေးမြတ်ခ က်

ပိိုစ့််ကိို

မပန်လည်

၂နော ီခန်အ
ှံ့ ကကာတွင်

၎င်ေးပိိုစ့််ကိိုပင်

ြာေးယွင်ေးခဲ့်ရကကာင်ေးကိို

ာေး ိခပဲ့် ပီေး၊
ပ်ြ၍

ရနောက်

ပ်

မြ တ်ခ ခဲက
့် ာ

ပိိုစ့််ပိိုင် င်ကိိုလည်ေး သိုေး က်ကကာ ပိိုစ့််တင်ခွင့်် ban ခဲ့်သည်။ Burmanization နင့်် ပတ်သက်ပပီေး ပညာ င်ြ ာေးအကကာေး တွင်ပင် မငင်ေးခိုြှုြ ာေး
ိရနရသေးကာ ၎င်ေးရဆာင်ေးပါေးပါ အခ က်အလက်ြ ာေးကိို စိစစ် န်အတွက်
Facebook Content Moderator ြ ာေး၌ လိုရလာက် ရသာ သိနောေးလည်ြှု
ိြ ိဆိုသ
ိ ည်ြာ အင်ြတန် ရြေးခွန်ေး
ပိိုစ့််အာေး

အမခာေးသူြ ာေးက

မြ တ်ခ ခ မခင်ေး
ရန ရသေးသည်။

တစ်စိုတစ် ာ

ိုတစ
် ာ မြစ်သည်။ အဆိိုပါ

မပန်လည်ကူေးယူရြာ်မပ
ြ ိခဘ
ဲ့် ဲ

ယရနှံ့အခ န
ိ ်

ရသာ်လည်ေး
ိ

ရတွွဲ့မြင်
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Figure 62: ြပငိြ်ေးပငိြ်ေးမပည့်် မြ တ်ခ ခ ရသာ ရဆာင်ေးပါေး အမပည့််အစို
အာေး Myo Han ဆိိုရသာ အရကာင့််ြ ကူေးယူရြာ်မပ
ဤကဲ့်သိိုှံ့
ခန်ှံ့

အလွန်အကက ေး

Facebook

ြ

ာေးရသာ Content Moderator ြ ာေးက မပ လိုပ်ခဲ့်ရသာ် လည်ေး

တခ န
ိ ်

ဲတွငြ
် ူ အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးနင့်် ပတ်သက်၍ Facebook သိိုှံ့

တိိုင်ကကာေးြှုြ ာေး
46

စည်ေးကကပ်မခင်ေးြ ာေးကိို

ာေး ရသာပို46

Myo Han, 2019.

မပ လိုပ် ာတွင်

အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးကိို

မြ တ်ခ ြှု
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ြမပ ခဲ့်သည့််

မြစ်စဥ်ြ ာေးလည်ေး

ဗိိုလ်ခ ပ်ကကီေးရဟာင်ေးရနဝင်ေး၏
တင်ခဲ့်ရသာ

အစိုအြွဲွဲ့တစ်ခိုကိို

ရမြေးမြစ်သူ

လူတစ်ဦေး
ြယ်

၏

Facebook

အဆင့််သိုေး48
(သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်)
ိုတ် န်

ဥပြာအာေးမြင့််

ရအေးရနဝင်ေးအရကာင့််ြ

ပိစ
ို ့််တစ်ခ47
ို သည်

အြိုန်ေးစကာေးသတ်ြတ်ခ က်ြ
ကိိုက်ညီရနပပီေး

ိသည်။

သတ်ြတ်ခ က်နင့််
လူအြ ာေးပါဝင်သည့််

သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်

ခွဲမခာေး န်

ဦေးတည်ရ ေးသာေးြှုနင့်် ကိိုက်ညီရနသည်။ သိရ
ိုှံ့ သာ် အဆိိုပါ ပိိုစ့််အာေး
ီပမိိုှံ့ ပ လိုပ်ရသာအခါတွင် Facebook ြ မြ တ်ခ န် မငင်ေးပယ်ခဲ့်သည်။

47

Facebook post by Aye Ne Win, subsequently removed: https://www.facebook.com/ayenewin1976/posts/674844456196408
48
https://www.facebook.com/communitystandards/hate_speech
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Figure 63: ဓာတ်လိိုက်မခင်ေးရကကာင့်် ကရလေးငယ်တစ်ဦေး ရသဆိုေး သည့််
သတင်ေးကိို အရမခခ၍ ကရလေးငယ်သည် ြိုတ်ဆိတ်ြပါသည့်် အတွက်
အလ ရငွြ ဟိုဆိိုကာ ရအေးရနဝင်ေးက ရ ေးသာေးခဲ့်မခင်ေးမြစ်ပပီေး၊ ဤပိိုစ့််
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တွင် ရ ေးသာေး

ာေးရသာ ြိုတ်ဆိတ်သည် ြွတဆ
် လင်ြ ာေးကိို ည် ွယ်ပပီေး

ငိုေးဥသည်ဆိိုသည်ြာ ၂၀၁၇ ခိုနစ် ရအာက်တိိုဘာလက ရ တိဂိုဘို ာေး
တွင်

ရစ ေးရ ာင်ေးခဲ့်သည့််အတွက်

အဘိိုေးအိိုတစ်ဦေးကိို ည် ွယ်သည်။49

49

ရ တိဂိုဘို ာေးအနီေးကရန၊ ၂၀၁၇။

နင်

ိုတ်ခ သည့််

ြွတ်ဆလင်
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Figure 64: အဆိိုပါ ပိိုစ့််သည် ရအာက်တိိုဘာလတွင်

ပ်ြ

ပ ွဲ့နလ
ှံ့ ာသမြင့်် Facebook အာေး report မပ လိုပ် ာတွင် ဤပိစ
ို ့််သည်
၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ လူြှုကွန် က်စနှုန်ေးြ ာေးနင့်် ကိိုက်ညသ
ီ ည့််အတွက်
မြ တ်ြခ နိိုင်ပါဟို Facebook ြ အရကကာင်ေးမပန်ခဲ့်သည်
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အဆိိုပါ ပိိုစ့််၏ ရအာက်တွင် ရ ေးသာေး
ment

