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[ក្របទំព័រមុខនៃស ៀវសៅ] [ទំព័រទី១] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទិន្នន្យ័ផ្ទា ល់ខ្លួន្៖ ការបញ្ច ុះបញូ្លផ្ននក
ន្យោបាយ 
ឥទធិពល និ្ងដយំ ើ រការយៅកនច ងឧស្សាហកម្មយន្ុះ 
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ទិន្នន្យ័ផ្ទា ល់ខ្លួន្៖ ការបញ្ច ុះបញូ្លផ្ននក
ន្យោបាយ 
ឥទធិពល និ្ងដយំ ើ រការយៅកនច ងឧស្សាហកម្មយន្ុះ 
 
 
យោយក្កុម្ការងារទិន្នន្យ័ ន្ងិន្យោបាយរបស់្ស Tactical 
Teach 
យបាុះពចម្ពនាយផ្ខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩  
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យស្សៀវយៅផ្ នាយំន្ុះ អាចយលចយចញជារបូរាងយៅបាន្យោយ
មាន្ការគកំ្ទពី៖ 
OAK Foundation 
Sida 
ន្ិង អ្នកឧបត្ថម្ភយនេងយទៀត្របស់្ស Tactical Tech 
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អ្នកន្ពិន្ធ 
Varoon Bashyakarla 

Stephanie Hankey 

Amber Macintyre 

Raquel Rennó 

Gary Wright 

 

ផ្ននកច្ចនក្បឌតិ្ 
Stephanie Hankey 

 

អ្នកផ្កស្សក្ម្លួអ្ត្ថបទ 
Christy Lange 

 

អ្នកស្សក្ម្បស្សក្ម្លួយបាុះពចម្ពនាយ 
Michael Runyan 

 

ក្កាហវកិឌហីាញ 
Yiorgos Bagakis 

 

រចនារូបភាព ន្ងិក្កប 
Maria Kassab 

 

ជនំ្យួការឌហីាញ 
Philipp Dollinger 

 

ជនំ្យួការក្ាវក្ជាវ 
Nicole Ayo von Thun 

Sascha Gubskaya 

Morana Miljanovic 

 

ផ្ននកទនំាកទ់នំ្ង 
Daisy Kidd 

 

ច្ដគូក្ាវក្ជាវរបស់្ស Tactical Tech យៅតាម្ក្បយទស្សន្មី្យួៗ:  
Boo Su-Lyn (មា៉ា យេស្សចី ) 
Bruna Martins dos Santos and Joana Varon, Coding Rights (យក្បស្សចីល) 

Cédric Laurant, Ernesto Ángeles Guerrero, José Alberto, Hernández 

Jiménez & 

Sebastián Irigoyen, Artículo 12 (មិ្ចស្សចិ កូ) 

Claudio Agosti and Fabio Chiusi (អ្ចីតាលី) 

Colin J. Bennett & Robin M. Bayley (កាណាោ) 

Elonnai Hickok (ឥណាា ) 

Eticas Foundation (កាតាេូនា) 

Grace Mutung’u (យគន្ោ៉ា ) 
Jeff Chester & Kathryn Montgomery, Center for Digital Democracy (ស្សហ
រដឋអាយម្រកិ) 

José Luis Peñarredonda, Fundación Karisma (កូេច ំប )ី 
Judith Duportail (បារាងំ) 

Marianela Milanes, Asociación por los Derechos Civiles (អាហេងទី់ន្) 

Romina Garrido, Fundación Datos Protegidos (ឈីលី)  

© and ℗ 2019 Tactical Tech. 

ស្សក្មាបក់ារផ្ចកចាយបន្តនូ្វឯការយន្ុះ អាចយស្សនើស្សចំអាជាា ប ័ណ បាន្តាម្រយៈ 
ttc@tacticaltech.org។ 

 
សូ្សម្ផ្លលងអ្ំ រគច ដល់ក្កុម្ការងារ The Tactical Tech ចំយ ុះការគកំ្ទ និ្ងច្ដគូ
គយក្មាង ក្ពម្ទងំស្សហការរីបស់្សយយើងនងផ្ដរ។ 
 
វាយអ្ត្ថបទកនច ងយស្សៀវយៅផ្ នាយំន្ុះយោយយក្បើ Lato 
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មាតិ្កា 
៦ យស្សចកតយីនតើម្ 

យោយ Stephanie Hankey 
ទនិ្នន្យ័ជាក្ទពយស្សកម្ម 

១៧ ទនិ្នន្យ័អ្នកយក្បើក្បាស់្ស៖ ការបយងកើត្ឲ្យមាន្យចទធនាការ
យោស្សនាតាម្ផ្បបឌជីលីល 
យោយ Gary Wright 

២៦ បញជ ីអ្នកយបាុះយឆ្ន ត្៖ ទនិ្នន្យ័ន្យោបាយអ្ពំអី្នក 
យោយ Amber Macintyre 

៣៣ ការរយំោភប ំន្ ការយលចធ្លល យ ន្ងិការលួចយកទនិ្នន្យ័
៖ ភាពក្បឈម្ ន្ងិយក្គុះថ្នន កច់្ន្ទនិ្នន្យ័របស់្សអ្នកយបាុះ
យឆ្ន ត្ 
យោយ Gary Wright 
ទនិ្នន្យ័ជាពត័្ម៌ាន្ស្សមាា ត្ ់

៤៦ ការយ្វើយត្ស្សត A/B៖ ការពយិា្ន្យ៍ៅកនចងយចទធនាការ
យោស្សនាយនាើារ 
យោយ Varoon Bashyakarla 

៥៥ យអ្បយចទធនាការយោស្សនា៖ ចចចយដើម្បចូីលរមួ្ 
យោយ Varoon Bashyakarla 

៦៥  ការតាម្ោន្ពភីាគទីបី៖ី ឃចគឃី, ប ខី្និ្, ាន ម្ក្កយ ៉ា ច្ដ 
ន្ងិជាយក្ចើន្យទៀត្ 
យោយ Varoon Bashyakarla 

៧៤ ការាត បត់ាម្ឌជីលីល៖ គនំ្តិ្ផ្ដលបាន្ពបីណាត ញស្សងគម្ 
យោយ Amber Macintyre 
ទនិ្នន្យ័ជាឥទធពិល 

៨៤  ការកនំ្ត្យ់គលយៅទតីាងំភមូ្ាិស្រស្សត៖ គច ត្ច្ម្លផ្ននក
ន្យោបាយច្ន្ទតីាងំរបស់្សអ្នក 
យោយ Varoon Bashyakarla 

៩៣  ការជុះឥទធពិលយលើលទធនលច្ន្ការផ្ស្សវងរក៖ យឆ្ព ុះយៅដល់
អ្នកយបាុះយឆ្ន ត្ យដើម្បផី្ស្សវងរកចយម្លើយ 
យោយ Raquel Rennó 

១០១  ទូរទស្សេន្ផ៍្ដលអាចក្បាក្ស័្សយបាន្ (Addressable TV) ៖ 
ន្រណាកពំចងយម្ើលនូ្វអ្វផី្ដលអ្នកកពំចងយម្ើល? 
យោយ Varoon Bashyakarla 

១០៩  ទូរស័្សពាស្សវ័យក្បវត្ត ិន្ងិការយនាើរារតាម្ទូរស័្សពា៖ ការយ្វើ
យចទធនាការនេពវនាយយោយស្សវ័យក្បវត្ត ិ

យោយ Gary Wright 
១២២ ទក្ម្ងច់តិ្តវមិាក្ត្៖ ការបញ្ច ុះបញូ្លតាម្រយៈបចគគលិកលកខ

 ៈ 
យោយ Varoon Bashyakarla 

១២៩  បយចក្វទិាយៅច្លាអ្នាគត្៖ វ ិ្ ាីស្រស្សតនាយពលអ្នាគត្កនចង
បយចក្វទិាយចទធនាការយោស្សនា 
យោយ Varoon Bashyakarla 

១៣៨  គនំ្តិ្គរួពចិារណា៖ ស្សក្មាបន់្យិត័្ករ គ បកេ
ន្យោបាយ ក្កមុ្ហ ចន្ ន្ងិអ្នកយបាុះយឆ្ន ត្ 
យោយ Stephanie Hankey 
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ស ចរតីស ត្មី 

 

ការ្្ុុះស ងីៃូវសរឿងអាក្ ូវជុំវញិសរឿងរ៉ា វ Cambridge Analytica  
សៅនងៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៨ គឺជាចំណុចរបត់មួយ។  ក្ាប់
អ្នរស ុះសឆ្ន តជាសក្ចីៃៃិងសរឿងអាក្ ូវសៃុះ វា ៃបសងកីតការយល់ដឹង
ដ៏ ំខាៃ់មួយអ្ំពីវធិីសាស្ត តខដលទិៃនៃ័យស ុះសឆ្ន តរប ់ពួរសគក្តូវ
 ៃសគយរសៅសធវីជាការជួញដូរ ៃិងសក្បីក្  ់សដីមបរីំណត់សោល
សៅនៃឥទធិពលៃសោ យរប ់ពួរសគ៖ រនុងៃ័យសៃុះ អ្នរស ុះសឆ្ន ត
 ៃយល់ដឹងពី្លប៉ាុះពាល់នៃបសចេរវទិាទងំសៃុះមរសលីពួរសគ។
សទុះបីជាាៃការចាប់អារមមណ៍ជា រលរ៏សោយ រ៏ការយល់ដឹងសៅ
ាៃលរខណៈ តួចស តីងសៅស យីអ្ំពីបសចេរសទ  ខដលក្តូវ ៃសគ
អ្ៃុវតតរនុងការបខងវរការយល់ស ញីខ្នរៃសោ យរប ់ពលរដឋតាម 
រយៈការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យខដលពលរដឋ ៃ្តល់ឲ្យ។ ខណៈសពល
ខដលភាគសក្ចីៃនៃការ្សពវ្ាយព័ត៌ាៃ ៃសតត តសៅសលីវធិីសាស្ត ត
អ្ំពីព័ត៌ាៃទិៃន័យចិតតសាស្ត តខដលធ្លា ប់ ៃសក្បីរនុងសរឿងអាក្ ូវ 
Cambridge Analytica ។ ការពិតសៅ សៃុះមិៃខមៃជាវធិីសាស្ត តខត
មួយខដលសគសក្បីក្  ់ស យីជារ់ខ តងវាាៃវធិីសាស្ត តសក្ចីៃសទៀត។ 
សលី ពីសៃុះសៅសទៀត តាមរយៈការ្តល់ រខីរមមរប ់បុគគលិររនុងការ
សារ ួរជាបៃតបន្ាប់សោយ ភាចក្រភពអ្ង់សគា  បុគគលិរទងំ
សនាុះ ៃចងអុលបង្ហា ញថាវធិីសាស្ត តទងំសៃុះក្តូវ ៃ សគអ្ៃុវតតជា
ទូសៅសៅសហយីសៅរនុងឧ ាហរមមពារ់ពៃធ័ៃឹងឥទធិពលៃសោ 
យ។២ សក្ៅខតពីររណីខដល ៃសរីតស ងីរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ខាងសលី
សៃុះ ការយល់ដឹងឲ្យ ៃ ីុជសក្ៅសៅសលីឧ ាហរមម ៃិងរសបៀប
ខដលឧ ាហរមមទងំសៃុះដំសណីរការ វាពិតជាាៃភាពចា ំច់ខាា ងំ 
 ក្ាប់សធវីការ សក្មចចិតតសៅសលីវធិ្លៃការណ៍ចាប់រនុងការក្គប់ក្គង
សៅសលីឧ ាហរមមទងំសៃុះ ក្ពមទងំ ិរាពី្លប៉ាុះពាល់ខដលបងក
ស ងីសោយការអ្ៃុវតតបសចេរសទ រប ់វា។  

ក្រុមការង្ហរទិៃនៃ័យៃិងៃសោ យសៅ Tactical Tech  ៃ 
ចំណាយសពលចំៃួៃ១២ខខ សធវីការស ីុបអ្សងកតសៅសលីបសចេរវទិា 
ៃិងវធិីសាស្ត តទងំសៃុះ៖ សតីអ្នរណាជាអ្នរលរ់បសចេរវទិា ៃិងវធិីសា
ស្ត តទងំសៃុះ សហយីពួរសគ ៃ ៃាអ្វីខាុះ ៃិងសតីពួរសគសក្បីវធិីសាស្ត ត
អ្វីខាុះសដីមបទីញយរតនមាពីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃទងំអ្ ់សនាុះ។ ក្រុម
ការង្ហរសៃុះ រ៏ ៃចូលរមួរនុងក្ពឹតតិការណ៍ ំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃសធវីការ

 ាា  ៃ៍អ្នរអ្ៃុវតត ក្ពមទងំ ៃសធវីការជាមួយនដគូសៅបណាត
ក្បសទ ជាសក្ចីៃ៣ រនុងរិចេក្បឹងខក្បងសដីមបរីមួបញ្េូ លោន ៃូវការខ វង
យល់ស្សងៗពីក្បតិបតតិការនៃឧ ាហរមមសៃុះ ៃិងយៃតការខដលពួរ
សគសក្បីក្  ់។ លទធ្លនៃការក្សាវក្ជាវរប ់សយងី ៃបង្ហា ញឲ្យ
ស ញីពីជាទិដឋភាពជារ់ខ តងខតមួយគត់សៅសលីថាសតីអ្នរណាសគខាុះ, 
ាៃអ្វីខាុះ, ៃិងវធិីសាស្ត តអ្វីខាុះ, សៅពីសក្កាយឧ ាហរមមដ៏ាៃឥទធិ
ពលសៃុះ ជាមួយៃឹងការ ិរាសតត ត ំខាៃ់សៅសលីវធិីស្សងៗោន  
ខដលទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរប ់ពលរដឋក្តូវ ៃសគយរសៅសក្បីសដីមបី
ខ វងយល់ភាា ប់ទំនារ់ទំៃងៃិងជុះឥទធិពលសលីពលរដឋរនុងយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យ។ សក្ៅពីការ ិរាវសិាលភាពដ៏ធំសធងរប ់
សហវ ប ុរខដលអាចសធវីឲ្យគណបរសៃសោ យមួយចំៃួៃសធវីការ
រំណត់សោលសៅនៃអ្នរសក្បីក្  ់ ៃ សោយខ្អរសលីទិៃនៃ័យត្ល់
ខាួៃរប ់អ្នរាៃគណៃីសហវ ប ុរ ការ ិរាក្សាវក្ជាវសៃុះរ៏ ៃ
អ្សងកត្ងខដរ សៅសលីបសចេរសទ ខដលមិៃាៃវសិាលភាពធំសធង  
ខត ៃៃឹងរំពុងខតររីរលោលសក្ចីៃស ងីដូចោន ខដលសក្បីទិៃនៃ័យ
ត្ល់ខាួៃ សៅរនុងការសធវីយុទធនាការសោ នាៃសោ យ។ ស ៀវសៅ
ខណនាសំៃុះ សតត តការ ិរាសៅសលីការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ
រនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃិងវធិីសាស្ត តខដលសគសក្បីក្  ់
ទិៃនៃ័យទងំសនាុះ ក្ពមទងំការភាា ប់ជាមួយៃឹងទ សៃីយរមមវចិិក្ត
សាល ខដលសតត ត ំខាៃ់សៅសលីសតីអ្វីខាុះខដលសគលរ់៤។ លុុះក្តាខត
សយងីអាចសកាត ប ៃៃូវរូបភាពជារមួអ្ំពីទំហជំសក្ៅៃិងរក្មិតនៃ
បសចេរសទ ខដលសគអ្ៃុវតត សទីបសយងីៃឹងអាចចាប់ស្តីមខ វងយល់
 ៃពីភាពពារ់ពៃធ័រប ់វាសៅៃឹងៃសោ យនាសពលបចេុបបៃនសៃុះ។  

 

សតបីសចេរវទិាទងំសនាុះាៃដសំណីរការដូចសមតចខាុះ? 

បសចេរវទិាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យទងំសៃុះ ជាខ្នរខដលមិៃអាច
សចៀ  ៃរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យតាមខបបទំសៃីប។ 
មតិមួយចំៃួៃសលីរស ងីថាបសចេរវទិាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យទងំ 
សៃុះជាសរឿងខដលលអ ៃិងជាសរឿងធមមតាសៅរនុងការសធវីៃសោ យ ៃិង
វារ៏ជាវធិីសាស្ត តមួយខដលចា ំច់ៃិងទំសៃីប្ងខដររនុងដំសណីរការ
ក្បជាធិបសតយយ ខណៈខដលមតិខាុះសទៀតសលីរស ងី្្ុយោន ថាបសចេរ
វទិាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យទងំសៃុះនាឲំ្យាៃការអ្ៃុវតតក្បជាធិបសត
យយកាៃ់ខតធូររលុងៃិងសធវីឲ្យ ត់បង់ជំសៃឿទុរចិតតសលីក្បព័ៃធ
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ៃសោ យខដលរំពុងខតាៃបញ្ហា ក្សាប់សហយីសនាុះ។ ជារ់ខ តង 
ការសក្បីក្  ់នៃបសចេរវទិាទងំសៃុះរនុងការសធវីយុទធនាការសោ នា 
ៃសោ យមិៃខមៃសៅណាឆ្ៃ យស យីជាការពិត គឺសយងីអាចក្តឹម
ខតរពំឹងថាភាពសវៀងនវៃិងការក្គបដណត ប់រប ់វាកាៃ់ខតសរីៃស ងី  
រនុងសហតុ្លសៃុះបសចេរសទ ៃិងវធិីសាស្ត តទងំសៃុះគឺចា ំច់ឆ្ាង
កាត់ការក្តួតពិៃិតយឲ្យ ៃសលី ពីការក្តឹមខតខបងខចរថា ‘លអ’ ឬ 
‘អាក្ររ់’ ៃិងសមីលឲ្យសលី ពីអ្វីខដលទំព័រមុខនៃសារព័ត៌ាៃ ចុុះ
្ាយថាជា ‘យុទធនាការសោ នាបំនភាព័ត៌ាៃ’។  

រល់បសចេរវទិាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យខដល ៃបង្ហា ញសៅរនុង   
ស ចរតីខណនាសំៃុះៃឹងមៃិាៃវតតាៃស យី សបីមិៃាៃការសធវីទី្ារ
ៃិងការ្សពវ្ាយពាណិជារមមតាមឌីជីងលសនាុះ។ រប់ចាប់តាងំពី
ការវភិាគទិៃនៃ័យសៅសលីអារបបរិរោិដល់ការសធវីសត ត A/B ៃិងការ
សធវីវធិិសាស្ត តភូមិសាស្ត តដល់ព័ត៌ាៃទិៃន័យចិតតសាស្តសាត គណបរស
ៃសោ យ ៃសក្បីបសចេរសទ ដូចៗោន សដីមបសីធវីការ្សពវ្ាយលរ់
សបរខជៃៃសោ យសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តដូចសៅៃឹងក្រុមហ ុៃមួយ
រំពុង្សពវ្ាយសធវីការលរ់ខ បរសជីងសៅដល់អ្នរសក្បីក្  ់អ្ញ្េ ឹង
ខដរ។ សៅរនុងៃ័យសៃុះ ាៃ ំណួរមួយ ួរ ពារ់ពៃធ័សៅៃឹងថាសតីការ
សធវីខបបសៃុះ មរមយខដរឬសទ? សហយីសតីវា ាៃ្លប៉ាុះពាល់អ្វីខាុះ
ដល់អ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗ មិៃក្តឹមខតអ្នរខដលក្បខហលជាៃឹងក្តូវ
 ៃ ឬមិៃក្តូវ ៃបញ្េុ ុះបញ្េូ លសនាុះសទខតជា្លប៉ាុះពាល់សៅសលី
ទិដឋភាពៃសោ យទងំមូល? 

ការអ្ៃុវតតយុទធសាស្ត តៃសោ យ ខដលសធវីការ្សពវ្ាយលរ់ 
សបរខជៃៃសោ យសក្បៀប ៃសៅៃឹងទំៃិញដូចសៃុះ មិៃខមៃជា
សរឿងអ្វីខដលងមីសនាុះសទ។ តាមពិតសៅ សរឿងសៃុះក្តូវ ៃសគដឹងជាយូរ
ណា ់មរសហយីតាមរយៈ ំសណររប ់សោរ Vance Packard 
ខដល ៃ រស រអ្ំពីវធិីសាស្ត តនៃ “ការស ីុបអ្សងកត ីុជសក្ៅ” មួយ
សៅសលី “អ្នរបញ្េុ ុះបញ្េូ លៃសោ យ” តាងំខតពីសៅសដីមឆ្ន  ំ
១៩៥៧។ ស ៀវសៅរប ់សោរខដលាៃចំណងសជីងថា “The 
Hidden Persuader” សោរ Packard  ៃពិពណ៌នាអ្ំពីយុទធសា
ស្ត តៃសោ យ សធវសី ងីសដីមបី្ សពវ្ាយលរ់សបរខជៃៃសោ យ
សៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត សក្បៀប ៃសៅៃឹង 'ថាន ដុំ សធមញ' ៃិងការ
ខដលក្បធ្លៃខ្នរទំនារ់ទំៃងសាធ្លរណៈជាសក្ចីៃសៅសពលសនាុះអ្ួត
អាងថា “វធិីសាស្ត តខបបវទិាសាស្ត ត ៃដរសចញៃូវការ ៉ា ៃ់សាម ៃ
សចញពីៃសោ យ”។៥ សៅរនុងៃ័យសៃុះ អ្វីខដលសយងីាៃសៅសពល

សៃុះគឺជាវឌឍៃភាពដ៏ មសហតុ្លនៃឌីជីងលៃីយរមមសៅរនុង
បសចេរសទ ា៉ា  ធិីងៃិងបសចេរសទ បញ្េុ ុះបញ្េូ លខ្នរៃសោ យ។ 

 

 

«អ្វីខដលសយងីរំពុងសធវី គឺវាមិៃាៃអ្វីខុ ខបារពីអ្វីខដលឧ ាហរមម 
្សពវ្ាយពាណិជារមមជារមួ រំពុងសធវីសៅរនុងវ ័ិយពាណិជារមម» 
Alexander Nix, អ្តីតនាយរក្បតិបតតិ Cambridge Analytica១ 

 

  
ការខ វងយល់ឲ្យ ៃកាៃ់ខត ីុជសក្ៅៃូវភាពខុ ោន ខដលបសចេរ 
វទិាងមីទងំសៃុះនាមំរ ដូចជា ធ្លតុ្ស ំវសិាលភាព ៃិងសលបឿៃខដល
ពួរវាអាចសធវីការរំណត់សារសោលសៅ ៃជាជំហាៃដំបូងមយួដ៏ចាំ
 ច់។ ការក្សាវក្ជាវរប ់សយងីរ៏បង្ហា ញបខៃែមសទៀត ពីវធិីសាស្ត តស្ស
ងៗសទៀតខដលដំសណីរការ ៃិងរសបៀបខដលពួរវាក្តូវ ៃសគរំពុងសក្បី
នាសពលបចេុបបៃន ៃិងរសបៀបខដលពួរវាអាចៃឹងក្តូវ ៃសក្បីនាសពលអ្
នាគត។ រនុងៃ័យសៃុះ ការខ វងយល់អ្ំពីវាជួយឲ្យសយងីដឹងថា សតី
ធ្លតុ្សមំួយណាខដលអ្ៃុញាតតឲ្យសយងីអាចសធវីការខញរពីភាពខុ 
ោន រវាងវធិីសាស្ត តខដលមិៃបងក្លប៉ាុះពាល់អ្វជិាាៃ សហយីវធិី
សាស្ត តមួយណាខដលក្តូវការពិៃិតយបខៃែម សៅសពលវាក្តូវ ៃសគសក្បី
សៅរនុងបរបិទនៃការបញ្េុ ុះបញ្េូ លៃសោ យ។ ការពិៃិតយលមអិតសលី 
បសចេរវទិាងមីទងំសៃុះ ដូសចនុះវាអាចជួយឲ្យសយងីរំណត់ ៃពី 
តុលយភាពពីការសក្បីបសចេរវទិាងមីទងំសៃុះ ខដលវាអាចធ្លនា ៃថា តួ
អ្ងគៃសោ យខដលាៃក្បព័ៃធក្គប់ក្គងៃសោ យខុ ៗោន  បរបិ
ទសធវីៃសោ យខុ ៗោន   ែិតសៅរនុងបន្ាត់ក្រម ីលធម៌ ដូចោន  
ៃិងមិៃបងករឲ្យភាគីណាមួយាៃសក្បៀបជាងភាគីណាមួយស្សង
សទៀត ៃស យី ក្ពមទងំមិៃបងករឲ្យាៃជាវ ិមភាពសរីតស ងី។ 
ការខ វងយល់សៅសលីវទិាងមីទងំសៃុះសោយាៃលរខណៈឯររជយ  ីុ
ជសក្ៅ ៃិងចក្មុុះនៃវធិីសាស្ត តខដលវទិាងមីទងំសៃុះ រំពុងក្តូវ ៃអ្ៃុ
វតតពិតជាាៃសារៈ ំខាៃ់ណា ់រនុងការ ំសរចចិតតសរៀបចំសដីមបឲី្យ
ក្ រដថាការស ុះសឆ្ន ត ៃិងដំសណីរការៃសោ យក្បក្ពឹតតសៅសោយ
ាៃលរខណៈសបីរចំហសោយស រៃីិងយុតតិធម៌។ 

 

បញ្ហា ក្បឈមរនុងឧ ាហរមមដ៏ាៃឥទធពិលទងំសៃុះ 
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គសក្ាងក្សាវក្ជាវរប ់ Tactical Tech ខដលសធវីការ ិរា ‘សៅខាង
រនុងឧ ាហរមមដ៏ាៃឥទធិពល’  ៃឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំពីអ្វី ខដលសយងីអាច
សមីលស ញី ៃខត “ពីខាងសក្ៅ” ការសធវីការសៅក្គប់រក្មិត ប៉ាុខៃត
សយងីមិៃអាចៃឹងសមីលស ញីថាាៃ អ្វីខាុះខដលសរីតស ងីសៅខាង
រនុងនៃយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ឬឧ ាហរមមខដលាៃឥទធិ
ពលទងំសៃុះ។ រនុងសហតុ្លសៃុះ ចសនាា ុះក្បសហាង ៃិងភាពមិៃ
ក្បក្រតីសៅរនុងការក្សាវក្ជាវសៃុះ ជារ់ខ តងបងកប់សៅសោយអ្តែៃ័យ
រប ់ពួរវាសរៀងៗខាួៃ៖ ពីសក្ពាុះរនុងៃ័យសៃុះ ចសនាា ុះក្បសហាង ៃិង
ភាពមិៃក្បក្រតីទងំសនាុះ វាឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំឲ្យស ញីពីអ្វីខដលសយងីមិៃ
អាចសមីលស ញីពីខាងសក្ៅ ៃទរ់ទងៃឹងការអ្ៃុវតត ៃិងខ្នរ 
ស្សងសទៀតខដលាៃសៅរនុងឧ ាហរមមសៃុះ។ គសក្ាងសៃុះ បង្ហា ញ
ពីលទធ្លខដលអាចររស ញីសោយអ្នរបសចេរសទ ៃិងអ្នរ
ក្សាវក្ជាវរនុងនាមជាអ្នរសធវីការសៅខាងសក្ៅនៃឧ ាហរមមសៃុះ ៃិង
ក្បខហលកាៃ់ខតរជំួលចិតតសទៀតសនាុះ គឺរនុងនាមជាអ្នរស ុះសឆ្ន ត 
ខដលាៃការសបតជាា ចិតត។ 

ការក្សាវក្ជាវរប ់សយងីសទៀតសសាត ក្តូវ ៃសធវីស ងីសៅរក្មិតអ្ៃតរ
ជាតិសោយក្រុមការង្ហរខ្នរទិៃនៃ័យៃិងៃសោ យសៅ Tactical 
Tech ៃិងសៅថាន រ់ជាតិសោយ ហការជាមួយនដគូចំៃួៃ ដូចជាសៅ
អាហសង់ទីៃ សក្ប ីុល កាណាោ កាតាឡាៃ ឈលីី រូ ុបំ ី  រងំ 
ឥណាា  អុ្ីតាលី សរៃោ៉ា  ា៉ា ស  ីុ មុិរ ិុរ ៃិង  ហរដឋអាសមររិ។៦ 

ការ ិរាទងំសៃុះបង្ហា ញថា ភាពស្សងោន  សៅរនុងចាប់ស ុះសឆ្ន ត
ៃិងចាប់ការពារទិៃនៃ័យាៃឥទធិពលសលីការ សក្មចចិតតរនុងបរបិទ
ស្សងោន ។ រនុងៃ័យសៃុះ វា ៃទញ ចំណាប់អារមមណ៍ឲ្យសយងីដឹងពី
ភាពខុ ោន  ៃិងក្ សដៀងោន នៃកាអ្ៃុវតតបសចេរវទិាអាក្ ័យសោយ
ទិៃនៃ័យទងំសៃុះ។ ឧទហរណ៍ WhatsApp ក្តូវ ៃសគសក្បីោ៉ា ង
ទូលំទូោយ ក្ាប់ការ្សពវ្ាយៃសោ យសៅអា ីុ ៃិងអាសមរ ិ
រឡាទីៃ ប៉ាុខៃតវាមិៃ ូវក្តូវ ៃសគសក្បីសៅអ្ឺរ ៉ាុបឬអាសមររិខាងសជីង។ 
្្ុយសៅវញិសៅបរបិទទងំអ្ ់ខដលសយងីសធវីការក្សាវក្ជាវយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យជាសក្ចីៃ ៃទញ្លចំសណញពីការសក្បី
ក្  ់បសចេរវទិាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យ សដីមបរីំណត់សោលសៅរនុង
ការជំរុញស វារមមសៅរនុងសវទិកា ខដលាៃលរខណៈក្ទង់ក្ទយធំដូច
ជា Google ៃិងស វារមម្ ាយពាណិជារមមខាន តតូចរប ់សហវ ប ុរ 
។ 

ឧ ាហរមមដ៏ាៃឥទធិពលសៃុះ ក្បជុំសៅសោយក្រុមមៃុ សដូចជា 
អ្នរក្បឹរាសោបល់ ៃិងអ្នរយុទធសាស្ត តខ្នរៃសោ យៃិងឌីជីងល 
អ្នរ្តល់ស វារមមបសចេរវទិា ឈមួញរណាត ល ៃិងសវទិកាទិៃនៃ័យជា
សក្ចីៃស្សងសទៀត។ ក្រុមហ ុៃខាុះសទៀត សតត តជាពិស  សលីការវភិាគ
ៃិងការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ក្ាប់យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ ខណៈអ្នរខាុះសទៀតគឺជាអ្នរ្តល់ស វារមមទិៃនៃ័យសក្បី
ក្  ់សោយយុទធនាការសោ នាៃសោ យ រ៏ដូចជាអ្តិងិជៃដនទ
សទៀតខដលសក្បីស វារមមរប ់ពួរសគ ក្ាប់ការសធវីទី្ារការ
្សពវ្ាយពាណិជារមម ៃិងការលរ់ ក្ាប់្លិត្លៃងិស វារមម
ជាសក្ចីៃខដលមិៃទរ់ទងៃឹងៃសោ យ។ 

 ហរដឋអាសមររិក្តូវ ៃសគសមីលស ញីថាជាក្បសទ ដំបូងសគខដល 
បសងកីតឲ្យាៃឧ ាហរមមខបបសៃុះ ខណៈក្រុមហ ុៃសលចសធ្លា ជាងសគ 
ជាសក្ចីៃ ៃនាសំចញបសចេរវទិាសៅបណាត ក្បសទ ស្សងសទៀត ៃិង
 ៃចំណាយងវកិាោ៉ា ងសក្ចីៃរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ
 ក្ាប់ជាការសធវីពិសសាធៃ៍។ ការពិតខដលថាវធិីសាស្ត តយុទធនាការ
សោ នាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យសៃុះ ាៃសដីមរំសណីតសៅ ហរដឋ 
អាសមររិរំ ុងសពលយុទធនាការសោ នាសក្ជី តាងំក្បធ្លនាធិបតី
រប ់សោរ George W. Bush រនុងឆ្ន ២ំ០០៤៧ ៃិងរនុងឆ្ន  ំ
២០០៨ នៃយុទធនាការសោ នារប ់សោរ Barack Obama៨ 
 ៃក្តួ ក្តាយ្ាូវរនុងការអ្ៃុវតតវធិីសាស្ត តខបបសៃុះសៅរនុងយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យសៅរនុងបណាត ក្បសទ ដនទសទៀត។  

ៃិោយជាទូសៅការក្សាវក្ជាវរប ់សយងី ៃបង្ហា ញថាសៅរំ ុង 
សពលនៃការអ្ភិវឌឍយុទធនាការសោ នាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យសៃុះ 
ការសក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តោ៉ា ងទូលំទូោយសៅទូទងំពិភពសោរភាគ
សក្ចីៃបំ្ុតាៃក្បភពសចញពី ៃិងក្តូវ ៃ ក្មប ក្មួលសោយការ
ររីរលោលនៃការនាសំចញបសចេរវទិាទងំសៃុះពី ហរដឋអាសមររិ ខ
ណៈខដលវធិីសាស្ត តសៃុះក្តូវ ៃសគសរៀៃយរសៅសក្បី ក្ពមទងំខរ 
 ក្មួលសៅតាមបរបិទរនុងក្ ុរនៃបណាត ក្បសទ សរៀងៗខាួៃ។ រនុង
ការក្សាវក្ជាវសៅសលីការអ្ៃុវតតនៃវធិីសាស្ត តសៃុះ សយងី ៃររស ញី
ថាក្រុមហ ុៃទិៃនៃ័យ ៃិងគណបរសៃសោ យជាសក្ចីៃខដល ទិញ
ស វារមមបសចេរសទ សធវីយុទធនាការសោ នាៃសោ យអាក្ ័យ
សោយទិៃនៃ័យសៃុះ ាៃរំរតិខុ ោន នៃភាពសបីរចំហ ៃិងតាា ភាព
រប ់ពួរសគ។ 
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ក្រុមហ ុៃមួយចំៃួៃ្តល់ជូៃការបង្ហា ត់បង្ហា ញតាមអុ្ិៃសធីសណតនៃប
សចេរវទិារប ់ខាួៃ ៃិង/ឬ បង្ហា ញជាររណី ិរាអ្ំពីការង្ហរពារ់ពៃធ័
ៃឹងៃសោ យរប ់ខាួៃ ខណៈខដលក្រុមហ ុៃមួយចំៃួៃសទៀត មិៃ
 ៃបង្ហា ញការង្ហរៃសោ យរប ់ខាួៃសៅកាៃ់អ្តិងិជៃស យី។ 
សៅរនុងររណីទងំសៃុះខដរ សយងី ៃររស ញីការអ្ៃុវតតការង្ហររប ់
ពួរសគ តាមរយៈការក្សាវក្ជាវសៅសលីសារព័ត៌ាៃ ក្ពឹតតិការណ៍
ឧ ាហរមម ការ ាា  ៃ៍ ឬសោយការររស ញីតាមរយៈស វារមម
រប ់ពួរសគក្តូវ ៃសក្បីសោយអ្តិងិជៃរនុងៃសោ យ (រនុងររណី
ខាុះវាអាចជាអ្វីមួយខដលពួរសគខាួៃឯងមិៃ ៃដឹង សៅសពលពួរសគ
ទិញៃិងលរ់ការវភិាគទិៃនៃ័យសៅអ្តិងិជៃជាសក្ចីៃ សហយីក្តូវ ៃ
សក្បីក្  ់សលី ពីវសិាលភាពរនុងៃសោ យ)។  

វាជាសរឿងពិតមួយខដលវធិីសាស្ត តស្សងៗោន ជាសក្ចីៃសទៀតក្តូវ ៃ 
អ្ៃុវតតរនុងគណបរសៃសោ យ៖ រនុងបរបិសៃុះ គណបរស 
ៃសោ យ មួយចំៃួៃៃិោយសបីរចំហសៅកាៃ់ក្បពៃធ័្សពវ្ាយ 
ៃិងអ្នរក្សាវក្ជាវ ពារ់ពៃធ័សៅៃឹងការអ្ៃុវតតរប ់ពួរសគសៅសលីវធិី
សាស្ត តខដលខាួៃសក្បីក្  ់ ខណៈគណបរសៃសោ យស្សងសទៀត
បដិស ធមិៃ្តល់ការ ាា  ៃ៍ សហយីក្បឹងខក្បងសធវីការ ោរ់ ងំពី
 រមមភាពរប ់ពួរសគតាមរយៈការាៃអ្ៃតរការសីៅរណាត ល។ ាៃ
សហតុ្លជាសក្ចីៃខដលវធិីសាស្ត តមួយចំៃួៃមិៃាៃ លរខណៈដូចោន
ពារ់ពៃធ័ៃឹងតាា ភាព រប់ចាប់តាងំពីការសក្បីក្  ់ ក្ទពយ មបតតិឯរ
ជៃ ៃិងការយរសៅសធវីជាពាណិជារមមសោយ ំង្ហត់ ក្ពមទងំការ
យរសៅសធវីជាយុទធសាស្ត តសក្បីក្  ់រនុងៃ័យៃសោ យ។ រនុងររណី
ខាុះសទៀត មូលសហតុជាសក្ចីៃាៃលរខណៈខវុះភាពសដីម រមួទងំការ
ពិតខដលថាការ សក្មចចិតតអ្ំពីទិៃនៃ័យោ៉ា ងលមអិត ៃិងយុទធសាស្ត ត
្សពវ្ាយអាចក្តូវ ៃដរសចញពីអ្នរៃសោ យ រនុងរំ ុងសពល
យុទធនាការសោ នាណាមួយរំពុងខតក្បក្ពឹតតស ងីោ៉ា ង ក្សារ់
 ក្សា។ំ 

ព័ត៌ាៃបខៃែមសទៀតជាសក្ចីៃអាចររ ៃសៅរនុងបរបិទៃសោ យ
រប ់ ហរដឋអាសមររិ តាមរយៈអ្តែបទររណី ិរាស្សងៗោន ជា
សក្ចីៃ រ យការណ៍សារព័ត៌ាៃ ៃិងការ ិរាក្សាវក្ជាវ ីុជសក្ៅ 
ស្សងសទៀតខដល ៃសចញ្ាយ។ ភាពខុ ោន រនុងការសបីរចំហ ៃិង
ការចងក្រងឯរសារនៃវធិីសាស្ត តទងំសៃុះ ជាពិស  សៅបណាត
ក្បសទ សក្ៅពី ហរដឋអាសមររិ  ៃបសងកីតឲ្យាៃជាបញ្ហា ក្បឈម
ខាា ងំរនុងការក្សាវក្ជាវ ខដលរនុងៃ័យសៃុះវា ៃបៃសល់ទុរៃូវគាា ត

ចំសណុះដឹង ៃិងការយល់ដឹងពី្លប៉ាុះពាល់នៃបសចេរវទិា ទងំសៃុះ 
សៅសពលពួរវាក្តូវ ៃនាសំចញ ៃិងខរ ក្មួលសដីមបសីក្បីក្  ់សៅ
រនុងបរបិទៃសោ យស្សងោន សៅតាមបណាត ក្បសទ ស្សងៗោន ។ ខ
ណៈសពលខដលបសចេរវទិាសៃុះរំពុងខតររីសាយកាៃ់ខត ទូលំទូោយ 
ការសបីរចំហ គឺកាៃ់ខតាៃការចា ំច់ជាអ្ៃតរជាតិ សហយីការ
ក្សាវក្ជាវលរខណៈសក្បៀបសធៀបបខៃែមសទៀតចា ំច់ក្តូវសធវីស ងីសដីមបី
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យសគអាចវាយតនមា ៃពី្លប៉ាុះពាល់រប ់វា សៅសលី
ដំសណីរការក្បជាធិបសតយយ។  

 

 

សតអី្វជីាទៃិនៃ័យៃសោ យ? 