သည်

ဘာသာရ ေးအ

ည် ွယ်ခ က်ကိို
အ ာြ ာေးကိို

ာေးရသာ ရအေးရနဝင်ေး၏ com-

ဦေးတည်တိိုက်ခိိုက်သည့််

င် ာေးရစသည်။

ဤကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

ကိိုင်တွယ်ရမြ င်ေးနိိုင် န်အတွက်

၎င်ေးပိိုစ့််၏
အရကကာင်ေး

ဘာသာစကာေး

ရမပာဆိိုနိိုငြ
် ှု ရ ေးသာေးနိိုင်ြှုတင်ြကဘဲ အြိုန်ေးစကာေး၏ အတိြ် အနက်၊
ဦေးတည်အိုပ်စို၊

မြစ်ပွာေးခဲ့်ပပီေးရသာ

မြစ်စဥ်

ဆက်စပ်ပတ်သက်ြှုြ ာေးကိို သိနောေးလည် န် အ

မြစ် ပ်ြ ာေးနင့််

ူေးပင် လိိုအပ်သည်။

ခဒသနှင ကိုကညီခသာ ထခရာကသည ပညာခပ်းလိုပငန်းမျာ်း
လိုပခ

ာငနိုငစွမ်းမရှ ြေင်းနှင လိုပငန်းစဥမျာ်းအာ်း

အခကာငအထည ခြာရာတွင ပွငလင်း မငသာ မှု နည်းပါ်း ြေင်း
Facebook အရနမြင့်် ၄င်ေး၏ လူြှုကွန် က်စနှုန်ေးြ ာေးနင့်် ပတ်သက်ပပီေး
အသိုေးမပ သူြ ာေးကိို ပညာရပေးြှုြာ အင်ြတန်ပင် အာေးနည်ေးခဲ့်သည်။ Facebook

သိုေးစွဲသူြ ာေးသည်

လူြှုကွန် က်ဆိိုင် ာ

ြည်သည့််အ ာြ ာေးက

စနှုန်ေးြ ာေး

အ ာြ ာေးကိို Facebook
ြည်ကဲ့်သိိုှံ့

လိုခခ ရအာင်

မြစ်သည်၊

Facebook

၏

ြည်သည့််အရကကာင်ေး

တိိုင်ကကာေးလိိုှံ့ သည်၊ Facebook တွင်
ရန

ိိုင် ြည်ဆိုသ
ိ ည့််

ြသိ ိခကဲ့် ကပါ။ ၂၀၁၅ ခိုနစ် နစ်ဆန်ေးပိိုင်ေး အ

အခ က်ြ ာေးအာေး
ိ

Facebook ၏

လူြှုကွန် က်ဆိိုင် ာ စနှုန်ေးြ ာေးနင့်် ပတ်သက်၍ မြန်ြာဘာသာစကာေး
မြင့်် ဘာသာမပန်နိိုင်ခဲ့်မခင်ေး ြ ိခဘ
ဲ့် ဲ၊၂၀၁၅ ခိုနစ် ရအာက်တိိုဘာလတွင်ြ
လူြှုကွန် က်စနှုန်ေးကိို

အက ဥ်ေးခ ပ်

ဘာသာမပန်နိိုင်ခဲ့်သည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။50 အဆိိုပါ မြန်ြာဘာသာမပန် လူြှုကွန် က်စနှုန်ေး ြ ာေးကိို
Facebook

သိုေးစွဲသူြ ာေး

အင်ြတန် ရြေးခွန်ေး
50

သိိုှံ့

မြန်ရ
ှံ့ ဝ ာတွင်လည်ေး

ိုတ်စ ာ မြစ်ခဲ့်သည်။

Facebook Safety, 2015.

ိရ ာက်ြှုြာ
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Figure 65: ပ

ြအကကိြ် Community Standards မြန်ြာမပန်

အနစ်ခ ပ်အာေး မြန်ရ
ှံ့ ဝ ာတွင် အြိုန်ေးစကာေးနင့််ပတ်သက်၍ အသိရပေး
ရသာ ပိိုစ့််တွင် react လိုပ်သူရပါင်ေး 71K, Comment 290 နင့်် 1.4K
shares မပ လိုပ်ခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။51
အဆိိုပါအခ န
ိ ်တွင် မြန်ြာနိိုင်င၌ Facebook သိုေးစွဲသူရပါင်ေး ၁၀သန်ေးခန်ှံ့
ိခပဲ့် ပီ မြစ်သည်။52

51
52

Ibid.
Trautwein, 2016.
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Figure

66:

ဒိုတိယအကကိြ်

Community

မြန်ြာမပန်အနစ်ခ ပ်အာေး

Standards

မြန်ရ
ှံ့ ဝ ာတွင်

အြိုန်ေးစကာေးနင့််

ပတ်သက်၍

အသိရပေးရသာ ပိိုစ့််တွင် react လိုပ်သူရပါင်ေး 49K, Comment 415 နင့််
1.3K

shares

မပ လိုပ်ခဲ့်သည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။53

ဤအခ န
ိ ်တွင်

မြန်ြာနိိုငင
် ၌ Facebook သိုေးစွဲသူရပါင်ေး ၂၀ သန်ေး ိပပီ မြစ်သည်။54
အ

က်ပါ ပို၂ပိုတွင် Facebook သိုေးစွဲသူြ ာေးြ တမိုှံ့ ပန်

ာေးရသာ En-

gagement အ ကကည့််ြည်ဆိုလ
ိ ျှင် Engage မြစ်ရသာ အရ အတွက်ြာ
၁သန်ေးပင်

ြမပည့််ခဲ့်သည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။

ဆိိုေးဝါေးသည့််အခ က်ြာ

အြိုန်ေးစကာေး

ပညာရပေးပိစ
ို ့််ရအာက်တွင်

ြွတ်ဆလင်ြ ာေးအာေး

အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးကိိုလည်ေး
မပ
53

ာေးရသာ

ကွန်ြန်အ
ှံ့ ာေး

ရတွွဲ့ သည်။
ကကည့််ပါ)။

ိိုှံ့

က်ပိို၍

ြရမပာ ဟူရသာ

(ပို၂

ဦေးတည်ရသာ

Figure

ဤသည်ြာ

Facebook Safety post no longer accessible: https://www.facebook.com/fbsafety/photos/a.197686146935898/1572321749472324/?type=3&theater
54
NapoleonCat Stats, 2018a.
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ကိုြပဏ၏
ီ
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ြိြိပလက်ရြါင်ေးကိို