Tactical Tech  ៃរំណត់អ្តត ញ្ហា ណបសចេរវទិាជាសក្ចីៃខដល 
ទញក្បសោជៃ៍សចញពីការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ សៅសលី 
ចំណុចមួយចំៃួៃរនុងដំសណីរការនៃយុទធនាការសោ នាៃសោ យ 
តាមរយៈ ការបសងកីតជាោា ងំនៃមូលទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តនៃ
គណបរសៃសោ យ សដីមបកី្បរួតក្បខជងៃឹងគណបរសក្បឆ្ងំ រ៏
ដូចជាការ ិរាសៅសលីថាសតីអ្វីខាុះជារតាត ជក្មុញចិតតរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន តរនុងសោលបំណងខរ ក្មួលសារៃសោ យរប ់ខាួៃសៅកាៃ់
អ្នរស ុះសឆ្ន តក្ បតាមអ្វីខដលពួរសគចង់ឮ។  

ជារមួការ ិរាក្សាវក្ជាវសៃុះ ពិៃិតយសមីលទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរនុងបរបិ
ទទូលំទូោយ រមួបញ្េូ លទងំទិៃនៃ័យណាមួយរ៏សោយ ខដលសគ
អាចយរសៅសក្បីសដីមបរីំណត់អ្តត ញ្ហា ណ ឬរំណត់អ្តត ញ្ហា ណ
ស ងីវញិរប ់បុគគលណាមួយ៩ ៃិងក្បភពទិៃនៃ័យក្ទង់ក្ទយធំ
ទងំឡាយណាខដលក្តូវ ៃបសងកីតស ងីសោយ ិរាពីអារបប
រិរោិ ៃិង រមមភាពរប ់បុគគល។ សៃុះរមួបញ្េូ លទងំទិៃនៃ័យ 
ខដលសគអាចទញយរ ៃសចញពីការ ្ង់មតិសោយត្ល់ ឬការ
 ្ង់មតិតាមអុ្ីៃធឺណិត តាមរមមវធិីសឆ្ាីយឆ្ាងសារ ឬបណាត ញ ងគម 
ៃិង ូមបខីតទិៃនៃ័យខដលទញយរសោយអ្រមម ដូចជារូបភាពតក យ 
រណបនៃអ្ោរ ៃិងសគហោឋ ៃ ខដលសគអាចយរសៅសក្បី ក្ាប់ 
បសងកីតជាអ្ំណុះអ្ំណាងអ្ំពីជំហរៃសោ យរប ់បុគគល ខដលរ ់
សៅតាមទីតាងំសនាុះ។១០ ក្ សដៀងោន សៃុះខដរ ការក្សាវក្ជាវសៃុះ  ៃ
សក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តទូលំទូោយចំសពាុះពារយ “ទិៃនៃ័យៃសោ យ”
៖ ាៃៃ័យថាការក្សាវក្ជាវសៃុះ សធវីការ ិរាសលី ពីៃិយមៃ័យ្ាូវ
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ការនៃទិៃនៃ័យរស ីបអ្ំពីបុគគលពារ់ពៃធ័ៃឹង “ទ សៃៈៃសោ យ
រប ់ពួរសគ”១១ សដីមបរីមួបញ្េូ លជាការអ្ុះអាង សោយាៃលរខណៈ
ទូលទូំោយ សៅសពលសយងីសធវីការបរក្សាយពីភាពពារ់ព័ៃធនៃ
ៃសោ យសៅៃឹងទិៃនៃ័យទងំសនាុះ ៃិងការយល់ក្ពម្តល់ទិៃនៃ័យ
៖ ឧទហរណ៍, សតីចំណុច ទិៃនៃ័យសៅសលីក្បសភទរងយៃតខដលអ្នរជា
ាេ  រ់មម ិទធិ ឬការពិតខដលថាអ្នរាៃចណូំលរក្មិតទបអាចៃឹង
ក្តូវ ៃសគយរសៅបរក្សាយ ៃិងពាររណ៍ពីទ សៃៈៃសោ យ
រប ់អ្នរ។ 

 

 

ការយល់ដងឹពវីធិសីាស្ត ត 

រនុងរយៈសពលនៃការក្សាវក្ជាវ សយងី ៃសរៀបចំការសក្បីក្  ់ 
ទិៃនៃ័យៃសោ យជាបីក្បសភទ៖ ទិៃនៃ័យជាក្ទពយ រមម ជា
ទិៃនៃ័យជាព័ត៌ាៃ ាៃ ត់ ៃិងទិៃនៃ័យជាជាឥទធិពល។ ក្បធ្លៃបទ
ទងំសៃុះក្តូវ ៃចាត់ថាន រ់ សដីមបអី្ៃុញ្ាតតឲ្យសយងីអាចសរៀបចំៃូវវធិីសា
ស្ត តៃីមួយៗ ខដលក្តូវ ៃបង្ហា ញរនុងស ៀវសៅខណនាសំៃុះ។ ការចាត់
ថាន រ់សៃុះ គឺមិៃអាក្ ័យសៅសលីអ្វីខដលសគ ំសៅជាទូសៅសៅរនុង
ឧ ាហរមមសៃុះសទ ប៉ាុខៃតពឹងខ្អរសលីតនមាខដលពួរវាាៃសៅរនុងៃ
សោ យ។ សៃុះគឺជាជាការ សក្មចចិតតសោយសចតនាមួយរនុង ការ
ពាោមបង្ហា ញ ការររស ញី ំខាៃ់ៗសៅរនុងការក្សាវក្ជាវសៃុះ។ 
ការគិតអ្ំពីបសចេរវទិាទិៃនៃ័យសៅរនុងលរខខណា ទងំសៃុះ អ្ៃុញ្ហា ត
ឲ្យសយងីមិៃក្ោៃ់ខតអាចសធវីការ ៃនិោឋ ៃពីបសចេរវទិាទងំសៃុះ សក្បៀប
 ៃសៅៃឹងបណតុ ំ នៃបររណ៍មួយ ខដលសក្បីសដីមប ីសក្មចលទធ្ល
មួយខដលបញ្េុ ុះបញ្េូ លបុគគលឲ្យសធវីការស ុះសឆ្ន តតាមវធិីជារ់ោរ់
ណាមួយ សហយីរ៏សដីមបវីាយតនមាសលីវធិីសាស្ត តៃីមួយៗោច់សោយ
ខ រពីោន នៃតនមារប ់យុទធសាស្ត តៃីមួយៗ។ ចំណាត់ថាន រ់ៃិមួយៗ 
គឺសក្បៀប ៃសៅៃឹងវធិីសាស្ត តមួយខដលអាចសគយរសៅសក្បីក្  ់
 ៃសោយាៃឬោម ៃការចូលរមួពីបសចេរវទិាឌីជីងលស្សងសទៀត។ 
ឧទហរណ៍ ការសធវីសត តសារឌីជីងលលរខណៈក្ទង់ក្ទយធំ អាចក្តូវ
 ៃសគ យរសៅសក្បីសដីមបខីរ ក្មួល ុៃ្ររថាៃសោ យ ចារ់
្ាយសៅតាមរញ្េ រ់ទូរទ សៃ៍។ រតាត ខដល ំខាៃ់សនាុះគឺវធិីសាស្ត ត
មួយអាចក្តូវ ៃសគយរសៅសក្បីខតឯរឯង ឬ រមួបញ្េូ លោន សដីមបសីធវី
ឲ្យយុទធនាការសោ នាៃសោ យមួយាៃភាពឈាៃមុខសគ។  

សទុះជាាៃការសធវីចំណាត់ថាន រ់ទងំអ្ ់សៃុះរ៏សោយ វាមិៃាៃៃ័យ 
ថាវាជាដំសណាុះក្សាយលអឥតសខាេ ុះសនាុះស យី។ វធិីសាស្ត តខាុះមិៃ 
ាៃលរខណៈក្គប់ក្ោៃ់សដីមបចីាត់ចូលសៅរនុងចំណាត់ថាន រ់ណាមួយ 
ស យី។ ដូសចនុះ រនុងការ សក្មចចិតតសលីវធិីសាស្ត តណាមួយ សយងី ៃ
សក្បីលរខណៈវៃិិចឆ័យសាមញ្ាៗមួយចំៃួៃដូចខាងសក្កាម៖ 

↘ សតីវធិីសាស្ត តសនាុះសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យជាលរខណៈត្ល់ខាួៃ ឬជា 
លរខណៈបុគគលសៅរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យខដរឬសទ? 

↘ សតីវធិីសាស្ត តសនាុះអាចៃឹងក្តូវ ៃសគររស ញីសក្ចីៃជាងមួយ
ររណី ឬរ៏ក្តូវ ៃ្តល់ជូៃសោយអ្នរ្តល់ស វាសក្ចីៃជាងមួយ ខដរ
ឬសទ? 

↘ សតីវធិីសាស្ត តសនាុះអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ខតឯរឯងខដរឬសទ 
(ឧទហរណ៍៖ វាអាចក្តូវ ៃសក្បីខតឯរឯង សោយោម ៃ្សជំាមួយវធិី
សាស្ត តស្សងសទៀត) 

 

 

"សទុះបីជាាៃការចាប់អារមមណ៍ជា រលរ៏សោយ រ៏ការយល់ដឹង
សៅាៃលរខណៈ តួ ចស តីងសៅស ីយអ្ំពីបសចេរសទ ខដលក្តូវ ៃ
សគអ្ៃុវតតរនុ ងការបខងវរការយល់ស ីញខ្នរៃសោ យរប ់ពលរដឋ
តាម រយៈការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យខដលពលរដឋ ៃ្តល់ឲ្យ។" 

 

 

សៅរនុងស ៀវសៅខណនាសំៃុះ ខបងខចរវធិីសាស្ត តសក្បីក្  ់រនុងយុទធនា
ការសោ នាអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យសៃុះ សដីមបឆី្ាុុះបញ្ហេ ងំជារមួពី
រសបៀបខដលតនមានៃទិៃនៃ័យក្តូវ ៃសគបសងកីតស ងីសៅរនុងបណាត ញ
លំហូរនៃទិៃនៃ័យសោយរប់ចាប់តាងំពីការទញយរទិៃនៃ័យ
(ទិៃនៃ័យជាក្ទពយ រមម) សៅដល់ការវភិាគ (ទិៃនៃ័យជាព័ត៌ាៃ
 ាៃ ត់) ៃិងរហូតដល់ការអ្ៃុវតត (ទិៃនៃ័យជាឥទធិពល)។ 

ទៃិនៃ័យជាក្ទពយ រមមខ្នរៃសោ យ៖  ំណំុទិៃនៃ័យខដលាៃ
ក្សាប់ តីពីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដល  កាត ៃុពលៃសោ យក្តូវ ៃសោុះ
ដូរសៅវញិសៅមររវាងសបរខជៃៃសោ យខដល ំណំុទិៃនៃ័យសនាុះ
ក្តូវ ៃសគយរសចញពីទិៃនៃ័យរប ់រដឋពីការលរ់ឬការសបីរជាចំហ
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សៅដល់អ្នរខដលចង់ ៃទិៃនៃ័យទងំសនាុះ។ សៅរនុងចំណាត់ថាន រ់
សៃុះ ាៃរមួបញ្េូ លៃូវវធិីសាស្ត តជាសក្ចីៃ ក្ាប់ការក្បមូល្តុ ំ
ទិៃនៃ័យ ឬការចូលសៅដំសណីរការទិៃនៃ័យរមួាៃទិៃនៃ័យអ្នរសក្បី
ក្  ទ់ិៃនៃ័យខដលាៃសៅសលីអុ្ីៃធឺសណតសបីរចំហទិៃនៃ័យសាធ្លរ
ណៈ ៃិងឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 

ទៃិនៃ័យជាព័ត៌ាៃ ាៃ ត់ខ្នរៃសោ យ៖ ទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃ
ក្បមូល្តុ ំ ៃិងក្តូវ ៃបរក្សាយសោយយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យសដីមបខី វងយល់អ្ំពីចំណាប់អារមមណ៍រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត 
ៃិងអ្ំពីយុទធសាស្ត តយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃិងអាទិភាព
មួយចំៃួៃ រមួាៃការ បសងកីតជាក្បវតតិរូបអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងការសធវីសត
 តសារលបងពីសារៃសោ យរនុងយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន ត។ 
រនុងសៃុះ្ងខដរ វាាៃរមួបញ្េូ លវធិីសាស្ត តសធវីសត ត A/B ការសាត ប់
តាមរយៈឌីជីងល ៃិងវធិីសាស្ត តស្សងសទៀត  ក្ាប់សធវីការអ្សងកត សត
 តសារលបង ៃិងការវភិាគសៅសលីអ្នរ ស ុះសឆ្ន ត ក្ពមទងំការ
ពិភារាៃសោ យស្សងៗ។ 

ទៃិនៃ័យជាឥទធពិលខ្នរៃសោ យ៖ ទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃសគ
ក្បមូលវភិាគៃិងសក្បីសដីមបរីំណត់សោលសៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដល
ាៃ កាត ៃុពលៃសោ យ ជាមួយៃឹងសោលបំណងសធវីការជុះឥទធិ
ពលសៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ឬក្គបដណត ប់សលីទ សៃៈឬការ សក្មច
ចិតតស ុះសឆ្ន តរប ់ាេ  ់សឆ្ន ត។ រនុងសៃុះវាាៃរមួបញ្េូ លៃូវបសចេរ
វទិារំណត់សោលសៅខាន តតូចក្តូវ ៃបសងកីតស ងីសដីមបបីស្តញ្ហា បសៅ
កាៃ់ក្បសភទមៃុ ស ៃិងទក្មង់ឯរសាររប ់បុគគលាន រ់ៗរប់ចាប់
តាងំពីការសក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តទក្មង់ចិតតវាិក្ត រហូតដល់ការសក្បី
ក្  ទូ់រទ សៃ៍ឌីជីងលខដលបសក្មីសោលសៅ្ាយពាណិជារមម។ 

ការសក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តទងំសៃុះក្ពមៗោន សោយភាពបុិៃក្ប ប់ក្តូវ
 ៃអ្ុះអាងសោយអ្នរសធវីយុទធនាការសោ នាថា ជាគៃាឹុះមួយនៃ
ភាពសជាគជ័យ។១២ ខណៈសពលខដលវធិីសាស្ត ត ខដលសយងី ៃ
រំណត់សៅរនុងការក្សាវក្ជាវសៃុះ អាចក្តូវ ៃសគអ្ៃុវតតបញ្េូ លោន រនុង
សពលខតមួយឬរ៏រមួជាមួយវធិីសាស្ត តសធវីយុទធនាការសោ នាស ុះ
សឆ្ន ត ក្ សដៀងោន ស្សងសទៀត ខតរនុងការ ិរាសៃុះសយងី ៃ រំណត់ 
ៃិង ិរាជាលរខណៈោច់សោយខ រ សដីមបពីិពណ៌នាអ្ំពីរសបៀប
ខដលវធិីសាស្ត តៃីមួយៗក្តូវ ៃសគអ្ៃុវតតរសបៀបខដលសគសក្បីក្  ់
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ៃិងពី្លប៉ាុះពាល់ជា កាត ៃុពលរប ់វធិីសាស្ត តៃី

មួយៗ។ លុុះក្តាខតសធវីការ ិរាខបបសៃុះ សទីបសយងីអាចខ វងយល់
 ៃ ីុជសក្ៅពីការជាប់ពារ់ពៃធ័ខ្នរៃសោ យ ៃិងតនមារប ់វធិី
សាស្ត តទងំសៃុះ។ 

 
១ 
‘ភ័ តុតាងត្ល់ាត់ - ព័ត៌ាៃខរាងកាា យ - ២៧ រុមាៈ ២០១៨’, អារ់ស  សៅនងៃទី ១២ ខខមីនាឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/ 
evidencedocument/digital-culture-media-andsport-committee/fake-news/oral/79388.html. 
 

២ 
 ូមសមីល រខីរមមរប ់ Brittany Kaiser សោយគណៈរាម ធិការសក្ជី សរ ីពារ់ព័ៃធៃឹងព័ត៍ាៃខរាងកាា យ, 
‘Brittany Kaiser ភ តុតាង រស រខដល ៃស ុះពុមព្ ាយ - ព័ត៌ាៃពី ភា’,  ភាចក្រភពអ្ងស់គា , អារ់
ស  សៅនងៃទី ១២ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.parliament.uk/business/committees/committees-
a-z/commons-select/digital-culturemedia-and-sport-committee/news/fake-newskaiser-written-
evidence-17-19/. 
 
៣ 
សមីលការ ិរាសៅតាមក្បសទ រប ់ Tactical Tech សៅ 
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/chapters/dap-ii-country-studies/. 
 
៤ 
សមីល https://tacticaltech.org/projects/data-politics/. 
 
៥ 
Vance Packard, The Hidden Persuaders, ញូវយ៉ារ: D. McKay Co, ឆ្ន  ំ១៩៥៧. 
 
៦ 
ការ ិរាសៅតាមក្បសទ  ក្ាប់ចក្រភពអ្ងស់គា ក្តូវ ៃក្សាវក្ជាវៃិង រស រសោយTactical Tech។  ក្ាប់
តារងនៃការ ិរាសៅតាមក្បសទ  ស្សងសទៀត ូមសមីលទំព័រទី ២ ។ 
 
៧ 
Newman, Bruce.2016. បដិវតតទី្ាររនុ ងៃសោ យ៖ អ្វីខដលយុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតីអាសមររិនា
សពលងមីៗសៃុះ អាចបសក្ងៀៃសយីងអំ្ពីទី្ារខដលាៃក្ប ិទធិភាព។ Toronto Buffalo London: Rotman-UTP 
Publishing. 
 

.៨ 
Ambinder, Marc. “តត ច់មុខ៖ សតីអ្នរក្បជាធិបសតយយឈនុះ ស្តង្ហគ មទិៃនៃ័យរនុ ងឆ្ន  ំ២០០៨  ៃោ៉ា ងដូចសមតច”, 
នងៃទី ០៥ ខខតុោឆ្ន  ំ២០០៩  
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/10/exclusive- 
how-democrats-won-the-data-war-in-2008/27647/. 
 
៩ 
 ូមសមីលឧទហរណ៍អំ្ពីៃិយមៃ័យ ICO ខដល ៃរំណត់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួ ៃដូចជា 
ទិៃនៃ័យស្សងៗសទៀតខដលអាចរំណត់អ្តត ញ្ហា ណបុគគល; https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-
data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/key-definitions/what-is-
personal-data/. 
 