ြည်ရ ွွဲ့ြည်ြျှ

အခ က်ကိို ရြေးခွန်ေး

ိုတ်ရနသည်။

အသိုေးခ နိိုင်ခဲ့်
ိိုှံ့

က်ပိို၍

Facebook Safety Page ြာပင် တင်
ာေးသည့််

အရကာင့််လိုခခ ရ ေးဗီဒီယိုန
ိ င့််

သည်ဆိုသ
ိ ည့််

င် ာေးသည့်် ဥပြာြာ

ာေးရသာ မြန်ြာစာတန်ေး
Reporting

ကကည့််နိိုင်သည်။

Figure 68: အြိုန်ေးစကာေးြရမပာ ဟူရသာပညာရပေးပိိုစ့်် ၁

ိိုေး

ဗီဒီယိုတ
ိ တ
ိိုှံ့ ွင်
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Figure 69: အြိုန်ေးစကာေးြရမပာ ဟူရသာပညာရပေးပိိုစ့်် ၂
ယခိုပို ၂ပိုြာ ၂၀၁၈ ခိုနစ်
တင်

လ
ူ ိိုင် ၁ က်ရနှံ့က Facebook Safety ြ

ာေးရသာ အရကာင့််လိုခခ ရ ေးနင့်် Reporting ဗီဒီယိုတ
ိ မိိုှံ့ ြစ်သည်55။

အရကာင့််လိုခခ ရ ေးဗီဒီယိုသ
ိ ည် Like 24K, 495 Comments, 5779
shares နင့်် 242K views

ိပပီေး၊ Reporting ဗီဒီယိုြ
ိ ာ Like 13K, 396

Comments, 5,354 Shares နင့်် 1.6 Million Views
ဗီဒီယိုြ
ိ ာေးတွင်

မြင်သာရသာ

လူအြ ာေးဆီ

အြ ာေးဆိုေးအရနမြင့်် 1.6 Million သာ
ိရသာ

Facebook

ပ ွဲ့နရ
ှံ့ ာက် ိသည်ကိို

သိုေးစွဲသူ

ိ

ိ

သန်ေး၂၀၏

ရတွွဲ့ သည်။

ာေးသည်။

ပ ွဲ့နြ
ှံ့ ှုနှုန်ေးြာ

ာေးပပီေး အဆိိုပါအခ န
ိ ် တွင်
၁၀

Facebook

ာခိိုင်နှုန်ေးခန်သ
ှံ့ ာ
သည်

၎င်ေး၏

ပလက်ရြါင်ေးကိို အသိုေးမပ ၍ သတင်ေးအခ က်အလက် မြန်ရ
ှံ့ ဝနိိုင်ြှုြာ Bad
Actor

ြ ာေး၏

သတင်ေးအခ က်အလက်

အာေးနည်ေးခဲ့်သည်ြာ သိသာ
55

မြန်ရ
ှံ့ ဝနိိုင်ြှု

က်

င် ာေးခဲ့်သည်။

https://www.facebook.com/pg/fbsafety/videos/?ref=page_internal

ပိိုြ၍
ိို
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ိိုကဲ့်သိိုှံ့ ပ ွဲ့နြ
ှံ့ ှုအာေးနည်ေးမခင်ေးအမပင် ၂၀၁၈ ခိုနစ် နစ်ဆန်ေးပိိုင်ေး
ကာလအ

ိလူြှုကွန် က်စနှုန်ေးြ ာေးနင့််

ပတ်သက်၍

တစ်ခိုခ င်ေးဆီအလိိုက်ကိို ဘာသာမပန်နိိုင်မခင်ေး ြ ိခပ
ဲ့် ါ။
သိုေးစွဲသူြ ာေးအရနမြင့််

book

ရခါင်ေးစဥ်
ိိုှံ့ရကကာင့်် Face-

ြည်သည့််အ ာြ ာေးက

အြိုန်ေးစကာေးမြစ်သည်၊ ြည်သည့်် အ ာြ ာေးက အနိိုင်က င့််ရစာ်ကာေးြှု
မြစ်သည်ဟို Facebook က သတ်ြတ်သည်ကိို ြသိ ိခကဲ့် ကပါ။
စစစနိုင ြေင်းမရှသည Facebook ခ ကာ ငာစနစ
Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍ လူတစ်ဦေးခ င်ေးစီ၏ စိတ်ရနသရဘာ
အမပ အြူြ ာေးကိို
အင်ြတန်

ပစ်ြတ်

ာေး၍

Bad

Actor

ိရ ာက်ရသာ

ိရ ာက်ရသာ
လူအရမြာက်အြ ာေး

ယခိုမပသ

ာေးရသာ

အင်ြတန်
၎င်ေးတိိုှံ့၏

ရကကာ်မငာခ က်ြ ာေး
သိိုှံ့ ရကကာ်မငာ

စစ်ရဆေးြှုြ ာေး

ကိို

ည့််ဝင်လိိုပါက ဗီဒီယိုန
ိ င့််

မပ လိုပသ
် ည်ဟို

Screenshot

လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးပါဝင်ရနသည့််

ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

https://www.facebook.com/policies/ads/

ဆိိုရသာ်လည်ေး

အြိုန်ေးတ ာေးဆိိုင် ာ

ရကကာ်မငာြ ာေးအာေး

ရတွွဲ့ သည်။

56

ြ ာေးအတွက်

သိိုှံ့ မြန်ရ
ှံ့ ဝနိိုင်ခဲ့်သည်။ Facebook ၏ Advertis-

ing Policies56 တွင် ၎င်ေးတိိုှံ့
ရိုပ်ပိုြ ာေးကိို

ရကကာ်မငာမခင်ေးသည်

နည်ေးစနစ်တစ်ခိုမြစ်ခဲ့်ပပီေး

လိုပ်ကိိုင်ရဆာင် ွက်ြြ
ှု ာေးနင့််

ာေးနင့််

ခွင့််မပ ခဲ့်သည်ကိို
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Figure 70: အြိုန်ေးတ ာေးဆိိုင် ာ လှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးပါဝင်ရနသည့််
ရကကာ်မငာတစ်ခို
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Figure 71: ြဘသ

အရကာင့််တစ်ခြ
ို

ရိိုဟင်ဂ ာဆန်က
ှံ့ င်ရ ေးနင့််

ြဘသဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးအတွက် Facebook တွင် ရကကာ်မငာအသိုေးမပ ၍
လှုွဲ့ရဆာ်