១០ 
‘HaystaqDNA’, អារ់ស  សៅនងៃទី ១៤ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://haystaqdna.com/author/haystaq/.  
 
១១ 
 ូមសមីលៃិយមៃ័យនៃទិៃនៃ័យរស ីបរប ់ ហភាពអឺុ្រ ៉ាុបខដលរមួបញ្េូ លទងំ “សោបល់ទរ់ទងៃឹងៃសោ យ” 
សៅ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rightscitizens/how-my-
personal-data-protected/howdata-my-religious-beliefssexual-orientation-health-political-views-
protected_en. 
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១២ 
Dominic Cummings, 'អំ្ពីការសធវីក្បជាមតិ សលខ #២០៖ យុទធនាការសោ នា, រូបវទិា ៃិងវទិាសាស្ត តទិៃនៃ័យ 
- ការស ុះសឆ្ន តចារសចញ “ក្បព័ៃធក្បមូល ត្ុ សំចតនារប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត” (VICS) ឥ ូវអាចសក្បី ៃ ក្ាប់ក្គប់
ោន  'បាុ ររប ់ Dominic Cummings, ឆ្ន  ំ២០១៦, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://dominiccummings.com/2016/10/29/on-thereferendum-20-the-campaign-physics-and-
data-science-vote-leavesvoter- 
intention-collection-system-vics-now-available-for-all/. 
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[ទំព័រសៃុះោរ់ឲ្យសៅទសទរ] 
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ទិៃនៃ័យជាក្ទពយ រមម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទិៃនៃ័យឯរជៃោ៉ា ង ៃធឹរ នាធ ប់ខដលក្បមូល ៃ ៃិងសក្បីក្  ់
រនុងដំសណីរការៃសោ យ បសងកីត ៃជាក្ទពយ រមមខដលាៃសារ
 ំខាៃ់ ៃិងជាក្ទពយអ្ រមម្ងខដរ។ រនុងការក្បមូលទិៃនៃ័យរប ់
អ្នរស ុះសឆ្ន តយុទធ នាការៃសោ យពឹងខ្អរសលីការទិញទិៃនៃ័យពវី ិ
 ័យពាណិជារមម ៃិងការក្បមូលព័ត៌ាៃពីបុគគលាន រ់ៗតាមរយៈ
រមមវធិីបសចេរវទិាខដលាៃរនុងយុទធនាការសោ នាៃិងរពំឹងពីការ
បរចិាេ គទិៃនៃ័យពីបណាត វ ័ិយឯរជៃ ៃិងរដឋតាមបរបិទស្សងៗោន ។ 
ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត អាចកាា យជាក្ទពយអ្ រមមរនុងររណីខដល
ទិៃនៃ័យក្តូវ ៃសលចធ្លា យ ឫរ៏ ៃោរ់បង្ហា ញឲ្យសក្បីក្  ់សៅ
កាៃ់ ា ភាពដនទជាសក្ចីៃស្សងសទៀត។ 

សៅសពលខដលទិៃនៃ័យក្តូវ ៃទិញសៅតាមទី្ាស រ ីាៃៃ័យថា
គណបរសៃសោ យមួយណាខដលាៃងវកិា ឫរ៏ាៃក្បភព
ធៃធ្លៃសក្ចីៃជាង អាចទទួល ៃៃូវ្លក្បសោជៃ៍ ៃសក្ចីៃ ៃិង
ាៃ កាត ៃុភាពរនុងការតា  ់បតូរ ា ភាពចូលរមួរនុងការក្បរួត
ក្បខជង។ រៃាងមរការក្បមូល្តុ ំៃិងធុររិចេទិៃនៃ័យរនុងបរស អាច
បសងកីតជាវ ិមភាព ក្ាប់សបរខជៃៃិងគណបរសៃសោ យ។  

មូលទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តអាចកាា ចជាក្ទពយ រមម ធុររិចេ ឫជា
ឱកា ខដលបសងកីតជា្លក្បសោជៃ៍ោ៉ា ង ំខាៃ់ ក្ាប់គណបរស 
ៃិងការស ុះសឆ្ន ត។ ាៃការពិភារាខវរខញរសៅរនុងវ ័ិយឧ ាហ
រមមសៃុះទរ់ទងៃឹងគុណ មបតតិរយៈសពលខវងរប ់ទិៃនៃ័យទងំសៃុះ 
ៃិងជាពិស   ក្ប ិៃសបីគុណភាពរប ់ទិៃនៃ័យអ្ៃ់ងយបៃតិចមត
ងៗ។  ា ភាពដនទសទៀត ៃិងអ្នរខដលសៅសក្ៅក្បព័ៃធគណបរស
ៃសោ យ្ាូវការ ឧទហរណ៍ អ្នរខដលាៃ្លចំសៃញរនុងវ ័ិយ
ឯរជៃៃិងជំៃួញ ពីអ្ំណាចៃសោ យរ៏អាចក្បមូលៃូវទិៃនៃ័យជា
ក្ទពយ រមមរប ់ពួរសគ ខដលបន្ាប់មរអាចក្តូវ ៃ្តល់ជូៃ ឬលរ់
រនុងតនមាទបជាងធមមតាសៅឲ្យសបរខជៃ ខដល រតិ ម ក្ាប់ពួរ
សគ។  
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ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់៖ 

ការបសងកតីឲ្យាៃយុទធនាការសោ នាតាមខបបឌីជីងល 

 

 

 

សតអី្វជីាទៃិនៃ័យអ្នរសក្បកី្  ់? 

រនុងៃ័យទូោយ ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ក្តូវ ៃឲ្យៃិយមៃ័យថាជា
ព័ត៌ាៃខដលៃឹងជួយអ្នរ្តល់ស វារមមអ្នរជំៃួញ ឫអ្នរា៉ា  ធិីងឲ្យ 
ខ វងយល់ ៃកាៃ់ខតក្បស ីរពីតំរូវការ ៃិងចំៃង់ចំៃូលចិតតរប ់
អ្តិងិជៃាន រ់ៗ ឫក្រុមអ្តិងិជៃណាមួយ។ ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ 
ជួយឈមួញរណាត លខដលជាអ្នរជួញដូរទិៃនៃ័យ រនុងការបសងកីតជា
រក្មងទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ដ៏ជារ់ោរ់មួយ ក្ាប់លរ់ ឫរ៏ោរ់
ឲ្យសក្បីក្  ់ ៃ ក្ាប់ក្រុមហ ុៃខដលចង់រំណត់សោលសៅអ្តិងិ
ជៃរប ់ពួរសគ ឫអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលាៃ កាត ៃុពលរនុងររណី
ៃសោ យសោយខ្អរសលីចំណាប់អារមមណ៍ ឫលរខណៈពិស  
រប ់ពួរសគទងំសនាុះ។ 

សៅរនុងរមមវធិី Audience Lookbook រប ់ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ
នៃក្រុមហ ុៃអុ្ិចភឺសរៀៃ (Experian) សលីរស ងីថា មូលោឋ ៃ
ទិៃនៃ័យរប ់ ហរដឋអាសមររិាៃទិៃនៃ័យងមីទៃ់ ភាពការៃូវ
បុគគលសក្ចីៃជាង៣០០ោៃនារ់ ៃិង១២៦ោៃក្គួសារខដលសក្ចីៃ
ជាង៥០ឆ្ន នំៃព័ត៌ាៃក្បវតតិសាស្ត តសៅសទៀត ៃិងាៃរប់ពាៃ់
ទិៃនៃ័យខដលអាចបង្ហា ញអ្ំពីក្បជាក្សា តទាា ប់នៃការទិញខបបបទ
នៃការរ ់សៅចំណង់ចំណូលចិតត ៃិងឥរោិបង។២ តាមរយៈការសក្បី
ក្  ់ទិៃនៃ័យទងំសៃុះ ក្រុមហ ុៃអុ្ិចចភឺសរៀៃ  ៃអ្ួតអាងថា ពួរ
សគអាចទញយរ៨៥ភាគរយនៃទិៃនៃ័យរប ់ ហរដឋអាសមររិ ខដល
តភាា ប់សៅកាៃ់អា យោឋ ៃអុ្ីខមលចំៃួៃ៥០០ោៃ៣ ៃិងខ្នរនៃ
ព័ត៌ាៃ ឯរជៃខដលរមួាៃ៧១ក្បសភទខដលពិស  ខបារពីសគ 
តាមរយៈការ ខបងខចរសៅតាមក្រុមដូចជា «បុគគលិរលរខណៈខ្នរ 
ហរិញ្ាវតែុ» ៃិង «ការយល់ស ញី ខ្នរជាតិពិៃធុ»។ ក្រុមហ ុៃអុ្ិចចភឺ
សរៀៃ អ្ុះអាងថាទិៃនៃ័យ ទងំសៃុះអាចជួយក្រុមហ ុៃជាសក្ចីៃ ស្ាីសារ
សៅដល់ ’អ្នរទទួលខដល រតិ ម’ សោយភាា ប់ជាមួយសារខដលក្តូវ

ៃឹងអ្នរសនាុះបំ្ុត។៤ ប៉ាុខៃតក្រុមហ ុៃមិៃក្តឹមខត្តល់ទិៃនៃ័យ ខដល
ពួរសគាៃសៅឲ្យអ្នរា៉ា  ធិីងសនាុះសទ ពួរសគខងមទងំ្តល់ជូៃៃូវអ្វី
ខដលពួរសគសៅថា ការខបងខចរ ‘ក្បសភទបុគគលៃសោ យ’ រប ់
អ្នរស ុះសឆ្ន ត ខដលរំណត់ក្បសភទដូចជា «អ្នរក្បជាធិបសត
យយខាា ងំ» ឫ «អ្នរអ្ភិររសនបតងៃិយម» សដីមបី្ តល់ឲ្យគណបរស
ៃសោ យសធវីការខ វងយល់ ឲ្យ ៃ ីុជសក្ៅសៅសលីបញ្ហា ឥរោិបទ 
ៃិងៃិនាន ការរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។៥ ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់គឺមិៃក្តឹម
ខតអាចជួយបសងកីតជាវធិីសាស្ត តគៃាឹុះសដីមប ិីរាពីអ្នរទិញ ឫអ្តិងិ
ជៃ ខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតវាខងមជារូៃសសារសដីមបបីង្ហា ញឲ្យស ញីៃូវ
ក្រុមោកំ្ទៃសោ យខដលាៃតនមា្ងខដរ។  

ចំៃួៃទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ោ៉ា ងសក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់ ខដលអាចខ វង
ររ ៃរនុងសពលបចេុបបៃន រំពុងខតាៃ ៃ្ុុះររីលូតោ ់ោ៉ា ងខាា ំ
ង។ សោងសៅតាម រ យការណ៍បង្ហា ញមួយ តីអ្ពំីអ្នាគតនៃ
យុទធនាការសោ នាៃសោ យ អាយប ីអុ្ឺម (IBM) សធវីការ ៉ា ៃ់
សាម ៃថា ទិៃនៃ័យក្បាណ ចំៃួៃ២,៥ គវីៃទីោៃនប  ៃ្លិត ឬ
បសងកីតស ងីជាសរៀង រល់នងៃសៅស ី្រក្គប់ខ្នរទងំអ្ ់រនុងវ ័ិយស ដឋ
រិចេ។៦ ទិៃនៃ័យខបបសៃុះ ក្តូវ ៃ្សបំញ្េូ លោន តាមរក្មិតចាប់តាងំពី
ទិៃនៃ័យ មូលោឋ ៃដូចជា អាយុរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ឫ ទំហកំ្គួសារ 
រហូតដល់ទិៃនៃ័យលមអិតដូចជា ក្បសភទសរឿងខដលអ្នរចូលចិតត ឫ
ក្បសភទឡាៃខដលអ្នរសបីរបរ។៧ ជាការពិត ក្រុមហ ុៃ General 
Motor ាៃប័ណណ ៉ា តង់រនុងការសក្បីក្  ់ «ទិៃនៃ័យតាមោៃរង
យៃត» ខដលាៃតាងំពីទាា ប់នៃការសបីរបរ ការសក្បីក្  ់ក្បព័ៃធ 
្សពវ្ាយរនុងរងយៃត រហូតដល់ការរំណត់ការ្សពវ្ាយសៅ តាម
រងយៃត។៨ ក្រស រសមីលឲ្យកាៃ់ខត ីុជសក្ៅសលីក្បធ្លៃបទសៃុះ អ្នរ
បចេរវទិា ៃិងអ្នរក្សាវក្ជារប ់ វ ៉ាុលហវ ីក្គី ត (Wolfie Christ) 
 ៃរយការណ៍ថា «ការោា សំមីល សាជីវរមមសៅរនុងជីវតិក្បចានំងៃ»  
 ៃខបងខចរទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់សៅតាមខបបខ្ៃមួយចំៃួៃដូច
ជា ទិៃនៃ័យ ៃពីការ មក្គ័ចិតត ទិៃនៃ័យ ៃពីការអ្សងកត ទិៃនៃ័យ
ជារ់ខ តង ៃិងទិៃនៃ័យខដល ៃពីការសធវីម៉ាូខឌល/ការពាររណ៍ 
ខដលខ្អរតាមការវភិាគពី រមមភាព ៃិងអារបបរិរោិ។៩ ឧ ាហ
រមមជាសក្ចីៃ ៃសដីរតួជាក្បភពទិៃនៃ័យ រមួាៃសវទិការឌីជីងល ដូច
ជា Google, Facebook ៃិង Amazon ក្រុមហ ុៃ្តល់ស វារមម
ទូរគមនាគមៃ៍ ឧទហរណ៍៖ SAP ក្បតិបតតការសលីឧបររណ៍វភិាគ
ខដលវភិាគចំណុចទិៃនៃ័យរប ់អ្នរសក្បីក្  ់រប់ពាៃ់ោៃពីបណាត
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ញក្បតិបតតការចល័ត) បណាត ញសារព័ត៌ាៃ សាែ ប័ៃស ុះពុមព្ាយ 
អ្នរខចរចាយ ៃិង ស វារមមហរិញ្ាវតែុ ដូចជាធនាោរ ៃិងភាន រ់ង្ហរ
ឥណទៃ។១០ ជា ឧទហរណ៍ក្រុមហ ុៃ  ពតធីហាវ យ (Spotify) 
មិៃក្តឹមខតលរ់ទិៃនៃ័យអ្ំពីទាា ប់នៃការសាត ប់រប ់ អ្នរសក្បីក្  ់
ស វារមមរប ់ ពួរសគខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតរ៏ាៃទិៃនៃ័យ ីុជសក្ៅពី 
អារមមណ៍ ៃិងទីតាងំរប ់អ្នរសក្បីក្  ់្ងខដរ។ សៅរនុងយុគ ម័យ 
ឌីជីងលក្រុមហ ុៃខដលសតត តសលីឌីជីងល ដូចជាក្រុមហ ុៃ្តល់ស វា
រមមអុ្ីៃធឺសណត១១ ៃិងអាជីវររឧបររណ៍ឆ្ា តនវ១២ រ៏ ៃកាា យជា
ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ តាមខត ិទធិរប ់ពួរសគត្ល់។ 

 

សតទីៃិនៃ័យអ្នរសក្បកី្  ់រប ់ខាុកំ្តវូ ៃរពុំងសក្បកី្  ់រនុងការស ុះ
សឆ្ន តោ៉ា ងដូចសមតច?  

ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់គឺជា ការជក្មុញដល់យុទធនាការខ្អរសលីឌីជី្
ល។១៣ វាបសងកីតឲ្យាៃវធិីសាស្ត ត ៃិង ឧបររណ៍ជាសក្ចីៃខដល
យុទធនាការខ្អរសលីឌីជី្លសៃុះ អាចសក្បីសដីមបវីភិាគ ខបងខចរ 
រំណត់សោលសៅ ៃិងវាយ តនមាសលីអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ សៅទូទងំ
 រលសោរាៃការសរីៃស ងីៃូវការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យ ៃិង
ឧបររណ៍រំណត់សោលសៅ ខដលបសងកីតស ងី ក្ាប់ការ្សពវ្ាយ
ពាណិជារមម ៃិងការចូលរមួរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ខដលយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យសក្បីសដីមបខី វងយល់ ៃិងខរ ក្មួលយុទធនាការ
សោ នារប ់ពួរសគ។  

ក្បភពចមបងៗនៃទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ ក្ាប់យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យាៃដូចជា៖ 

↘ឈមួញរណាត លទៃិនៃ័យតាមខបបបុរណ៖ យុទធនាការជាសក្ចីៃអាច
ក្បមូលទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ត្ល់ពីឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យធំៗដូច
ជា ក្រុមហ ុៃ Acxiom១៤ ក្រុមហ ុៃ Epsilon១៥ ៃិង ក្រុមហ ុៃ 
Experian (រមួបញ្េូ លក្រុមហ ុៃ Brazil-based Serasa Experian 
ខដលកាៃ់កាប់ ំណំុទិៃនៃ័យ អ្នរសក្បីក្  ់ធំជាងសគបងអ ់ រនុង
តំបៃ់អាសមររិឡាទីៃ១៦) សហយីពួរសគរ៏ ៃរប់បញ្េូ លគណបរស
ៃសោ យជា អ្តិងិជៃមួយរនុងចំសណាមអ្តិងិជៃរប ់ពួរសគ។ 
បន្ាប់ពីការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៧ រប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  សវបសាយ
មួយាៃសឈាម ុះថា អុ្ីមា៉ា ខឌរ ី(Emma’s Dairy) ខដលជាសវបសាយ
្តល់ការខណនាចំំសពាុះការសក្តៀមខឡួៃជាាត យ១៧  ៃរងការតរវៃ័ិយ

ពីការោិល័យគណរមមការព័ត៌ាៃរប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  ពីបទ
រសំោភបំពាៃចាប់ការពារទិៃនៃ័យ សោយសវបសាយ អុ្ីមា៉ា ខឌរ ី
(Emma’s Dairy)  ៃក្បមូល ៃិងលរ់ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់សៅ
ឲ្យគណបរសការង្ហរ (Labour Party) តាមរយៈរិចេក្ពមសក្ពៀង្តល់
ទិៃនៃ័យមួយសធវីស ងីជាមួយក្រុមហ ុៃអ្ អុ្ិចភឺសរៀៃ។១៨ សវបសាយ
សនាុះ ក្បមូលទិៃនៃ័យជាសក្ចីៃទរ់ទងៃឹងសឈាម ុះឪពុរាត យ 
អា យោឋ ៃ ចំៃួៃរូៃរនុងបៃ្ុរ នងៃនខឆ្ន រំំសណីត ៃិង ៃលរ់ជាង
១ោៃទិៃនៃ័យសៅឲ្យក្រុមហ ុៃអ្ អុ្ិចភឺសរៀៃ ខដលជាក្រុមហ ុៃទទួល
បៃ្ុរសរៀបចំមូលទិៃនៃ័យឲ្យគណបរសការង្ហរ  ក្ាប់ការ រំណត់
សោលសៅ្សពវ្ាយយុទធនាការសោ នា។ ររណីសៃុះ ទទួល ៃ
ការចាប់អារមមណ៍ សោយសារខតការោិល័យគណរមមការ ព័ត៌ាៃ
រប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  ៃររស ញីថា  រមមភាពសៃុះ  ៃរសំោភ
បំពាៃចាប់ទិៃនៃ័យ សទុះជាការអ្ៃុវតតរប ់គណបរស ៃសោ យ
រនុងការទញយរទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ ពីក្រុមហ ុៃខដល ជាឈមួញរ
ណាត លទិៃន័យសៅខតររីរលោលរ៏សោយ។ មូលទិៃនៃ័យខដល
បង្ហា ញជាសាធ្លរណៈរប ់គណរមមការស ុះសឆ្ន តចក្រភពអ្ង់សគា  
 តីអ្ំពីការចំណាយរនុងយុទធនាការសោ នា បង្ហា ញថាគណបរសធំ
ជាងសគទងំពីរ រនុងចក្រភពអ្ង់សគា  ៃចំណាយសលី ក្រុមហ ុៃអុ្ិច
ភឺសរៀៃ រនុងខ្ង់ចំណាយមួយដ៏សក្ចីៃ។១៩ 