ာေးရသာ ကာတွန်ေးတစ်ခို(ယခို Screenshot အာေး ၂၀၁၇ ခိုနစ်

ရအာက်တိိုဘာလတွင်

ယူ

ာေးမခင်ေးမြစ်ပပီေး၊

ြူ င်ေးအရကာင့််အာေး

ရနောင်တွင် Facebook ြ ပယ်ြ က်ခဲ့်သည်)
ပ်ြ၍

ူေးမခာေးသည့်် အခ က်ြ ာေးက အရယာင်ရဆာင်

ာေးရသာ page

ြ ာေးက ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ page ကိို Like နင့်် Follower ရစ န်အတွက် Facebook ရကကာ်မငာစနစ်ကိို အသိုေးခ မခင်ေးမြစ်သည်။
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Figure 72: ယခိုမပ

ာေးရသာ ပိုြာ Myanmar Now သတင်ေးဌာန

အရယာင်ရဆာင်

ာေးရသာ page အတို တစ်ခိုြ ၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့ ရပခ ့််ကိို Like

နင့််

ရစ န်အတွက်

Facebook

မြစ်သည်။

Myanmar

Follower

Advertising57

အသိုေးမပ

ာေးမခင်ေး

အသိုေးမပ

ာေးရသာ ၎င်ေး page အတို၏ Ads သည်

က်ရနှံ့အ

Now

ကိို

လိိုဂက
ိို ိို
လ
ူ ိိုင် ၂၄

ိ အသက်ဝင်ခဲ့်ပပီေး ရနောက်ပိိုင်ေးတွင် Report ြ ာေး လိုပ်ပပီေး

ရနောက်ြ Facebook က မြ တ်ခ ခဲသ
့် ည်။
Facebook

အရနမြင့််

Ads

ြ ာေးကိို

စစ်ရဆေးပပီေးြ

ခွင့််မပ သည်ဟိုဆိိုရသာ်လည်ေး အခ ိ ွဲ့ရသာ Ads ြ ာေးသည် ၎င်ေးတိိုှံ့၏
ရပေါ်လစီြ ာေးကိို ခ ိ ေးရြာက်ရနရသာ်လည် စိစစ်နင
ိို ်မခင်ေးြ ိဘဲ ခွင့််မပ ခဲ့်
သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ Facebook Ads ရပေါ်လစီတွင် တာေးမြစ်
57

Facebook page no longer accessible: https://www.facebook.com/446011896252506

ာေးရသာ
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အရကကာင်ေးအ ာြ ာေး

ဲ၌ အမငင်ေးပွာေးြွယ် ာ အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို

၎င်ေးတိအ
ိုှံ့ ရနမြင့်် ရကကာ်မငာခွင့်် ြမပ ပါဟိုဆိိုရသာ်လည်ေး အက ိ ေးအမြတ်
အလိိုှံ့ငာ

နိိုငင
် ရ ေးနင့််

အမငင်ေးပွာေးြွယ်

အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို

ရကကာ်မငာခွင့််မပ ရန သည်ကိိုလည်ေး ရတွွဲ့မြင်ရန ရသေးသည်။ အ
သမြင့််

မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးနင့််

ပတ်သက်ပပီေး

ူေး

ြီဒီယာလည်ေးြဟိုတ်၊

အြွဲွဲ့အစည်ေး လည်ေး ြဟိုတ်သည့်် နည်ေးစနစ်က က အသိပညာဆိိုသည့််
ရပခ ့််သည် မြစ်ဆိုစြ
ီ ကိန်ေးနင့်် ပတ်သက်ပပီေး ရလာ်ဘီလိုပ်သည့်် ပိိုစြ
့်် ာေး၊
မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးကိို ဆန်က
ှံ့ င်သည့်် ပညာ င်ြ ာေးနင့်် အက်တိဗစ် ြ ာေးကိို
တိိုက်ခိိုက်ဆန်က
ှံ့ င်သည့်် ပိိုစ့််ြ ာေးကိို Ads သိုေး၍ တင်ရလ့် ိပပီေး ၎င်ေး Ads
ြ ာေးကိို
ြမပ ခဲ့်ပါ။

ီပိိုှံ့ မပ လိုပ်သည့််အခါတွင်လည်ေး Facebook ြ မြ တ်ခ မခင်ေး
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Figure 73: ရဒါက်တာမြင့််ရ ာ်၏ ပိုကိို အသိုေးမပ

ာေးရသာ လိြ်လည်

လည့််ြ ာေးရနသည့််ပစ
ိို ့််တစ်ခို
မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးအာေး

အစဥ်တစိိုက်

မြင့််ရ ာ်၏ ပိုကိို အသိုေးမပ ပပီေး

ဆန်က
ှံ့ င်ရနသည့််

ရဒါက်တာ

င် ာေးသူြ ာေးသည် မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးကိို

အက ိ ေးစီေးပွာေးရကကာင့််သာ ဆန်က
ှံ့ င်ရနမခင်ေးမြစ်သည်(ဝါ) ဂ င်ေး

ည့််သည်

(ဝါ)

ရစြည့််

လိြ်လည်လည်ြ
့် ာေးရနသည်ဟို

စာြ ာေးမြင့်် တိိုက်ခိိုက်

58

အဓိပပာယ်ရ ာက်

ာေးရသာ ပိစ
ို ်58
့် မြစ်သည်။ အဆိိုပါ ပိိုစ့််အာေး

နည်ေးစနစ်က က အသိပညာ၊ ၂၀၁၉ က။

Aiden Moe | 459

Advertisement မပ လိုပ်

ာေးသည်ကိို ရတွွဲ့ ိ သမြင့််

ီပိိုှံ့ မပ လိုပ်ခဲ့်

ရသာ်လည်ေး Facebook ြ မြ တ်ခ န် မငင်ေးဆန်ခဲ့်သည်။

Figure 74: မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးဆန်က
ှံ့ င်ဆနဒမပပွက
ဲ ိို မပ လိုပ်ခဲ့်သည့််
အက်တိဗစ်ြ ာေးသည် Open Society Foundation ြ ရဂ ာ့်ဆိိုေးရ ာစ်နင့််
ပတ်သက်ြှု ိရနရကကာင်ေး၊ ရ
ရ ေးသာေး

ာေးရသာ ပိိုစ့််

ာက်ပ့်ခမြစ်ရနရကကာင်ေးကိို
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မြစ်ဆိုစီြကိန်ေးဆန်က
ှံ့ င်ဆနဒမပပွဲကိို

မပ လိုပ်ခဲ့်သည့််

အက်တိဗစ်

ြ ာေးသည် Open Society Foundation ြ ရဂ ာ့်ဆိိုေးရ ာစ်နင့်် ပတ်သက်ြှု
ိရနရကကာင်ေး၊

ရ

ာက်ပ့်ခမြစ်ရနရကကာင်ေးကိို

ရ ေးသာေး

ာေးရသာ

ပိိုစ့််မြစ်ပပီေး အဆိိုပါ ဆနဒမပပွဲအပပီေး ညရနတွင်ပင် Ads ကိို အသိုေးမပ ၍
တိိုက်ခိိုက်ရသာ ပိိုစ့််ကိို59 အဆိိုပါ page ြ တင်ခဲ့်သည်။
Bad Actor မျာ်းကို ပိုမိုအာ်းခကာင်းခစသည Facebook Algorithm
Facebook ၏ Algorithm သည် အြ ိ ေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်ြ ာေးနင့််
စစ်ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးြ ာေးကိို ပိိုြိိုအာေးရကာင်ေးရစသည့်် အရကကာင်ေးမခင်ေး ာ
တစ် ပ်မြစ်ရနသည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။

တွင် ိသည့်် သူြ ာေး Like လိုပ်
news

ြိြိ၏

ာေးသည့်် page ြ ာေးနင့်် Group ြ ာေးသည်
တွင်

feed

ရပေါ်လာတတ်မခင်ေးကလည်ေး

အရမြာက်အြ ာေး ိရနသည့််

အစွန်ေးရ ာက်

ရပခ ့််ြ ာေးအတွက်

ပ်ြ

လူြ ာေး

သူငယ်ခ င်ေးစာ င်ေး

ရ
ိ စ န်

မြစ်ရနသည်။ ယခို ရအာက်တွင် ရြာ်မပ
နစ်ခိုသည် ၁၆ က် ၁လ ၂၀၁၉

နင့််
အရ

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး
ာက်အပ့်ရကာင်ေး

ာေးရသာ Screen Shot

က်ရနှံ့က News Feed တွင် ရပေါ်ရန

ရသာ Suggested Groups ြ ာေးကိို Screen Shot မပ လိုပ်
မြစ်သည်။

59

နည်ေးစနစ်က က အသိပညာ၊ ၂၀၁၉ ခ။

ာေးမခင်ေး
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Figure 75: News Feed တွင် ရပေါ်ရနရသာ
တပ်ြရတာ်ကိိုရ

ာက်ခသည့်် Suggested Group ြ ာေး ၁
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Figure 76: News Feed တွင် ရပေါ်ရနရသာ
တပ်ြရတာ်ကိိုရ

ာက်ခသည့်် Suggested Group ြ ာေး ၂
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နဂံို်းနှင သံို်းသပြေျက
ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုြ ာေး

မြစ်ရိိုေးမြစ်စဥ်သြွယ်

တည် ိရနမခင်ေးသည်

နိိုငင
် ရ ေးနင့််

လူြှုရ ေးဆိိုင် ာ

မြန်ြာ့်လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေး၏
ရမပာင်ေးလဲမြစ်ရပေါ်ြှုြ ာေးအတွက်

အရ ေးပါရသာ

တည် ိရနပပီေး လူြှုကွန် က်ကိို အသိုေးမပ ၍ ရသွေး
မပင်ပရိုပ်ကြ္ာတွင်
မြစ်သည်။

အသက်ဝင်ရစသည့််

လူအြ ာေးနင့််

အိုပ်ခ ပ်ရ ေးနင့််

အဓိက

ိရတွွဲ့ဆက်ဆ

အခန်ေးကဏ္ဍတွင်
ိိုေးလှုွဲ့ ရဆာ်ြှုြ ာေးကိို
မပဿနောတစ် ပ်

ရန သည့််

ရြ ာ်ရမြရ ေးကဏ္ဍြ ာေးတွင်

ပညာရ ေး၊

တည် ိရနသည့််

ဘာသာရ ေးနင့်် လူြ ိ ေးရ ေးဆိိုင် ာ လူနည်ေးစိုြ ာေးအရပေါ် ခွဲမခာေးဆက်ဆြှု
နင့််ယရနှံ့အခ န
ိ ်အ
ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ

ိ အာေးရကာင်ေးရနဆဲမြစ်ပပီေး လူဝင်ြှုကကီေးကကပ်ရ ေး

အစိိုေး ယနတ ာေးြ ာေးနင့််

ရက ာင်ေးသင်ခန်ေးစာြ ာေးတွင်

လူနည်ေးစိုြ ာေးကိို လူြ ိ ေးနင့်် ဘာသာအတွက် အနတ ာယ်တစ်ခိုသြွယ်
ပိုရြာ်ခ က်ြ ာေးသည်
အရ

အွန်လိိုင်ေးအရမခစိိုက်

ာက်အပ့်မြစ်ရစပပီေး

၎င်ေးတိ၏
ိုှံ့

ဝါဒမြန်သ
ှံ့ ူြ ာေးအတွက်

အွန်လိိုင်ေးကြ်ပိန်ေး

ြ ာေးကိို

ပိိုြိိုရအာင်မြင်ရစသည့်် အရကကာင်ေး င်ေးခမြစ်ရစခဲ့်သည်။
ဤရလ့်လာခ က်တွင် ရတွွဲ့ ိခဲ့် သည့်် အဓိက ရတွွဲ့ ိခ က်တစ်ခို ြာ
အြိုန်ေးစကာေးနင့််

သတင်ေးြာေးြ ာေးအာေး

မြန်မှံ့ ြ ေးသည့််

အဓိက

ာတ်ရကာင်ြ ာေးမြစ်သည့်် အြ ိ ေးသာေးရ ေး အစွန်ေးရ ာက်အရကာင့််ြ ာေး
နင့််

စစ်ဝါဒမြန်အ
ှံ့ ရကာင့််ြ ာေးသည်

ရဆာင် ွက်သည်ြ ာေး

က်

တစ်ဦေးခ င်ေး

အစိုအြွဲွဲ့နင့််

တစ်ရယာက်ခ င်ေး
ြဟာဗ ဟာက က

စစ်ဆင်ရ ေးတစ်ခိုသြွယ် ရဆာင် ွက်ခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။
မပ လိုပ် ာတွင် လူအင်အာေးကိို အဓိက