↘ សវទកិាអុ្ៃីធសឺណត៖ សទុះជាឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យតាមខបប
បុរណ គឺជាក្បភពទិៃនៃ័យដ៏ មបូរខបបនៃអ្នរសក្បីក្  ់ ក្ាប់ 
គណបរសៃសោ យរ៏សោយ រ៏បណាត ញអុ្ីៃធឺសណតធំៗ ជាសក្ចីៃ
សៅខតអាចតាមទៃ់ទី្ារឈមួញរណាត ល ៃ។ ក្រុមហ ុៃដូចជា 
Facebook ៃិង Google ៃិង ខមរសធៀង្លិត្ល (ដូចជា Gmail, 
YouTube, Instagram ៃិង Facebook Messenger)  ៃ
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរ្សពវ្ាយពាណិជារមម ៃិង អ្នរា៉ា  ធិីង អាច
្សពវ្ាយសៅដល់អ្នរសក្បីក្  ់ ៃិងអាចយល់ដឹងពីអ្តិងិជៃរប ់
ពួរសគ។ សៅពារ់រណាត លឆ្ន ២ំ០១៨ ចំៃួៃអ្នរសក្បីក្  ់ស វារមម
រប ់ក្រុមហ ុៃសហវ ប ុរ រុបក្បចាខំខ ខដល រុបទងំ WhatsApp, 
Instagram ៃិង Messenger ាៃចំៃួៃ២.៥ពាៃ់ោៃនារ់។២០  
ក្រុមហ ុៃ Google  ៃបង្ហា ញថា្លិត្លទងំ៨រប ់សគ ាៃអ្នរ
សក្បីក្  ់សលី ពី១ពាៃ់ោៃនារ់ ៃិង២ពាៃ់ោៃអ្នរសក្បីក្  ់ 
ក្បព័ៃធក្បតិបតតិការ Android ោ៉ា ង រមម។២១ ក្រុមហ ុៃទងំពីរសៃុះ
មិៃក្តឹមខតាៃមូលទិៃនៃ័យោ៉ា ងសក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់ខតប៉ាុសណាណ ុះសទ 
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ពួរសគខងមទងំ ៃក្គបដណត ប់សលីក្បព័ៃធ្សពវ្ាយតាមខបបឌីជីង
លរហូតដល់ជិត៦៥ភាគរយនៃទី្ារទងំមូលរនុងឆ្ន ២ំ០១៧។២២ 
គំរអូាជីវរមមរប ់ពួរសគពឹងខ្អរភាគសក្ចីៃសលីការសធវីឱយអ្តិងិជៃ
រប ់ពួរសគអាចរំណត់សោលសៅ្សពវ្ាយពាណិជារមមសៅកាៃ់អ្នរ
សក្បីក្  ់រប ់ពួរសគ។ ចំណុចខាា ងំរប ់ Facebook ៃិង Google 
គឺក្តូវ ៃបសងកីៃតាមរយៈ មតែភាពរប ់ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ 
ខបបបុរណរនុងការបូរបញ្ាូ លទិៃនៃ័យអ្តិងិជៃរប ់ពួរសគជាមួយ
ទិៃនៃ័យរប ់ Facebook ៃិង Google ៃិងការខដលបណាត ញទី្ារ
រប ់ Facebook  ៃទទួល ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ទងំពីក្រុមហ ុៃ 
Acxiom២៣ ៃិងក្រុមហ ុៃ Serasa Experia២៤។ ជាមួយៃងឹការរមួ
បញ្េូ លោន ៃូវឥទធិពលរប ់ពួរសគរនុងការបស្តញ្ហា បដល់អ្នរសក្បីក្  ់ 
ៃិង ភាព មបូរខបបនៃទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ខដលពួរសគាៃសទៀត
សនាុះ បណាត ញអុ្ីៃធឺសណតសធវីការបសក្មីឲ្យយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យសៅរនុងរក្មិតជា រល ៃិង្តល់ឱយយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យៃូវស វារមម ដ៏ មក្ បសទៀត្ង។  

វធិីសាស្ត តខដលាៃឥទធិពលពីរខដល្តល់សោយបណាត ញទងំសនាុះគឺ
ការ្គូរ្គងមូលទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ (ក្រមុអ្តិងិជៃ ក្ាប់សធវីការ
្សពវ្ាយរប ់ Facebook ៃិងការ្គូរ្គងអ្តិងិជៃរប ់ Google
២៦) ៃិងការពក្ងីរបខៃែមៃូវការ 'ខ វងររ'  ក្ាប់អ្តិងិជៃ ('ទ ស
ៃិរជៃ ខដលសមីលសៅដូចោន ' រប ់ Facebook២៧ ៃិង 'ទ សៃិរ
ជៃក្ សដៀងោន ’ រប ់ Google២៨)។ តាមរយៈការបសង្ហា ុះបញ្ា ីរយ
នាមរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ឫអ្នរោកំ្ទសោយត្ល់ អ្នរ្សពវ្ាយ
ពាណិជារមម ឫយុទធនាការសោ នា ស ុះសឆ្ន ត អាច្គូរ្គងបុគគល
ទងំសនាុះសៅកាៃ់អ្នរសក្បីក្  ់នានារនុងបណាត ញសនាុះ ខ្អរតាម
ទិៃនៃ័យដូចជាសឈាម ុះ សលខទូរ ័ព្ ៃិងអុ្ីខម៉ាល ៃិង អា យោឋ ៃ អុ្ី
ខម៉ាល ៃិងអាចរំណត់ពួរសគជាមួយៃឹងាតិការ។  ក្ាប់វធិីសាស្ត ត
ទី២ បណាត ញទងំ២្តល់ក្បព័ៃធមួយខដលអាចវភិាគរល់ រមមភាព 
ៃិងលរខណៈរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ក្ាប់ជា្លក្បសោជៃ៍ៃិងចរតិ
លរខណៈរមួ រនុងចំសណាមការសធវីា៉ា  ធិីង ឬបញ្ា ី្សពវ្ាយរប ់អ្នរ 
្សពវ្ាយមួយ ឫយុទធនាការសោ នាមួយ។ បន្ាប់ពីរំណត់ ៃ
សហយី ក្រុមអ្នរសក្បីក្  ់ខដល  ៃបសងកីតស ងីងមី អាចក្តូវ ៃ
រំណត់សោលសៅ ក្ាប់ការ្សពវ្ាយ។  

↘ អ្នរក្បរឹាទៃិនៃ័យៃសោ យ៖ ឈមួញទិៃនៃ័យតាមខបបបុរណ 
ៃិង បណាត ញអុ្ីៃធឺសណត ាៃអ្តិងិជៃជាសក្ចីៃក្បសភទសៅរនុង 

អាជីវរមមរប ់ពួរសគ ចំខណរឯក្រុមហ ុៃ្តល់ក្បឹរាៃសោ យ ដូច
ជា អាយ៣៦០ (i360) វញិ ខដលជាក្រុមហ ុៃអ្ភិររសៃិយមមួយ
រប ់ ហរដឋអាសមររិ សតត តសលីទិៃនៃ័យ ៃិង ាៃការោកំ្ទពីក្រុម
ហ ុៃ ូចក្ ដឺ (Koch Brothers)  ៃសក្បីក្  ់ចំសៃុះដឹងរប ់
ពួរសគទរ់ទង ៃឹងទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ ជាពិស   ក្ាប់អ្តិងិ
ជៃរនុងវ ័ិយៃសោ យ ៃិងការសធវី យុទធនាការសោ នា។ អាយ 
៣៦០ (i360) ្សពវ្ាយ អ្ំពីមូល ទិៃនៃ័យនៃអ្នរសក្បីក្  ់ជៃ
ជាតិអាសមររិចំៃួៃ២៩០ោៃនារ់ ៃិងក្បសភទទិៃនៃ័យខដលខបារពី
សគាៃចំៃួៃសក្ចីៃជាង ៧០០ចំៃុចទិៃនៃ័យ ខដលទិៃនៃ័យទងំសនាុះ
ាៃក្បភពមរពី ’ទិៃនៃ័យអ្នរ ស ុះសឆ្ន តសៅតាមរដឋៃីមួយៗ ៃិង
ក្បភពចក្មុុះោន  ជាសក្ចីៃទរ់ទងៃឹងខបបបទនៃការរ ់សៅ ៃិង
ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ពីអ្នរ្គត់្គង់ខដលជាក្រុមហ ុៃសដីម។៣០ ក្ 
សដៀងោន សៃុះខដរ Advocacy Data  ៃ្សពវ្ាយពី មតែភាព 
រប ់ខាួៃរនុងការភាា ប់ទិៃនៃ័យខដលាៃក្សាប់រប ់យុទធនាការ
សោ នាជាមួយៃឹងទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ខដល ាៃចាប់តាងំពី
ទិៃនៃ័យពី ាជិរក្រុមដូចជាាេ  ់ក្បោប់អាវុធ ឫមស្តៃតីសោធ្លចូល
ៃិវតតៃ៍អ្នរជាវទ សនាវដតី រហូតសៅដល់រ យការណ៍ហរិញ្ាវតែុ ៃិង
ជាសក្ចីៃសទៀត។៣១ អារ ូ្ីតងល (Aristotle) ្តល់ ំណំុទិៃនៃ័យជា
សក្ចីៃខដលសពញសៅសោយក្បវតតិាេ  ់ជំៃួយទិៃនៃ័យ ក្បជាសាស្ត ត 
ៃិងព័ត៌ាៃពីខបបបទនៃការរ ់សៅ។៣២ អ្នរក្បឹរាទៃិនៃ័យ
ៃសោ យជាសក្ចីៃខដលសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ ជាខ្នរ
មួយនៃយុទធសាស្ត តទិៃនៃ័យ ក្តូវ ៃររស ញីសៅរនុង ក្បសទ សក្ប ីុ
ល៣៣ អាហសង់ទីៃ៣៤ ឥណាា ៣៥ ៃិងក្បសទ ស្សងៗសទៀត។  

 

 

«សោលសៅរប ់ពួរសយីង គឺភាា ប់ក្គប់បំខណរទងំអ្ ់រប ់ 
ទិៃនៃ័យជាមួយមៃុ សក្ោប់ោន  ខដលាៃសលីពិភពសោរ ជាមួយ
ៃឹងររណីាៃក្បសោជៃ៍ខដលអាចសក្បីក្  ់ ៃ...ក្ប ិៃសបីពួរ
សយីងអាច សក្មច ៃ សរឿងខដលអ្សាេ រយៃឹងអាចសរីតាៃ»  

SCOTT HOWE, ក្បធ្លៃៃិងជានាយរក្បតិបតតិនៃក្រមុហ ុៃ, ACXIOM១ 
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↘ ក្បភពស្សងសទៀត៖ សលី ពីទិៃនៃ័យពាណិជារមម អ្នរក្បឹរា 
ទិៃនៃ័យៃសោ យរំពុងខតខរខក្បឲ្យកាៃ់ខតកាា យសៅជាក្បភពខដល
ងមីខបារបខៃែមសទៀត សដីមបបីសងកីៃការខ វងយល់រប ់ពួរសគអ្ំពីអ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត។ ការក្បមូល្តុ ំ ៃិងការវភិាគទិៃនៃ័យសបីរទូោយ ៃ
រំពុងកាា យជាក្ទពយ រមមរប ់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ។ 
សោងតាមក្រុមក្សាវក្ជាវបសចេរវទិាបញ្ហា  ិបបៃិមិតតនៃ រលវទិា
ល័យ ខ ្ៃហវដ (Stanford) ពៃយល់ថា វាអាចសៅរចួរនុងការ 
ពាររណ៍ឧទហរណ៍អ្ំពីក្បជាសាស្ត ត ៃិងខបបបទនៃការស ុះសឆ្ន ត
សៅ ហរដឋអាសមររិ សោយខ្អរជាចមបងសលី Google Street View 
រូបភាពនៃរងយៃត។៣៦ រនុងសនាុះខដរ ការររស ញីរប ់ពួរសគរ៏ ៃ 
បង្ហា ញ្ងខដរថា ក្បជាជៃខដលាៃឡាៃលរខណៈក្គួសារ ជាជាង
ឡាៃដឹរទំៃិញ ទំៃងជាាៃទំសនារោកំ្ទគណបរស ក្បជាធិបសត
យយ។៣៧ ទិៃនៃ័យតក យរណបក្តូវ ៃអ្ៃុវតតោ៉ា ង រមមសោយអ្នរ
ក្បឹរាទិៃនៃ័យៃសោ យ ក្ាប់្តល់ឲ្យអ្តិងិជៃ។ ក្រុមហ ុៃ 
HaystaqDNA ជាក្រុមហ ុៃទិៃនៃ័យ ខដល ៃសធវីការរនុងយុទធនាការ
សោ នារប ់សោរ  រ៉ា រ់ អូ្ ា៉ា  ៃិង Bernie Sanders   ៃ
វភិាគរូបភាពតក យរណប សដីមបរីំណត់ អ្តត ញ្ហា ណ ៃិងមូខឌល
ាេ  ់បៃ្ុះ ូឡា ខដលអាច ជាទិៃនៃ័យដ៏ ាៃតនមា ក្ាប់អ្តិងិជៃ
ៃសោ យខដលរំពុងខ វង ររអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលាៃចំណាប់
អារមមណ៍សលីបញ្ហា បរសិាែ ៃ។៣៨ 

 

 

ចៃុំចគរួពចិារណា 

↘ ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ខដលសតត តសលីអ្នរស ុះសឆ្ន តគឺជាធ្លតុ
 ំខាៃ់រនុងការដំសណីរការក្បមូលទិៃនៃ័យសៅរនុងយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យ។ 

↘ យុទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃិងសបរខជៃៃសោ យអាច 
ខ វងយល់កាៃ់ខតចា ់អ្ំពីគំៃិតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត តក្មូវការ ៃិង
ទំសនារសលីបញ្ហា ខដលអាចឲ្យយុទធនាការ សោ នា ៃដឹងជាមុៃ 
អ្ំពីឥរោិបងខដល ៃររស ញីសនាុះ។ សបរខជៃខដលាៃព័ត៌ាៃ
សក្ចីៃអាចសលីរស ងី  ៃោ៉ា ងចំៗទរ់ទងៃឹងរតី រមាជារ់ខ តង
រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសោយទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់កាៃ់ខតបសងកីៃភាព
ក្តឹមក្តូវ។  

↘  មតែភាពរនុងយុគ ម័យនៃទិៃនៃ័យធំ សមបមី ខដលភាា ប់ៃិង
បញ្េូ លោន ជាមួយទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ពីចំៃួៃ ំណំុទិៃនៃ័យពីក្រុម
ហ ុៃបណាត ញ ឧបររណ៍ ៃិងស វារមមជាសក្ចីៃរំពុងបសងកីតបទោឋ ៃ
មួយខដលអ្នរស ុះសឆ្ន តក្តូវ ៃ ’ ្ង់មតិ ៃិងវាយតនមាឥតឈប់
ឈរក្ពមទងំក្តូវ ៃស ីុបអ្សងកតៃិងពិៃិតយពិច័យចាត់ថាន រ់ៃិងោរ់
ជាក្រុម, រំណត់អ្ក្តាៃិង្តល់ចំណាត់ថាន រ់រំណត់សលខ ៃិង
បរាិណោរ់បញ្េូ លៃិងដរសចញ’។៣៩ 

 

 

ក្បភពនៃទិៃនៃ័យ ៃិងរសបៀបខដលវាក្តូវ ៃអ្ៃុវតតៃ៍ដូចខដលាៃសៅរនុងការ្សពវ្ាយសោយក្រុមហ ុៃ Experian
។  

ក្បភព៖ ‘ConsumerView - Data by the Numbers.’ Experian Marketing Services, ចូលសមីលសៅនងៃទី
២២ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩. https://www.experian.com/assets/ marketing-
services/infographics/consumerview.pdf (ខាងសឆ្វង)  

ក្បភព៖ Experian. ‘Consumer View Data | Experian Marketing Services,’ នងៃទី ០២ ខខឧ ភា ឆ្ន ំ
២០១៨. https://www.experian.com/marketing-services/targeting/datadriven-
marketing/consumer-view-data.html (ខាងសាត )ំ 

 
រូបភាពស្ត គីៃបង្ហា ញពីលទធ្លនៃការខ វងររបន្ាប់ពីការសារ ួររប ់គណរមមការស ុះសឆ្ន តរប ់ចក្រភព
អ្ង់សគា  ទរ់ទិៃៃឹងមូលទិៃនៃ័យជាសាធ្លរណៈ  ក្ាប់ការចំណាយរប ់គណបរសសៅសលីក្រុមហ ុៃ Experian
។  

ក្បភព៖ ‘The Electoral Commission - Spending on Data Brokers.’ Search - The Electoral 
Commission. ចូលសមីលសៅនងៃទី០៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
http://search.electoralcommission.org.uk/Search/ 
Spending?currentPage=1&rows=30&query=Experian&sort=TotalExpenditure&order=desc&tab=
1&closed=common&et=pp&et=ppm&et=tp&et=perpar&et=rd&includeOutsideSection75=true&evt
=ukparliament&evt=referendum&evt=europeanparliament&ev=3568&ev=2514& 
ev=445&ev=410&ev=404&ev=289&ev=281&ev=217&ev=207&ev=205 
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&ev=74&ev=68&ev=62&ev=60&ev=4&optCols=CampaigningName&optCols=FullAddress&optCol
s=DateOfClaimForPayment 

 
រូបភាពស្ត គីៃបង្ហា ញពីររណីសជាគជ័យខ ន្រៃសោ យ ខដល ៃ្សពវ្ាយសោយ Facebook Business សៅ
រនុងខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៦។ បន្ាប់មរការខបងខចរតាមខ ន្រតូចៗដូចជា “Government and Politics” ក្តូវ ៃ
លុបសចញ។   

ក្បភព៖ ‘Success Stories about Facebook Advertising: Government and Politics | Facebook for 
Business.’ Success Stories about Facebook Advertising, នងៃទី ២២ ខខតុោ ឆ្ន  ំ២០១៦. 
https://web.archive.org/ web/20161022041114/www. facebook.com/business/success?- 
categories [0]=government-politics 

 
 ាមធ្លតុ្សនំៃមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ ខដលាៃចំៃួៃសលី ពី ៧០០ ចំៃុច
ទិៃនៃ័យនៃអ្នរសក្បីក្  ់ សហយីខដល ៃ្សពវ្ាយសោយ i360។  

ក្បភព៖ ‘The Database - i-360.’ i360, ចូលសមីលសៅនងៃទី០១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
https://www.i-360.com/the-database/ 

 
 
១ 
សាជីវរមម Acxiom, នាយរក្បតិបតតិ Acxiom៖ “GDPR ក្ោៃ់ខតជាជហំាៃដបូំងបងអ ់ប៉ាុសណាណ ុះសៅរនុ ងដសំណីរ
រប ់ពួរសយីង”(YouTube), ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://www.youtube.com/watch?v=OumaJaBNidY.  
 