ိိုသိိုှံ့

ာေးသိုေးစွဲပပီေး တစ်ခိုတည်ေးရသာ

သတင်ေးစကာေးကိို ြတူညီသည့်် ရန ာြ ာေး (ရမြာက်ြ ာေးစွာ ြွင့််

ာေး

ရသာ သတင်ေး page ြ ာေး၊ အရကာင့််တိုြ ာေး၏ comment campaign
ြ ာေးနင့်် Group ြ ာေး) ြတစ်ဆင့်် စာြတ်သူ(ဝါ) အွန်လိိုင်ေးသိုေးစွဲသူ
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အရမြာက်အြ ာေး
ြ ာေးြ

သိိုှံ့ တခ န
ိ ်တည်ေးတွင် ရပေးပိမိုှံ့ ခင်ေးမြစ်သည်။ Page

တင်လိိုက်ရသာ

ဂရိုြ ာေး

ဝါဒမြန်ှံ့

ပိိုစ့််ြ ာေးအာေး

အရကာင့််တိုြ ာေးြ

ဲသိိုှံ့ မြန်ခ
ှံ့ မိ ခင်ေးကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ ခ န
ိ ်သာေးကိိုက် လှုပ် ာေးြှုြ ာေးကိို

ရဆာင် ွက်ခဲ့်သည်ကိိုလည်ေး ရတွွဲ့ သည်။ အဆိိုပါ လိုပ်ငန်ေးြ ာေးကိို
လိုပ်ရဆာင် ာတွင်လည်ေး

လူအင်အာေးကိို

အရမြာက်အြ ာေး

သိုေးစွဲခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ သတင်ေးဌာနကဲ့်သိိုှံ့ အရယာင်ရဆာင်

ာေး

သည့်် page ြ ာေးတွင် အက်ဒြင်အရ အတွက်ကိို ပ ြ်ေးြျှ ငါေးဦေးခန်ှံ့
ာေး ိပပီေး၊
Page

င် ာေးသည့်် စစ်ဝါဒမြန်ှံ့ page တစ်ခိုမြစ်သည့်် Kyaw Swar

တွင်

အက်ဒြင်

၁၇ဦေးအ

ိ

ပါဝင်ရဆာင် ွက်သည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။ တခ န
ိ ်တည်ေးတွင်ပင် ၎င်ေးတိသ
ိုှံ့ ည် Facebook Advertising
ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ စနစ်က ၍

ိရ ာက်ြှု ိသည့်် ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ြ
ိ ှု ြ ာေးကိိုလည်ေး

မပ လိုပ်ရလ့် ိသည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။

ဝါဒမြန်ရ
ှံ့ ပခ ွဲ့်ြ ာေး

တွင်

ရတွွဲ့ ိ သည့်် နိိုင်င ပ်မခာေးအရမခမပ Page Admin ြ ာေးသည် စစ်တပ်နင့််
စစ်ရ ေးနင့်် စီေးပွာေးရ ေးအ

အဆက်အဆ ိရနသည့်် ရို ာေး၊ ဗီယက်နြ်

အစ ိသည့်် နိိုင်ငြ ာေးြ အြ ာေးဆိုေးရတွွဲ့ ပပီေး အဆိိုပါ ရပခ ့််ြ ာေးစာ င်ေးတွင်
KIA, AA အစ ိရသာ လူြ ိ ေးစို လက်နက်ကိိုင်ြ ာေး နင့်် ပတ်သက်သည့််
သတင်ေးအတိုြ ာေးကိို

အစဥ်တစိိုက်တင်ခဲ့်သည့််

သတင်ေးနင့်် မပန်ကကာေးရ ေးဌာန page အတို၊

ကခိ င့််တပ်ြရတာ်

ခိိုင်မပည်အွန်လိိုင်ေးသတင်ေး

page၊ တပ်ကကပ်ဘစီနင့်် Kachin Daily News ကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ page
အတိုြ ာေး ပါဝင်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။
ဤ page ြ ာေးအာေး ရလ့်လာ ာတွင် အဓိက ရတွွဲ့ ိ သည့်် အခ က်ြာ
၎င်ေး page ြ ာေးသည် အမခာေးရသာ နိိုင်ငြ ာေးတွင် ရတွွဲ့ ိ သည့်် clickbait
page

ြ ာေးကဲ့်သိိုှံ့

ရငွရကကေး

ိ န်အလိိုှံ့ငာ

Website

လူဝင်ြ ာေး န်

အတွက် သတင်ေး အခ က်အလက် အြာေးြ ာေးအာေး တင်မခင်ေးြဟိုတ်ဘဲ
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ည် ွယ်ခ က် ိ ိမြင့်် နိိုင်ငရ ေးအလိိုှံ့ငာ လူအြ ာေးအာေး အရတွေးအရခေါ်
အ

ပိုြ က် န်အတွက်

သတင်ေးအခ က်

အလက်အြာေးြ ာေးကိို

အသိုေးမပ မခင်ေး မြစ်ရကကာင်ေး ရတွွဲ့ သည်။ အခ ိ ွဲ့ရသာ စစ်ဝါဒ မြန်ှံ့ page
ြ ာေးတွင် အက်ဒြင်စာ င်ေးြာ လူဦေးရ

ဆယ်ဂဏန်ေးအ

က်ကိိုပင်

အသိုေးမပ ခဲ့်ပပီေး ပီဘိ သတင်ေးဌာနတစ်ခို ကဲ့်သိိုှံ့ အလိုပ်လိုပ်ခဲ့်ရသာ်လည်ေး
၎င်ေးတိိုှံ့ page ြ ာေးတွင် စီေးပွာေးရ ေးရကကာ်မငာြ ာေး ကဲ့်သိိုှံ့ ဝင်ရငွ ိနိိုင်သည့််
လှုပ် ာေးြှု

တစ်စိုတစ် ာ

ရကကာင်ေးတစ် ပ်

ကိို

ြရတွွဲ့ ပါ။

ြမြင် သည့််

အရပ ာ်တြ်ေးအဆင့််

အဆိိုပါ

က်ပိိုပပီေး

အရယာင်ရဆာင်၍

page

ဝင်ရငွလြ်ေး
ြ ာေးသည်

သတင်ေးဌာနြ ာေးကဲ့်သိိုှံ့

မပ ြူရဆာင် ွက်နိိုငသ
် ည်ြာ

သတင်ေးအခ က်အလက်
ရငွရကကေးရ

မြင်သာသည့််

အြာေးြ ာေးအာေး

၎င်ေးတိအ
ိုှံ့ ာေး

မြန်မှံ့ ြ ေး န်အတွက်

ာက်ပ့်ြှုြ ိဘဲ ြရဆာင် ွက်နင
ိို ်ပါ။

အရကာင့််တိုြ ာေး၊ page ြ ာေးနင့်် ဂရိုအရမြာက်အြ ာေးကိို အသိုေးမပ ၍
သတင်ေးအခ က်အလက်

အတိုအရယာင်ြ ာေးနင့််

အြိုန်ေးတ ာေးြ ာေး

မြန်မှံ့ ြ ေးမခင်ေးကိို Facebook အရနမြင့်် တာေးဆီေးနိိုင် န် ပ က်ကွက်ခဲ့်သည်။
Facebook ၏ Content Moderation ြရအာင်မြင် ြှု၊ နိိုငင
် ရ ေးနင့််
ယဥ်ရက ေးြှုဆိိုင် ာ ရနောက်ခအရကကာင်ေးအ ာြ ာေးအာေး နောေးြလည်မခင်ေး၊
ရဒသနင့််

ကိိုက်ညီရသာ

ိရ ာက်သည့််

ပညာရပေး

လိုပ်ငန်ေးြ ာေး

လိုပ်ရဆာင်နိိုင်စြ
ွ ်ေးြ ိမခင်ေးနင့်် လိုပ်ငန်ေးစဥ်ြ ာေးအာေး အရကာင်အ

ည်

ရြာ် ာတွင် ပွင့််လင်ေးမြင်သာြှု နည်ေးပါေးမခင်ေး၊ Facebook ရကကညာ
စနစ်နင့်် Algorithm ြ ာေးသည် ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးကိို ပိိုြိိုအာေးရကာင်ေး
ရစခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ ိခဲ့် သည်။
အခ ပ်အာေးမြင့််
ပလက်ရြါင်ေး

ဆိို လျှင်

မြစ်ရနသည့််

နိိုင်ငအတွင်ေးအကကီေးဆိုေးအင်တာနက်
Facebook

၏

အခန်ေးကဏ္ဍသည်

မြန်ြာနိိုငင
် အတွင်ေး မြစ်ရပေါ် တိိုေးတက်ရနသည့်် နိိုင်ငရ ေး၊ လူြှုရ ေးနင့််
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စီေးပွာေးရ ေးဆိိုင် ာ

အရမခအရနြ ာေးကိို

လှုပ်ခါနိင
ို ်စွြ်ေး ိရနသည်ြာ

မငင်ေးြ နိိုင်သည့်် အြန်တ ာေးတစ်ခပ
ို င် မြစ်ရနသည်။ ဤရလ့်လာခ က်
အ

အြ ိ ေးသာေးရ ေး အစွန်ေးရ ာက်ြ ာေးနင့်် စစ်ဝါဒမြန်ှံ့ ာတ်ရကာင်ြ ာေး

သည် Facebook ကိို အသိုေးမပ ၍ လူြ ိ ေးတိုန်ေးသတ်မြတ်ြန
ှု င့်် စစ်
ာ ဝတ်ြြ
ှု ာေးသည် ြျှတြန်ကန်သည့််လိုပ် ပ်ြ ာေးမြစ်သည်၊ တိိုင်ေးမပည်
နင့််

လူြ ိ ေးကိို

ကာကွယ်မခင်ေးမြစ်သည်၊

ကာကွယ်မခင်ေးမြစ်သည်ဆိုရ
ိ သာ
အမပာေး

ဘာသာ

သာသနောကိို

သတင်ေးစကာေးြ ာေးကိို

လူအြ ာေး

ရပေးပိမိုှံ့ ခင်ေးအာေးမြင့်် စဥ်ေးစာေးရတွေးရခေါ်ြှုြ ာေးကိို ပိုြ က်သည့််

ကဏ္ဍတွင် Facebook သည် အဓိက သတင်ေးစီေးဆင်ေးသည့််
တစ်ခိုမြစ်ခဲ့်သည်။

င်ေးမြစ်

ိိုကဲ့်သိိုှံ့ သတင်ေးြာေးြ ာေးနင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးအာေး

စနစ်တက မြန်မှံ့ ြ ေးမခင်ေးအာေးမြင့််

လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးအတွင်ေးတွင်

ယခင်

ကတည်ေးက တည် ိပပီေးရသာ ခွဲမခာေးဆက်ဆြှု ြ ာေးကိို ပိိုြိို အာေးရကာင်ေး
ရစခဲ့်ပပီေး၊

စစ်ဝါဒနင့််

လကဂ ာစွန်ေးအြ ိ ေးသာေးရ ေး

လှုပ် ာေးြှုြ ာေးကိို

မြင့််တက်ရစခဲ့်သည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။
အကကီေးြာေးဆိုေး အင်တာနက်ပလက်ရြါင်ေးမြစ်သည့်် Facebook သည်
ယရနှံ့ကက ရတွွဲ့ရန ရသာ
သတင်ေးြာေးြ ာေး၊
လြ်ေးရကကာင်ေးြာေးသိိုှံ့

စနစ်တက

ခတ
ိ ်ဆက်

အြိုန်ေးတ ာေးလှုွဲ့ရဆာ်ြြ
ှု ာေးမြင့််
ပိရ
ိုှံ့ ဆာင်ရနသည့််

ရဆာင် ွက်ပပီေး
လူအြ ာေးအာေး

မပဿနောြ ာေးအာေး

ရ တိို

ရမြ င်ေးနိိုင်သည့်် အရကာင်ေးဆိုေးရသာ ရမြ င်ေးြှုမြစ်သည်။ Facebook
အရနမြင့််

စနစ်တက

ခတ
ိ ်ဆက်ရဆာင် ွက်ပပီေး

လူအြ ာေးအာေး

လြ်ေးရကကာင်ေးြာေးြ ာေးသိိုှံ့ ပိရ
ိုှံ့ ဆာင်ရနရသာ ကွန် က်ခ တ
ိ ်ဆက်ြှုအာေး
ရြာ်

ိုတ် င်ေးလင်ေးြှုြ ာေးကိို စဥ်ဆက်ြမပတ် မပ လိုပ်သင့််သည်။ Face-

book content moderator ြ ာေးအာေး ရဒသဆိိုင် ာ နိိုင်ငရ ေးနင့််
ယဥ်ရက ေးြှုရနောက်ခ အရမခအရနြ ာေးကိို နောေးလည်သရဘာရပါက်ရစ န်
ကျွြ်ေးက င်ပညာ င်ြ ာေးနင့််