២ 
‘Experian Audience Lookbook’ (ស វារមមទី្ាររប ់ Experian, ខខមររ      ឆ្ន  ំ២០១៩), 
https://www.experian.com/assets/marketing-services/product-sheets/audience-lookbook.pdf ។ 
 
៣ 
ConsumerView - ទិៃនៃ័យតាមសលខ '(ស វារមមទី្ាររប ់ Experian), 
ចូលសមីលសៅនងៃទី ២២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.experian.com/asset s/marketing -service / 
infographics / consumerview.pdf  
 
៤ 
 'ខ ន្ររសបៀបរ ់សៅរប ់អ្តិងិជៃម៉ាូសា អាសមរចិ (Mosaic USA) សោយ Experian' ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៦ 
ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩ https://www.experian.com/marketing-services/consumer- 
segmentation.html.  
 
៥ 
‘Experian Audience Lookbook’. 
 
៦ 
Jamie Bartlett, Josh Smith ៃិង Rose Acton 'អ្នាគតនៃយុទធនាការៃសោ យ' 
(DEMOS, ខខររកោ ឆ្ន  ំ២០១៨), https://demosuk.wpengine.com/wp-
content/uploads/2018/07/The-Future-of-Political-Campaigning.pdf. 
 
៧ 
Experian, 'ទិៃនៃ័យអំ្ពីការសមីលរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ | ស វារមមទី្ារ Experian', នងៃទី ០២ ខខឧ ភា ឆ្ន ំ
២០១៨, 
https://www.experian.com/marketing-services/targeting/data-driven-marketing/Consumer-
viewdata.html.  
 
៨ 
Bartlett, Smith ៃិង Acton 'អ្នាគតនៃយុទធនាការៃសោ យ' ។ 
 
៩ 
Wolfie Christl, ‘ការោា សំមីលសាជីវរមមសៅរនុ ងជីវតិក្បចានំងៃ - រសបៀបខដលក្រុមហ ុៃ 
ក្បមូល បញ្េូ ល វភិាគ សោុះដូរ ៃិងសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួ ៃសលីមៃុ សរប់ពាៃ់ោៃនារ់ (វខីយៃ៖ Cracked 
Labs, ឆ្ន  ំ២០១៧), https://crackedlabs.org/ dl/CrackedLabs_Christl_CorporateSurveillance.pdf. 
 
១០ 
Christl, 'ការោា សំមីលសាជីវរមមសៅរនុ ងជីវតិក្បចានំងៃ' 
 
១១ 
Jon Brodkin, ‘ការស ុះសឆ្ន តក្ពឹទធ ភាសដីមបីអ្ៃុញ្ហា តឱយក្រុមហ ុៃ ISP លរ់ក្បវតតិនៃការរុរររសលីសគហទំព័ររប ់
អ្នរសៅឲ្យអ្នរ្សពវ្ាយ’, Ars Technica, នងៃទី២៣ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៧, https://arstechnica.com/tech-
policy/2017/03/senate-votes-to-let-ispssell-your-web-browsing-history-toadvertisers/. 
 
១២ 
Philippa Lawson, 'រងយៃតខដលក្តូវ ៃតភាា ប់៖ សតីៃរណាជាអ្នរអ្ងគុយសៅសៅអី្អ្នរសបីរបរ?' (Vancouver: 
 ាគមស រភីាពសារព័ត៌ាៃ ៃិងឯរជៃភាពសៅ     រូ ុសំបៀអ្ងស់គា  ខខមីនាឆ្ន  ំ២០១៥), 
https://fipa.bc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CC_report_lite.pdf.  
 

https://www.i-360.com/the-database/
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១៣ 
ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ជាធមមតាបសងកីៃៃូវទិៃនៃ័យជាសាធ្លរណៈខដលាៃដូចជារំណត់ក្តានៃការសធវីជសំរឿៃ ៃិងឯរ
សារអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 
 
១៤ 
សាជីវរមម Acxiom, ‘Acxiom - សោលការណ៍ឯរជៃភាព្លិត្លអាសមររិ”,   ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៧ ខខរុមាៈ 
ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.acxiom.com/wp-content/uploads/2017/03/US-Products-Privacy-
Policy_072516.pdf. 
 
១៥ 
Heather Schichtel, 'Epsilon - តួនាទីនៃទី្ារឌីជីងល ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ', ចូលសមីលសៅ
នងៃទី ២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://us.epsilon.com/a-brandnew-view/region/us/the-role-of-
digitalmarketing-for-political-campaigns. 
 
១៦ 
Raquel Rennó, ‘ការស ុះសឆ្ន តសៅសក្ប ីុល ៃិងការសធវីពាណិជារមមទិៃនៃ័យឯរជៃ-សាធ្លរណៈ’, ចូលសមីលសៅ
នងៃទី ១ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/overview-brazil/. 
 
១៧ 
‘ដបូំនាម ៃអំ្ពីទររ ៃិងការាៃន្្សពាុះ  ក្ាប់អ្នរខដលៃឹងកាា យសៅជាាត យ | Emma’s Diary’, ចូលសមីលសៅដ
នងៃទី ២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.emmasdiary.co.uk/. 
  
១៨ 
'Emma’s Diary’ រងការតរពិៃ័យជាក្ រ់ចំៃួៃ ១៤០,០០០ សតៃ ចំសពាុះការលរ់ព័ត៌ាៃត្ល់ខាួ ៃសៅឲ្យ
យុទធនាការសោ នាៃសោ យ', ការោិល័យ នងការព័ត៌ាៃ, ១៣  ីហា ២០១៨, 
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-andevents/news-and-blogs/2018/08/emma-s-diary-fined-
140-000-for-selling-personal-informationforpolitical-campaigning/. 
 
១៩ 
គណៈរមមការសរៀបចំការស ុះសឆ្ន ត, ‘Experian - ខ វងររ - គណៈរមមការសរៀបចំការស ុះសឆ្ន ត’, ចូលសមីលសៅនងៃទី 
០១ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, http://search.electoralcommission.org.uk/Search/Spending? 
currentPage=1&rows=30&query=Experian&sort=TotalExpenditure&order=desc&tab=1&open=filt
er&et=pp&et=ppm&et=tp&et=perpar&et=rd&includeOutsideSection75=true&evt=ukparliament&e
vt=referendum&optCols=CampaigningName&optCols=ExpenseCategoryName&optCols=FullAddr
ess&optCols=AmountInEngland&optCols=AmountInScotland&optCols=AmountInWales&optCols
=AmountInNorthernIreland&optCols=DateOfClaimForPayment&optCols=DatePaid. 

 
២០ 
‘Facebook, Inc. លទធ្លនៃការសៅទូរ ័ព្ (conference call) រនុ ងក្តីា ទី ២’ (សហវ ប ុរ, 
Inc, ២៥ ររកោ ២០១៨), https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/ 
2018/Q2/Q218-earnings-calltranscript.pdf.  
 
២១ 
Shoshana Wodinsky, 'Google Drive ៃឹងាៃអ្នរសក្បីក្  ់រហូតដល់ ១ ពាៃ់ោៃនារ់’, The Verge, 
២៥ ររកោ ២០១៨, https://www.theverge.com/2018/7/25/17613442/googledrive- 
one-billion-users. 
 
២២ 
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បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត៖ ទិៃនៃ័យៃសោ យអំ្ពីអ្នរ 

 

 

 

សតអី្វជីាបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត? 

បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តគឺជាគណៃីអ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗ ខដល ៃ
ក្បមូលចូលរនុងមូលទិៃនៃ័យ ក្ាប់បសក្មីឲ្យយុទធនាការសោ នាៃ
សោ យ។ រនុងទក្មង់ជាមូលោឋ ៃបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តគឺជាបញ្ា ី
សឈាម ុះរប ់ក្បជាជៃខដលាៃ កាត ៃុពលចូលរមួរនុងការស ុះសឆ្ន ត
ណាមួយ។ ទិៃនៃ័យសៃុះអាចបញ្េូ លជាមួយព័ត៌ាៃលមអិតបខៃែម 
សទៀតដូចជាទំនារ់ទំៃងជាមួយៃឹងគណបរស ឫក្បវតតិនៃការចុុះ 
សឈាម ុះ។ ខណៈសពលខដលបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តាៃភាពខុ ៗោន  
អាចអាក្ ័យសលីអ្នរបសងកីតវា ខដលអាចជាអ្នរសរៀបចំរដឋ លស ុះ
សឆ្ន ត ក្រុមហ ុៃពាណិជារមម ឫ គណបរសៃសោ យ ខដលពួរសគជា
សរឿយាៃព័ត៌ាៃខដល អាចសក្បីក្  ់ ៃជាសាធ្លរណៈ បូរ
បញ្េូ លជាមួយៃឹង ទិៃនៃ័យពិសាត រខដលដរក្ ង់សចញពីក្បភពនានា
ខាងសក្ៅ ៃិងការ ្ង់មតិក្បជាជៃ។  

ខណៈខដលរោឋ ភិ លសក្បីបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ក្ាប់ការក្គប់ក្គង 
អ្នរខដលាៃ ិទធសិ ុះសឆ្ន ត, គណបរសៃសោ យជាញឹរញាប់
ាៃការ ហការជាមួយអ្នរពិសក្ោុះសោបល់ឌីជីងល ឬឈមួញរណាត
លទិៃនៃ័យខដលសក្បព័ីត៌ាៃសៃុះសៅរនុងយុទធសាស្ត ត យុទធនាការ
សោ នារប ់ពួរសគ។ បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត្តល់ៃូវ មូលោឋ ៃដ៏លអ 
សដីមបគីណនាពីការោកំ្ទ ក្ាប់សបរខជៃ ឬបុពវសហតុ ៃសោ យ រ៏
ដូចជាសដីមបជីួយរំណត់ អ្តត ញ្ហា ណអ្នរោកំ្ទ ៃិង រំណត់សោល
សៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ខដលមិៃទៃ់ ំសរចចិតត សដីមបតីា  ់បតូរការគិត 
ៃិងរនុងចំសណាមការសក្បីក្  ់ស្សង សទៀត។  ព័ត៌ាៃទំនារ់ទំៃង
រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តរ៏ចូលរូម ំខាៃ់ ្ងខដរសៅរនុងការស្ាីរសាររនុង
យុទធ នាការ ពីសក្ពាុះវា ក្តូវ ៃសក្បីជាការ្តួចស្តីមគំៃិត «សចញ សៅ
ស ុះសឆ្ន ត» សដីមបសីគៀងគរអ្នរ ម័ក្គចិតត ៃិងការ បរចិាេ គក្ពមទងំជូៃ
ដំណឹង ៃិងក្បខមក្បមូលអ្នរោកំ្ទ។ 

តនមានៃបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលសក្បៀប ៃដូចជាក្ទពយ រមម 
 ក្ាប់យុទធនាការសោ នា ៃសរីៃស ងីគួរឱយរត់ ាគ ល់

សោយសារខតការររីចសក្មីៃៃូវវធិីសាស្ត តរនុងការក្បមូល ការវភិាគ ៃិង
ការសក្បី ក្  ់ទិៃនៃ័យបុគគលរនុងចំៃួៃោ៉ា ងសក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់។   
រនុងប៉ាុនាម ៃទ វតសរចុ៍ងសក្កាយសៃុះ បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃទទួល 
្លក្បសោជៃ៍ពីទី្ារ ក្ាប់ទិៃនៃ័យបុគគល ៃិងក្តូវ ៃសធវីឱយ 
ក្បស ីរស ងីសោយក្បភពទិៃនៃ័យខដលាៃសារៈ ំខាៃ់ជាជាង
ព័ត៌ាៃមូលោឋ ៃទូសៅខដល ៃក្បមូលពីបញ្ា ី រយនាមស ុះសឆ្ន ត
តាមតំបៃ់។ ទិៃនៃ័យ បខៃែមសៃុះជួយ យុទធនាការសោ នាឲ្យយល់
 ៃកាៃ់ខតចា ់ពីខបបបទ ក្បជាសាស្ត តៃិងទាា ប់ស ុះសឆ្ន តរប ់
បុគគលៃីមួយៗ។ ចំណុចទិៃនៃ័យបខៃែមសទៀត អាចក្តូវ ៃសក្បីសដីមបី
បសងកីតធ្លតុ្សគំណៃីខដលាៃលរខណៈត្ល់ខាួៃ ខដលាៃសារ
ក្បសោជៃ៍ ក្ាប់ការវភិាគពាររណ៍រនុង យុទធនាការសោ នា។ 
សៃុះរមួបញ្េូ លទងំការតាមោៃចំៃួៃអ្នរ ស ុះសឆ្ន ត កាលពីអ្តីត
កាល ៃិង មព័ៃធភាពគណបរសរហូតដល់ ៃ្ សៃ៍ អារមមណ៍រប ់
ពួរសគ ៃិងសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យហរិញ្ាវតែុ ខដលពារ់ព័ៃធ ដូចជារ យ
ការណ៍ឥណទៃ ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ ៃិង  ូចនាររស ដឋរិចេ
 ងគមស្សងសទៀត។១ ព័ត៌ាៃបខៃែមស្សងសទៀតរ៏ជួយយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យ សដីមបសីរៀបចំសារឲ្យក្តូវៃឹង្លក្បសោជៃ៍
បុគគលរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 

សដីមបបីង្ហា ញពីធ្លតុ្សនំៃទិៃនៃ័យខដល្តល់សោយឈមួញរណាត ល
បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ក្រុមហ ុៃខដលាៃមូលោឋ ៃសៅ ហរដឋអាសមរ ិ
រសឈាម ុះ HaystaqDNA  ៃ្តល់ៃូវបញ្ា ី “ក្តូវខតាៃ” នៃបញ្ហា
ៃសោ យខដលពួរសគអ្ុះអាងថា ទិៃនៃ័យរប ់ពួរសគអាច សោុះ
ក្សាយបញ្ហា  ៃ ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗ។ ទងំសៃុះរមួ បញ្េូ ល
ទងំបញ្ហា  ំខាៃ់ៗទៃ់សហតុការណ៍ដូចជាការ អ្ៃុម័តរប ់
ក្បធ្លនាធិបតី ៃិងសោលៃសោ យអ្សនាត ក្បសវ ៃ៍ ការោកំ្ទដល់
ក្រុម រមមជៃ ៃិង ចលនាដូចជា ជៃជាតិខ បរសមម សៅាៃជីវតិ 
(Black Lives Matter) ឫ រំោងំចលររ រ៏ដូចជាទំោប់រប ់
អ្តិងិជៃដូចជា អ្នរសក្បីក្  ់ោៃជំៃិុះរមួោន ។២ វសិាលភាពនៃ
ចំណូលចិតតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដល្តល់ជូៃសោយ HaystaqDNA 
មិៃក្តឹមខត បង្ហា ញពីសបៀបខដលបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តអាច ្ង់ៃូវចំៃុច
ដ៏ក្បស ីរនៃអារមមណ៍រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតរ៏
បង្ហា ញឧទហរណ៍ពីការតា  ់បតូរ ា ភាពបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត 
ខដលទិៃនៃ័យទងំសនាុះខលង បសងកីតស ងីជាចមបងសោយគណបរស
ៃសោ យសទៀតសហយី ខតសោយឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ ៃិងអ្នរ
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ពិសក្ោុះសោបល់ឌីជីងល ្ងខដរ ខដលពួរសគភាគសក្ចីៃាៃជំនាញ
ខាងទិៃនៃ័យៃសោ យ។ ឧទហរណ៍ ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យមួយ
សឈាម ុះ NationBuilder ្តល់ជូៃទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តសោយឥតគិត
នងា ខដលាៃអ្នរស ុះសឆ្ន តចំៃួៃ១៩០ោៃនារ់សៅរនុង ហរដឋអា
សមររិរមួបញ្េូ លទងំសលខទូរ ័ព្ អា យោឋ ៃ ក្បវតតិអ្នរស ុះសឆ្ន ត 
ៃិងសពលខាុះាៃអា យោឋ ៃអុ្ីខមល ខដលក្បមូលពីការោិល័យ
ស ុះសឆ្ន តនានាសដីមប ីៃនងាឈនួល សក្ចីៃគួរ មមុៃសពលខដលក្រុម
ហ ុៃសធវីឲ្យទិៃនៃ័យទងំសនាុះាៃ លរខណៈ តង់ោរ ៃិងក្បស ីរជាងមុ
ៃ។ ពួរសគ ៃអ្ុះអាងថា ការខរតក្មូវបៃតិចបៃតួចសៃុះអ្ៃុញ្ហា តឱយ
ពួរសគ ្តល់ជូៃៃូវក្បវតតិស ុះសឆ្ន តកាៃ់ខត ីុជសក្ៅខដលតាមោៃការ
ចូលរមួរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត សៅរនុងក្គប់ក្បសភទនៃការស ុះសឆ្ន ត 
តាងំពីរាឹប ល់ទត់រហូតដល់រដឋ ភា។៣ 

 

សតពីរួសគ ៃទៃិនៃ័យមរពណីា?  

គណបរសនានាអាចបសងកីតបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់ខាួៃពីក្បភពធំៗ 
ចំៃួៃបួៃ៖ ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ការ ្ង់មតិមហាជៃ ៃិងការ 
 ្ង់មតិ ការចុុះសឈាម ុះ ាជិរភាពគណបរស ទិៃនៃ័យសាធ្លរណៈ 
សលីអ្ៃឡាញ ឬ  ក្រុមហ ុៃឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យពាណិជារមម។  

↘ រណំត់ក្តាការចុុះសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន ត៖ ទិៃនៃ័យសៃុះអាចក្បមូលពី
ការចុុះសឈាម ុះ អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលររាទុរសោយក្រុមការង្ហរ ស ុះ
សឆ្ន តថាន រ់ក្ ុរទុរជារំណត់ក្តាអ្ំពីអ្នរខដលចុុះសឈាម ុះសដីមប ីស ុះ
សឆ្ន ត។ ឧទហរណ៍ រនុងចក្រភពអ្ង់សគា  មស្តៃតីចុុះសឈាម ុះ មូលោឋ ៃ
ររាទុរការចុុះសឈាម ុះពីរក្បសភទគឺការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ៃិងការចុុះ
សឈាម ុះខដលសបីរទូរោយ។៤ បុគគលិរស ុះសឆ្ន ត គណបរស
ៃសោ យ សបរខជៃ ៃិង មស្តៃតីជាប់សឆ្ន ត អាចចូលសមីលទិៃនៃ័យសៃុះ
សដីមបសីោលបំណងនៃការស ុះសឆ្ន ត។ មុៃការស ុះសឆ្ន ត ឫ ក្បជាមតិ 
ការចុុះសឈាម ុះក្តូវ ៃស្ាីសៅឲ្យយុទធនាការសោ នា្ាូវការសដីមបជីា 
ក្បសោជៃ៍រនុងការ្សពវ្ាយពីរមមវធិីក្បូម៉ាូ ិៃ។៥ ការចុុះសឈាម ុះ
ខដលសបីរទូរោយ ខដលពលរដឋអាចសក្ជី សរ ីមិៃចូលរមួ ៃសនាុះ 
អាចក្តូវ ៃទិញសោយ អ្នរណារ៏ ៃ សោយក្រុមហ ុៃ ឫសាែ ប័ៃ
សទុះជារនុងសហតុ្លណារ៏សោយ។៦ ទិៃនៃ័យក្ សដៀងោន សៃុះ្ង
ខដរ  ៃោរ់ឲ្យសក្បីក្  ់រនុងក្បសទ ជាសក្ចីៃខុ ៗោន អាក្ ័យសៅ
តាមចាប់ជាតិការពារទិៃនៃ័យរប ់ក្បសទ ៃីមួយៗ។  

↘ ការ ្ង់មតមិហាជៃ ឬការ ្ង់មត៖ិ ទិៃនៃ័យសៃុះ ៃក្បមូលតាម
វធិីសាស្ត ត ្ង់មតិ ាៃតាងំពីការ ្ង់មតិធមមតាតាមអ្ៃឡាញ ៃិង 
រមមវធិីទូរ ព័្ៃសោ យរហូតដល់សៅវធិីសាស្ត តខដលចំណាយ រំ
ោងំពលរមមសក្ចីៃ ដូចជារមមវធិីធនាោរតាមទូរ ័ព្ ឬការ ្ង់មតិ
តាម្្ុះៃីមួយៗ។ ការសរីៃស ងីនៃការទំនារ់ទំៃងសៅកាៃ់អ្នរ ស ុះ
សឆ្ន ត តាមរយៈការទូរ ័ព្ខដលពឹងសលីបសចេរវទិា ដូចជាការសតរ
ទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិជាសដីម។ អ្នរ មក្គចិតតៃឹងអ្ៃុវតតតាមអ្តែបទស្ត គីប 
ៃិង ួរសៅកាៃ់បុគគលាន រ់ៗ ពីទំសនាររប ់ពួរសគសលីគណបរស
ៃសោ យ ឫក្ប ិៃជារនុងរំ ុងសពលក្បជាមតិ គឺសគ ួរពី
សោបល់ទរ់ទងៃឹង ំៃួរនៃ ការស ុះសឆ្ន តក្បជាមតិសនាុះដូចជា 
ការសធវីឲ្យរញ្ហឆ ាៃភាពក្ បចាប់ជាសដីម។ បន្ាប់មរ ការសឆ្ាីយតប
ទងំសនាុះៃឹងក្តូវ ៃរំត់ក្តាទុរខដលភាគសក្ចីៃគឺរត់ក្តាសោយសក្បី
ក្  ់រមមវធិី ្ង់មតិ។ ពួរសគរ៏អាចោរ់ពិៃ្ុតាមរង្ហវ  ់ស្សងសទៀត 
ដូចជា ’ មតែភាពបញ្េុ ុះបញ្េូ ល’ សោយខ្អរសលីអ្ៃតររមមរប ់ពរួ
សគ។   

↘ ឈមួញរណាត លទៃិនៃ័យ៖ ក្រុមឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យក្បមូល
ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងបសងកីតជាគណៃីអ្នរស ុះសឆ្ន តតាមរយៈ
វធិីស្សងៗដូចជា៖ មូលទិៃនៃ័យការស ុះសឆ្ន តខដល ៃបង្ហា ញខាង
សលីការ ្ង់មតិ ៃិងពីទិៃនៃ័យពាណិជារមម។ ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ 
ជាសរឿយៗ ្តល់ជូៃស វារមមស្សងសទៀត ក្ាប់គណបរស
ៃសោ យដូចជាការ ្ង់មតិសដីមបកី្គប់ក្គង ក្បមូលទិៃនៃ័យរប ់
ពួរសគ ខដលសគសៅវាថាជាក្បព័ៃធក្គប់ក្គង ទំនារ់ទំៃងអ្តិងិជៃ ឬ
អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ សក្ៅពីការបសងកីៃក្ប ិទធិភាពនៃការសក្បីក្  ់
ទិៃនៃ័យសាធ្លរណៈសដីមបសីក្បីរនុងយុទធនាការសោ នា ក្រុមហ ុៃ 
NationBuilder ខងមទងំអាចធ្លនា ៃថា មូលទិៃនៃ័យ ាៃ
ទិៃនៃ័យងមីៗបំ្ុត ៃិងអាចបសងកីៃមូលោឋ ៃព័ត៌ាៃអ្នរស ុះសឆ្ន ត
ជាមួយទិៃនៃ័យពាណិជារមមបខៃែមដូចជា ព័ត៌ាៃហរិញ្ាវតែុ ឫ
ចំណង់ចំណូលចិតត ៃិងចំណាប់អារមមណ៍។៧ អ្នរ្តល់ស វាមួយ
សទៀតគឺ L2 ្តល់ជូៃទិៃនៃ័យមូលោឋ ៃ ដូចជាមុខរបរ ភាសាសដីម ៃិង
ការយល់ ស ញីសលីបញ្ហា ៃសោ យ  ំខាៃ់ៗសៅ ហរដឋអាសមររិ 
ដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍សភទដូចោន  ៃិងការក្គប់ក្គងកាសំភាីង។៨ 

↘  ាជរិគណបរសៃសោ យ៖ សៅរនុងក្បសទ ជាសក្ចីៃ គណ
បរសៃសោ យររាទុរការចុុះសឈាម ុះ ាជិរនៃគណបរសរប ់
ពួរសគ។ សក្ៅខតពីព័ត៌ាៃទំនារ់ទំៃង ក្បវតតិអាចរប់បញ្េូ លៃូវរយៈ
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សពលនៃ ាជិរភាពរប ់  ាជិរាន រ់ៗសៅរនុងគណបរស 
រំណត់ក្តាការស ុះសឆ្ន ត សក្ជី សរ ីថាន រ់ដឹរនាគំណបរស ក្បវតតិនៃ
ការ ម័ក្គចិតត  ក្ាប់គណបរស ៃិងការបរចិាេ គ។ គណបរសជាសក្ចីៃ
អាចសក្បីឧបររណ៍បសចេរវទិាស្សងៗសដីមបភីាា ប់ទំនារ់ទំៃងជាមួយ
 ាជិររនុងសោលបំណងជារ់ោរ់សដីមបកី្បមូលទិៃនៃ័យ បខៃែមពី
ពួរសគ តាមរយៈរមមវធិី ្ង់មតិតាមទូរ ័ព្ ឬការ ្ង់មតិសលីបណាត
ញ ងគម។ សៅរនុងក្បសទ មួយចំៃួៃដូចជាក្បសទ សរៃោ៉ា  
ទិៃនៃ័យសៃុះក្តូវខតខចររខំលរសៅឲ្យរោឋ ភិ ល៩ ចំខណរឯក្បសទ 
ស្សងសទៀតដូចជា ចក្រភពអ្ង់សគា  គឺអាក្ ័យសលីគណបរស 
ក្ប ិៃសបីពួរសគចង់្សពវ្ាយទិៃនៃ័យ ឬ ែិតិពីទិៃនៃ័យ។១០ 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅក្បសទ ឈលីី៖ ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តសៅក្បសទ ឈលីីគឺ អាច
ខ វងររ ៃសោយស រសីៅសលីក្បព័ៃធអ្ៃឡាញជាទក្មង់ PDF 
បន្ាប់ពីស វារមមស ុះសឆ្ន តសៅរនុងក្បសទ ឈលីី ៃក្បកា ថា វា
គួរខតក្តូវ ៃ្សពវ្ាយជាសាធ្លរណៈ។ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ាៃ
ព័ត៌ាៃជៃជាតិឈលីីទងំអ្ ់ ខដលាៃអាយុសលី ពី១៧ឆ្ន ។ំ 
ក្ បតាម តង់ោរបញ្ា ីសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ទិៃនៃ័យសៃុះរមួាៃសឈាម ុះ 
សលខស ុះសឆ្ន តខតមួយគត់ សភទ ៃិងអា យោឋ ៃ។ សទុះបីជាចាប់
 ៃហាមោត់រល់ការសធវីពាណិជារមមមូលទិៃនៃ័យរតី រ៏វាសៅខតាៃ
ចំៃុចខវុះខាតមួយចំៃួៃសទៀត្ងខដរ។ រងវល់ទរ់ទង ៃឹងបញ្ហា ឯរ
ជៃភាពក្តូវ ៃសលីរស ងីសដីមបសីឆ្ាីយតបៃឹង ការសចញ្ាយៃូវ
ព័ត៌ាៃទងំសៃុះ សោយសារខត រងវុះ ៃតិ ុខជុំវញិព័ត៌ាៃសៃុះ ៃិង
ភាពង្ហយក្ ួលរនុង ការបសងកីតមូលទិៃនៃ័យបខៃែមសទៀត។១១ សលី 
ពីសៃុះសៅសទៀត ចាប់ឯរជៃភាពរប ់ឈលីី មិៃក្តូវ ៃពក្ងឹងសៅ
រនុងវ ័ិយស្សងៗសទៀតសនាុះសទ។ ក្រុមអ្នរសធវីយុទធនាការសោ នា 
ៃសោ យណា រ៏អាចសក្បីក្  ់ព័ត៌ាៃសៃុះជាមូលោឋ ៃក្គឹុះសដីមប ី
សធវីឯរសារស ុះសឆ្ន តរប ់ពួរសគ ៃខដរ។១២ 

 

 

"តនមានៃបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃសរីៃស ីងគួរឱយរត់ ាគ ល់សោយ
សារខតការររីចសក្មីៃៃូវវធីិសាស្ត តរនុ ងការក្បមូល ការវភិាគ ៃិងការ
សក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យបុគគល។" 

សៅក្បសទ សរៃោ៉ា ៖ ាៃក្បភពស្សងៗ សដីមបជីួយគណបរស 
ៃសោ យៃិងសបរខជៃសៅក្បសទ សរៃោ៉ា សដីមបបីសងកីតបញ្ា ីស ុះ
សឆ្ន តត្ល់ខាួៃ។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តក្ទង់ក្ទយ
ធំ ក្តូវ ៃសធវីស ងីសោយគណៈរមមការស ុះសឆ្ន តឯររជយ ៃិងក្ពំ
ខដៃ (IEBC)។១៣ អ្នរស ុះសឆ្ន តក្តូវបង្ហា ញ អ្តត ញ្ហា ណប័ណណ 
សាន មក្ាមនដៃិងងតរូបសៅការោិល័យស ុះ សឆ្ន តក្បចាតំំបៃ់។ 
បន្ាប់មរ ការចុុះសឈាម ុះសៃុះក្តូវ ៃ្សពវ្ាយជាសាធ្លរណៈ ជា
ទូសៅជាក្តូវ ៃក្ពីៃសចញ ៃិងោរ់សៅរខៃាងណា មួយខដលជា
ចណុំចរណាត លនៃរខៃាងស ុះសឆ្ន តៃីមួយៗរនុងតំបៃ់។ ក្ប ិៃសបី
សបរខជៃៃសោ យចង់ ៃទិៃនៃ័យមុៃ ពួរសគអាចចំណាយ
 ក្ាប់វា។ ជសក្មី សៃុះាៃក្បសោជៃ៍ជា ពិស  សៅសពលខដល
ការសចញ្ាយជាចំហ ក្តូវ ៃពៃារសពលជាសក្ចីៃខខ សហយីទក្ាំ
ខតសពលសចញ្ាយសនាុះ ស ញីថាសលចស ងីៃូវរំហុ ជាសក្ចីៃ។១៤ 

ក្បសទ កាណាោ៖ គណបរសៃសោ យសៅក្បសទ កាណាោក្តូវ
 ៃសលីរខលងសោយចាប់ តីពីឯរជៃភាព។ តាមរយៈសៃុះគណ
បរសៃសោ យៃីមួយៗអាចររាទុរបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត សោយមិៃ
ចា ំច់អ្ៃុសោមតាមចាប់ដូចោន ស្សងសទៀតខដល បញ្ាតតិអ្ំពីការ
ក្បមូលទិៃនៃ័យអាជីវរមម។១៥ តាមរយៈការពក្ងីរក្បភពទិៃនៃ័យ
ទងំសៃុះ ៃិងការពក្ងឹងការ វភិាគឲ្យកាៃ់ខតលអក្បស ីរ គណបរស
ទងំឡាយ ៃខបងខចរក្រុមអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅតាមក្បសភទដូចជា 
អ្នរោកំ្ទ អ្នរមិៃោកំ្ទ ឫអ្នរមិៃទៃ់ សក្មចចិតត។ ជាឧទហរណ៍ 
គណបរសអ្ភិររសៃិយមរប ់ក្បសទ កាណាោសក្បីទិៃនៃ័យសៃុះ
សដីមបបីសងកីតរក្មិតពី -១៥ ដល់ +១៥ សដីមបវីាយតំនលរក្មិតោកំ្ទ
រប ់បុគគលខដលោកំ្ទពួរសគ ខណៈខដលគណបរសស រៃីិយមាៃ
ក្បព័ៃធខដលសរៀបជាចំណាត់ថាន រ់ពី១ (អ្នរោកំ្ទ) ដល់១០ (អ្នរ
ខដលអាចជាក្រុមក្បឆ្ងំ)។១៦ សៅរនុងបរោិកា ខដលមិៃាៃ
ចាប់រតឹបណតឹ ង តាា ភាពទរ់ទងៃឹងទិៃនៃ័យអ្វីខាុះខដលាៃរនុង
មូលទិៃនៃ័យ ឬម៉ាូខឌលអ្វីខដលសគសក្បីសដីមបវីាយតនមាអ្ក្តាចុងសក្កាយ
បងអ ់នៃរក្មិតោកំ្ទសៅាៃរក្មិតតិចតួចសៅស យីសៅស យី។  

ចក្រភពអ្ង់សគា ៖ គណបរសៃិមួយៗរនុងចក្រភពអ្ង់សគា  ររា
បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់ខាួៃត្ល់សហយីវាាៃភាពខុ ៗោន អាក្ ័យ
សលីធៃធ្លៃ ៃិងអ្នរជំនាញបសចេរសទ រប ់គណបរសរប ់ពួរសគ 
ៃីមួយៗ។ គណបរសការង្ហរាៃ ុ ខវរមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យរប ់បរស
ខដលាៃសឈាម ុះថា អ្នរបសងកីតទំនារ់ទំៃង (Contact Creator) 



29 | P a g e  
 

ខដលាៃទិៃនៃ័យដូចជាចំណូលចិតត ចំណាប់អារមមណ៍ អារបប
រិរោិរនុងការស ុះសឆ្ន ត ៃិងព័ត៌ាៃ ស ដឋរិចេ ងគម។១៧ Contact 
Creator ររាទុរទិៃនៃ័យខដលក្បមូល ៃតាមរយៈទូរ ័ព្ អុ្ីខម៉ាល 
ឬការ ្ង់មតិតាម្្ុះ។ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យរប ់ក្បជាធិបសតយយស រ ី
ខដលាៃសឈាម ុះថា Connect ក្តូវ ៃបសងកីតសោយ NGP VAN 
ខដលជាអ្នរ្តល់ ុ ខវរមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យសៅឲ្យគណបរសក្បជាធិប
សតយយសៅ ហរដឋអាសមររិ្ងខដរ។ សបរខជៃ ៃិងគណបរស ទងំ
អ្ ់ខដលាៃធៃធ្លៃតិចតួចក្តូវ ៃសគររស ញីថារំពុងសក្បីក្  ់
ក្បព័ៃធជា ក្មង់ Excel ខដលមិៃ ូវជាទំសៃីបបសងកីតៃិងក្គប់ក្គង 
សោយខាួៃឯងសដីមបរីរាទុរព័ត៌ាៃអ្នរោកំ្ទ។១៨ 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរសចញពី GitHub ខដលបង្ហា ញពីព័ត៌ាៃស្សងៗ ទរ់ទងៃឹងទិៃនៃ័យចុុះសឈាម ុះរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន តសៅ ហរដឋអាសមររិ។ 

ក្បភព៖ https://github.com/ pablobarbera/voter-files/blob/ master/README.md, ចូលសមីលសៅនងៃទី 
១១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 

 
របូភាពស្ត គីៃមួយសៃុះយរសចញពីសគហទំព័រនៃក្រុមហ ុៃទិៃនៃ័យមួយសឈាម ុះថា HaystaqDNA ខដលបង្ហា ញពីគំរូ
មួយនៃទិៃនៃ័យៃសោ យអំ្ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលពួរសគ ៃ ត្ល់ឲ្យ។  

ក្បភព៖ https://haystaqdna.com/politicalhq/, ចូលសមីលសៅងៃទី១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីក្រុមហ ុៃ L2 ខដល្តល់បណំុ្នៃព័ត៌ាៃនៃ អ្នរស ុះសឆ្ន តរមួាៃទិៃនៃ័យទរ់ទងៃឹងខបបបទ
នៃការរ ់សៅ ៃិងការយល់ស ញីទរ់ទងៃឹងបញ្ហា ៃសោ យ។  

ក្បភព: https://www.l2political.com/products/data/voter-file-enhancements/, ចូលសមីលសៅនងៃទី១១ ខខ
មីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីការវា ់ ្ង់រប ់គណបរសអ្ភិររសៃិយមកាណាោ ខដលវា ់ខវងរក្មិតនៃការោកំ្ទ ស្សងៗោន
រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត រប់ចាប់ពីមិៃខមៃជាអ្នរោកំ្ទ (-១៥) រហូតដល់ជាអ្នរោកំ្ទ (+១៥) 

ក្បភព៖ https://ourdataourselves.tacticaltech.org/media/ttc-influenceindustry-canada.pdf, ចូល
សមីលសៅនងៃទី០៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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រូបភាពស្ត គីៃមួយពីមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់គណបរសការង្ហររប ់ចក្រភពអ្ង់សគា សៅថា Contact 
Creator ខដលបង្ហា ញខាងសលីសៃុះាៃមុខង្ហរ ក្ាប់បញ្េូ លទិៃនៃ័យខដលយរសចញពីទំនារ់ទំៃងយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យជាមួយៃឹងអ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗ។ 

ក្បភព៖ The Labour Party. ‘Contact Creator, The Essentials’, 2017, 
https://secure.scottishlabour.org.uk/page/-/%282%29%20Images%202018/ 
Contact%20Creator%20The%20Essentials%202.1.pdf, ចូលសមីលសៅនងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 

សធវោី៉ា ងណាសទបីខាុដំងឹថា ខាុជំាខ្នរមយួសៅរនុងបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត?  