စနစ်တက

စွြ်ေး ည်မြင့််တင်ြှုြ ာေး
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မပ လိုပ်သင့််သည်။ page နင့်် Group အက်ဒြင်ြ ာေး၏ တည်ရန ာ
ြ ာေးနင့်် ပတ်သက်၍ Transparency Policy အာေး ဆက်လက်၍
အရကာင်အ
ဥပြာ

ည်ရြာ်သင့််ပပီေး ပိိုြ၍
ိို
တိက သည့်် တည်ရန ာမပြှု (

န်ကန
ို ်- ြနတရလေး - မပင်ဦေးလွင်) မပ လိုပ် နိင
ို ် န် ကကိ ေးစာေး

ရဆာင် ွက်သင့််သည်။ Facebook အရနမြင့်် ၎င်ေး၏ အသိပညာရပေး
လိုပ်ငန်ေးစဥ်ြ ာေးအာေး
အြိုန်ေးစကာေး၊

ပိိုြိို

ိရ ာက်စာွ

သတင်ေးြာေး၊

လိုပ်ကိိုင်နိိုင် န်

Inauthentic

လိိုအပ်ပပီေး

Behavior

ြ ာေးနင့််

ပတ်သက်ပပီေး Facebook သိုေးစွဲသူြ ာေး ပိိုြိိုသိနောေးလည်ရစ န်အတွက်
ပလက်ရြာင်ေးကိို အသိုေးမပ ၍ ရကာင်ေးြွန်

ိရ ာက်သည့်် ပညာရပေး

ြဟာဗ ဟာ ြ ာေး လိုပ်ရဆာင်နိိုင် န် လိအ
ို ပ်သည်။ Facebook ၏
ရကကာ်မငာရပေါ်လစီသည်

ပိိုြိို၍

ပွင့််လင်ေးမြင်သာြှု ိ န်

လိိုအပ်ပပီေး

သိုေးစွဲသည့်် ရငွရကကေးပြာဏ၊ ဦေးတည်အိုပ်စိုြ ာေးအာေး Ad Libary တွင်
ရြာ်မပသင့််သည်။

ိိုြသာ မြန်ဆန်

အ ပ်ဘက်အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးြ

ိရ ာက်ရသာ တမိုှံ့ ပန်ြြ
ှု ာေးအာေး

မပ လိုပ်နိိုင်ြည်မြစ်သည်။

Facebook

အရနမြင့်် Ads ြ ာေးအာေး ခွင့််ြမပ ြီတွင် AI အစာေး Content Moderator
ြ ာေးမြင့််

စစ်ရဆေးကကီေးကကပ်သင့််သည်။

ြူဝါဒရ ေး ာ

အရကာင်အ

Facebook

ည်ရြာ်ြြ
ှု ာေးနင့််

၏

ြူဝါဒြ ာေး၊
ပတ်သက်၍

အ ပ်ဘက်အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေး၊ Digital အခွင့််အရ ေးဆိိုင် ာ တက်ကကွ
လှုပ် ာေးသူြ ာေး၊ ဥပရဒပညာ င်ြ ာေး ပါဝင်သည့်် လွတ်လပ်ရသာ ကကာေးခ
အြွဲွဲ့ြ ာေးြွဲွဲ့စည်ေး၍

ြူဝါဒရ ေး ာ

တိိုေးတက်

ရမပာင်ေးလဲြှုြ ာေး

မပ လိုပ် န်အတွက် တိိုငပ
် င်ရဆွေးရနွေးြှုြ ာေး မပ လိုပ်သင့််သည်။
ဤအ ာြ ာေးအာေး

အရကာင်အ

ည်ရြာ်မခင်ေးအာေးမြင့််

သတင်ေးြာေးနင့်် အြိုန်ေးစကာေးြ ာေးအာေး လက်နက်သြွယ် အသိုေးမပ ၍
ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ မိ ခင်ေးြ ာေးအာေး

အတိိုင်ေးအတာ

ရလျှာ့်ခ နိိုင်ြည်မြစ်သည်။

သိရ
ိုှံ့ သာ်

ပညာရ ေး၊

တစ်စိုတစ် ာအ
အိုပ်ခ ပ်ရ ေးနင့််

ိ
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ရြ ာ်ရမြရ ေးနယ်ပယ်ြ ာေးကဲ့်သိိုှံ့ လူြှုရနှံ့စဥ်ဘဝနင့်် ဆက်စပ်ပတ်သက်
ရနသည့်် ကဏ္ဍြ ာေးတွင်လည်ေး ခွဲမခာေးဆက်ဆြှုနင့်် အြိုန်ေးတ ာေးြ ာေး
ပိိုြိိုြ ာေးမပာေးရစြည့််
မပဿနောအာေး

အရကကာင်ေးမခင်ေး ာြ ာေးအာေး

ပိိုြိို၍

ိရ ာက်စွာ

ရလျှာ့်ခ နိိုင်ြသာ

တာေးဆီေးနိိုင်ြည်မြစ်သည်။

ပညာရ ေးကိို ဘာသာရ ေးနင့်် ကင်ေးလွတ်ပပီေး စိုလင်ကွဲမပာေးြှုြ ာေးအာေး
မြင့််တင်ရပေးသည့််
အ

ပညာရ ေး

ူေးပင်လိိုအပ်ရနသည်။

စနစ်ြ ိ ေးအမြစ်

ရမပာင်ေးလဲနိိုင် န်ြာ

အလယ်တန်ေးအဆင့််

ပညာရ ေးတွင်ပင်

အရမခခ သတင်ေး ပညာဆိိုင် ာ သိနောေးလည်ြှုနင့်် ဒစ်ဂ စ်တယ်ဆိိုင်
ာသိနောေးလည်ြှုကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာ
ကကာေးနိိုင်

န်လည်ေး အ

ရ ာက်လာြည့််
ရခတ်တွင်
ရသွေး

ဘာသာ ပ်ြ ာေးအာေး
ူေးပင်လိိုအပ်သည်။

ြ ိ ေးဆက်သစ်ြ ာေးသည်

အင်တာနက်ကိို

အသိုေးမပ ၍

ိိုြသာ
သတင်ေးနင့််

ည့််သွင်ေးသင်
ပ်ြအ ွယ်
နည်ေးပညာ

သတင်ေးြာေးြ ာေး

နင့််

ိိုေးလှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးကိို ရ ာင် ာေးနိိုင်ြည် မြစ်သည်။
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