វាពិតជាពិ រខាា ងំណា ់ សដីមបដីឹងថាសតីអ្នរក្តូវ ៃរត់ក្តាតាម រ
យៈណា សោយតួអ្ងគ ៃិងអ្ងគភាពស្សងៗខដលររា ពក្ងឹង ៃិង ខចរ
រខំលរបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ វាជាសរឿងរក្មណា ់ខដលគណបរសាៃ
កាតពវរិចេ្សពវ្ាយៃូវព័ត៌ាៃទរ់ទងៃឹងទិៃនៃ័យក្ទពយ រមម
រប ់ពួរសគ។ សទុះោ៉ា ងណារ៏សោយ ាៃក្បភពមួយចំៃួៃខដល
អាចជាឯរសារសោង ៃ ក្ប ិៃសបីអ្នរចង់ពិៃិតយសមីលថាសតី
ព័ត៌ាៃលមអិតត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរក្តូវ ៃបង្ហា ញោ៉ា ងដូចសមតចខាុះ។ 
ក្បភពចមបងគឺ ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តទូសៅ។ ក្បសទ ៃីមួយៗាៃ
បទបបញ្ាតតិស្សងៗោន អ្ំពី ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ប៉ាុខៃតចំសពាុះ
ក្បសទ ខដលសចញ្ាយជាសាធ្លរណៈដូចជាសៅក្បសទ ឈលីី 
ៃិងសរៃោ៉ា  ខដលសធវីឱយាៃភាពង្ហយក្ ួលរនុងការស្្ៀងត្ត់ៃូវ
ទិៃនៃ័យ ត្ល់ខាួៃណាខដលអាចអារ់ស   ៃ។ ចក្រភពអ្ង់សគា  
ៃិង  ហរដឋអាសមររិាៃភាពក្ សដៀងោន រនុងការោរ់ឲ្យសក្បីជា សា
ធ្លរណៈៃូវព័ត៌ាៃមូលោឋ ៃរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដល ៃ ចុុះ
សឈាម ុះ។ ការសមីលឲ្យកាៃ់ខត ីុជសក្ៅសលីទំនារ់ទំៃងខដលទទួល
 ៃពីសាែ ប័ៃៃសោ យ អាច្តល់ៃូវតក្មុយអ្ំពីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ
ណាខាុះខដលក្តូវ ៃក្បមូល។ សៃុះរមួបញ្េូ លទងំការបសង្ហា ុះ ៃិងអុ្ី
ខមលការ ួរ ុខទុរខពី ក្រុមអ្នរបញ្េុ ុះបញ្េូ លឲ្យោកំ្ទបរសរប ់ពួរ

សគ ទំនារ់ទំៃងតាមទូរ ័ព្ ឫការទូរ ័ព្សោយ វ័យក្បវតតិពីសាែ ប័ៃ
ៃសោ យ។ 

 

 

ចៃុំចគរួពចិារណា 

↘ បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តអាចឲ្យគណបរសៃសោ យយល់ពីរសបៀបសក្បី
ក្  ់ធៃធ្លៃខដលាៃការរំណត់រប ់ពួរសគ ដូចជាមូលោឋ ៃ
ទិៃនៃ័យ រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលជួយរំណត់ៃូវសារមួយណា ខដល
ក្តូវស្ាីរសៅកាៃ់បុគគលៃីមួយៗ អាក្ ័យសលីអារបបរិរោិនៃការោ ំ
ការក្បឆ្ងំ ឬការមិៃទៃ់ សក្មចចិតតសក្ជី សរ ីគណបរសណាមួយ
រប ់បុគគលទងំសនាុះ។  

↘ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យខដលកាៃ់ខតាៃភាពជារ់ោរ់អាចជួយសាែ ប័ៃ
ៃសោ យរនុងការ្តល់ព័ត៌ាៃសៅឲ្យអ្នរស ុះសឆ្ន ត ទរ់ទងៃឹង
ក្បសោជៃ៍ជារ់ោរ់រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តដូចជាការអ្ប់រ ំបរសិាែ ៃ ឫ
 ុខាលភាព។  

↘ បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តជួយឲ្យគណបរសៃសោ យវាយតនមាពីរក្មិត
នៃភាពចក្មុុះោន នៃ ាជិរភាពរប ់ពួរសគ ៃិងសតត តសលី រមមភាព
្សពវ្ាយ រនុងតំបៃ់ណាខដលាៃអ្នរតំណាងបរសមិៃក្គប់ក្ោៃ់។  

↘ បញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តរ៏អាចជួយគណបរសៃសោ យឲ្យយល់ ៃ
កាៃ់ខតក្បស ីរ្ងខដរអ្ំពី ាជិររប ់ពួរសគសដីមបបីសងកីតជាទីតាងំ
សោលៃសោ យខ្អរតាមចំណាប់អារមមណ៍រប ់ក្បជាជៃមូលោឋ ៃ 
។ 

↘ សៅសពលខដលមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តថាន រ់ជាតិោរ់ឲ្យសក្បី
ជាសាធ្លរណៈ ក្ាប់គណបរសទងំអ្ ់ វាអាចជួយបសងកីតឲ្យាៃ
ការក្បរួតក្បខជងដ៏ស មីរភាពមួយ ខតសទុះបីជាោ៉ា ងណា រ៏គណបរស
ៃសោ យខដលាៃងវកិារ ធៃធ្លៃ ៃិងអ្នរជំនាញបសចេរសទ 
សក្ចីៃជាង សៅខតអាចបសងកីៃព័ត៌ាៃមូលោឋ ៃៃទងំសៃុះ ក្ពមទងំ
ក្បមូលៃិងវភិាគទិៃនៃ័យខដលកាៃ់ខតាៃភាពឆ្ា តនវ ខដល្តល់ឲ្យ
ពួរសគៃូវអ្តែក្បសោជៃ៍រនុងការក្បរួតក្បខជង។ 

↘ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ ាៃតនមានងា ៃិងចំណាយសពលសក្ចីៃសដីមបសីធវី
បចេុបបៃនភាព។ ដូសចនុះ ទិៃនៃ័យទងំសនាុះអាចាៃរំហុ  ៃិងាៃ
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ព័ត៌ាៃ ខដលសក្បីការខលង ៃ ដូចជាររណីចុុះសឈាម ុះអ្នរស ុះ
សឆ្ន តសៅក្បសទ សរៃោ៉ា ។១៩ សៅចក្រភពអ្ង់សគា  គណបរស
ការង្ហរ ៃិងគណបរសអ្ភិររសៃិយម ាៃបញ្ហា ទរ់ទងៃឹង មូល
ទិៃនៃ័យរប ់ពួរសគដូចជាដំសណីរការមិៃក្បក្រតីជាបៃតបន្ាប់ ឫរ៏
ការោងំខលងដំសណីរការ។២០ 

↘ ាៃររណីជាសក្ចីៃខដលសធវីឲ្យបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃសលចធ្លា យ 
(ឫរ៏ាៃវធិីសាស្ត តក្បមូលទិៃនៃ័យមិៃក្ បចាប់) ខដល្តល់្ល
ប៉ាុះពាល់អ្វជិាាៃសៅសលីឯរជៃភាពរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 

↘ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យ គឺជាក្ទពយ រមម ខដលអាចាៃភាពខុ ោន
ខាា ងំ រវាងគណបរសៃសោ យៃីមួយៗ។ វាអាចជាលទធ្លនៃភាព
មិៃស មីរភាពរនុងការក្បរួតក្បខជង ខដលាៃ្លអ្វជិាាៃសលី 
ថាមពលោយណាមិរនៃក្បព័ៃធក្បជាធិបសតយយ។  

 

១ 
‘Political HQ’, HaystaqDNA, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://haystaqdna.com/politicalhq/. 
 
២ 
‘Political HQ’, HaystaqDNA. 
 
៣ 
NationBuilder, ‘ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន តជាតិរប ់ NationBuilder’ 
ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, https://nationbuilder.com/voter_data_information. 
 
៤ 
គណៈរមមការសរៀបចំការស ុះសឆ្ន ត, 'សតីការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តជាអ្វី?', ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ ខខមីនា 
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what-is-the-electoral-register. 
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Coventry City Council, 'ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ៃិងការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តសបីរចំហ 
ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត', ចូលសមីលសៅនងៃទី៨ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, http://www.coventry.gov.uk/ 
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Coventry City Council, 'ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ៃិងការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តសបីរចំហ | ចុុះសឈាម ុះសដីមបីស ុះ
សឆ្ន ត', ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩ http://www.coventry.gov.uk/ 
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NationBuilder, ‘ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន តជាតិរប ់ NationBuilder’. 
 
៨ 
L2, ‘ទិៃនៃ័យ៖ ការបសងកីៃឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន ត’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩, 
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៩ 
Grace Mutung’u, 'សរៃោ៉ា ៖ ទិៃនៃ័យ ៃិងយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តតាមឌីជីងល', Tactical Tech, ឆ្ន  ំ
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'រក្មៃឹងាៃកាតពវរិចេចង ក្ាប់គណបរសៃសោ យឲ្យសចញ
្ាយព័ត៌ាៃទរ់ទងៃឹងក្ទពយ រមមទិៃនៃ័យរប ់ពួរសគណា ់' 
 
 
 
១០ 
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១១ 
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២០១៩, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១១ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩,  
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១២ 
Raquel Rennó, 'ឈីលី៖ ចំៃួៃអ្នរសៅស ុះសឆ្ន ត ៃិងការរំណត់សោលសៅភូមិសាស្ត ត', Tactical Tech, ឆ្ន  ំ
២០១៨, ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ ខខមីនា ឆ្ន  ំ២០១៩,  
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/overview-chile/. 
 
១៣ 
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១៤ 
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១៦ 
Colin Bennett ៃិង Robin Bayley, ‘ការវភិាគទិៃនៃ័យសៅរនុ ងការស ុះសឆ្ន តសៅក្បសទ កាណាោ’. 
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ការរសំោភបំពាៃ, ការសលចធ្លា យ ៃិង ការលចួយរ
ទិៃនៃ័យ៖ ភាពក្បឈមៃឹងសក្ោុះថាន រ់នៃទិៃនៃ័យរប ់អ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត 

 

 

 

សតកីាររសំោភបពំាៃ, ការសលចធ្លា យ ៃងិ ការលួចយរទៃិនៃ័យាៃអ្វី
ខាុះ? 

 ពវនងៃសៃុះ ទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃកាា យជាសោលសៅនៃ 
ការលួច ៃិងការបំពាៃស្សងៗរនុងរូបភាពដូចជា ការលួចយរ
ទិៃនៃ័យកាតសក្រឌីតរប ់អ្នរសក្បីក្  ់្ងខដរ ៃិងង្ហយក្បឈមសៅ
រនុងបរបិទសហោឋ រចនា មព័ៃធ ុវតែិភាពឌីជីងលខដលទៃ់សខាយ្ង
សនាុះ។ តាមពិតបញ្ហា ទងំសៃុះ វា ៃកាា យជាកា ក្ពួយ រមាជា
សារលរចួសៅសហយី។ ខណៈខដលក្បព័ៃធ្សពវ្ាយអ្ៃតរជាតិជា
សក្ចីៃ ្សពវ្ាយព័ត៌ាៃ សោយសតត តខតសៅសលីការលួច ៃិងការ 
រសំោភបំពាៃទិៃនៃ័យរនុងការស ុះសឆ្ន តតាមរយៈការសលចធ្លា យៃូវអុ្ី
ខម៉ាលខតប៉ាុសណាណ ុះ១ ការចូលរមួរប ់ថាន រ់ជាតិ សៅរនុងយុទធនាការ
សោ នាបំនភាព័ត៌ាៃយុទធនាការសោ នា២ ឬ សហោឋ រចនា មព័ៃធ
ខដលោម ៃ ុវតែិភាព (ដូចជាភាពង្ហយរងសក្ោុះរនុង ុ ខវរស ុះ
សឆ្ន ត៣) ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត ក្តូវ ៃសមីលស ញីថាក្បឈមៃឹង
ហាៃិភ័យ្ងខដរ។ ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តអាចក្តូវ ៃោតក្តោង
សោយការលួចយរ ពី ំណារ់អ្នរខដលាៃបំណងអាក្ររ់ ការ
សលចធ្លា យសោយនចដៃយ រសមាយនៃការរំណត់ ុវតែិភាពទិៃនៃ័យ 
ឬ ការលួចតាមរយៈហាតខវររប ់រំពយូទ័រ។ សទុះបីជាាៃការោត 
ក្តោងសៃុះរតី រ៏ទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តជាសរឿយៗរមួបញ្េូ លៃូវ 
ព័ត៌ាៃខដលាៃលរខណៈរស ីុប ៃិងខដលអាចរំណត់អ្តត
 ញ្ហា ណត្ល់ខាួៃ ៃ។ សទុះបីជារនុងទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត
អាចសក្បៀប ៃជាក្ទពយៃសោ យ រមមរតី រ៏វាអាចជាបចេ័យ
អាក្ររ់្ងខដរ។ 

លិខិតបញ្ហា រ់អ្តត ញ្ហា ណអុ្ីៃធឺសណតជាង៣ពាៃ់ោៃ ៃិង
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃក្បសភទស្សងៗសទៀត ក្តូវ ៃលួចសោយពួរ 
Hacker ៃិងពីរភាគបីនៃជៃរងសក្ោុះ មិៃ ៃដឹងថាទិៃនៃ័យរប ់ 

ពួរសគក្តូវ ៃខរ ក្មួល សៃុះសបីសោងតាមរ យការណ៍រប ់ ម
ជឈមណា  ក្ាប់ការ ិរាយុទធសាស្ត តអ្ៃតរជាតិ ៃិង McAfee៤។  
រនុងចំសណាមររណីនៃការរសំោភបំពាៃសលីទិៃនៃ័យបុគគលខដលសលច
សធ្លា ជាងសគមួយចំៃួៃ រមួបញ្េូ លការរសំោភបំពាៃទិៃនៃ័យសៅ ទីភាន រ់
ង្ហររយការណ៍ឥណទៃសឈាម ុះថា Equifax ខដលរនុងសនាុះទិៃនៃ័យ
ហរិញ្ាវតែុត្ល់ខាួៃរប ់អ្តិងិជៃអាសមររិចំៃួៃ១៤៣ោៃនារ់ក្តូវ
 ៃោតក្តោង; ការលួច រំណត់ក្តាអ្តិងិជៃរប ់ក្រុមហ ុៃោ៉ា
ហ ូ (Yahoo) ខដលវា ៃសធវីឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់អ្នរសក្បីក្  ់ជាង១ 
ពាៃ់ោៃនារ់ ៃិង “ការរសំោភបំពាៃសលីទិៃនៃ័យរប ់ក្រុមហ ុៃ
មួយខដលឈាៃមុខសគសៅអាស្តហវរិខាងតបូងខដលសហតុការណ៍សនាុះប
ណាត លឱយ [ព័ត៌ាៃ ខដលអាចរំណត់អ្តត ញ្ហា ណត្ល់ខាួៃ ៃ] 
ក្បជាជៃក្បាណ៣១ោៃនារ់ រមួាៃក្បធ្លនាធិបតី រដឋមស្តៃតី
ក្រ ួងហរិញ្ាវតែុ ៃិងរដឋមស្តៃតីៃគរ លក្តូវ ៃ ត់បង់។ ទិៃនៃ័យ
ទងំសនាុះរមួ ាៃក្ រ់ចំណូល អា យោឋ ៃ ៃិងសលខទូរ ័ព្”។៥ 

 

 

សតទីៃិនៃ័យក្បសភទណាខាុះខដលាៃការជាប់ពារ់ព័ៃធ? 

ទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលក្តូវ ៃខរ ក្មួលជាទូសៅសចញពី
ក្បភពចំៃួៃពីរ៖ 

↘ បញ្ា ីអ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត្ាូវការ៖ ងវីតបតិខតបញ្ា ីអ្នរចុុះសឈាម ុះ 
ស ុះសឆ្ន តរប ់ក្បសទ មួយចំៃួៃាៃភាពខុ ៗោន  ការចុុះសឈាម ុះ
ស ុះសឆ្ន តភាគសក្ចីៃ សៅរនុងបញ្ា ីរមួាៃសឈាម ុះរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត 
កាលបរសិចឆទរំសណីត ៃិងទីលំសៅបចេុបបៃន ខដលព័ត៌ាៃទងំសៃុះ
អាចៃឹងក្តូវ ៃរយការណ៍សោយបុគគលត្ល់ខាួៃ ឬក្តូវ ៃសធវី
បចេុបបៃនភាពសោយ វ័យក្បវតតិពីសាែ ប័ៃរដឋ ឬពីសាែ ប័ៃរោឋ ភិ លខត
មតង។ សោយខ្អរសលីរចនា មព័ៃធជាតិ ៃិតិវធិីនៃការចុុះសឈាម ុះស ុះ
សឆ្ន តជា្ាូវការអាចក្តូវ ៃសធវីស ងីសៅថាន រ់ជាតិ ឬថាន រ់មូលោឋ ៃ។ 
សោយខ រសៅរនុង ហរដឋអាសមររិ អាក្ ័យតាមរដឋៃីមួយៗ 
ព័ត៌ាៃរប ់អ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តទងំសនាុះគឺក្តូវ ៃររាទុរសៅ
សលីបញ្ា ីឌីជីងល ៃិងអាចក្តូវ ៃស្ាីរអុ្ីខមលសៅឲ្យអ្នរខដលទិញ 
ព័ត៌ាៃរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តទងំសនាុះ។៦ ការចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត
អាច ៃឹងក្តូវ ៃសគសធវីមជឈការសៅថាន រ់ជាតិ តួោ៉ា ងដូចជាសៅចក្រ
ភព អ្ង់សគា ខដលបញ្ា ីព័ត៌ាៃចុុះសឈាម ុះរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត អាច
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ៃឹង ក្តូវ ៃសគទញយរ ៃជាឯរសារខដលាៃទក្មង់ស្សងៗ 
ៃិងជាទក្មង់ឯរសារខដល ៃស ុះពុមា។៧  

↘ ទក្មង់ឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន ត៖ ឯរសាររប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ក្តូវ
 ៃបសងកីតស ងីសោយន្្រនុងគណបរសៃសោ យ ឬ សោយអ្នរ
ពិសក្ោុះសោបល់ទិៃនៃ័យៃសោ យ ក្ាប់សោលបំណងសធវីយុទធនា
ការសោ នាស ុះសឆ្ន ត។ ឯរសាររប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តរមួាៃ 
ព័ត៌ាៃទំនារ់ទំៃងលមអតិ ជាទូសៅទញសចញពីក្បភពសាធ្លរណៈ 
ឬពីរំណត់ក្តារប ់រោឋ ភិ ល ដូចជាការសធវី ជំសរឿៃ ឬការចុុះសឈាម ុះ
អ្នរស ុះសឆ្ន ត ខដលជាសរឿយៗវាក្តូវ ៃសគសធវីឲ្យក្បស ីរស ងីតាមរ
យៈការសក្បីក្  ់ ំណំុទិៃនៃ័យរប ់ភាគីទីបី។  ំណំុទិៃនៃ័យទងំ
សៃុះក្តូវ ៃក្បមូល្តុ ំពីក្បភពចក្មុុះោន ជាសក្ចីៃ រប់ចាប់តាងំពីអ្តិងិ
ជៃអ្ៃឡាញ ៃិងសក្ៅអ្ៃឡាញ ៃិងទិៃនៃ័យ អារបបរិរោិពីឈមួញ
រណាត ល, ទិៃនៃ័យឥណទៃពីការោិល័យឥណទៃ,៨ រហូតដល់
ទិៃនៃ័យ ្ង់មតិពីអ្នរ មក័្គចិតតសៅរនុងយុទធនាការសោ នា។ ជា
ញឹរញាប់ ឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន តក្តូវ ៃក្គប់ក្គងសោយក្បព័ៃធ
សវទិកា ុ ខវរខដលាៃរមម ិទធិ ៃិងាៃឯរសទ ខាងសធវីយុទធនា
ការសោ នាសោយសក្បីក្  ់បសចេរវទិាទំសៃីប។ 

 

 

ឧទហរណ៍ 

↘ការរសំោភបពំាៃ 

សៅហុងរុង៖ កាលពីខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៧ រុំពយូទ័រយួរនដ២សក្គឿង 
ខដលជារប ់មស្តៃតីការោិល័យចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តហុងរុងក្តូវ ៃ 
សគលួចរនុងរំ ុងសពលពិព័រណ៍ AsiaWorld-Expo ។ សៅរនុងហាត
ខវររប ់រុំពយូទ័រទងំសនាុះ ាៃ្្ុរៃូវព័ត៌ាៃអ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត
ហុងរុង ៣.៧៨ោៃនារ់ សហយីព័ត៌ាៃជាសក្ចីៃរមួ ាៃសឈាម ុះ 
អា យោឋ ៃ សលខអ្តតប័ណណ សលខទូរ ័ព្ ៃិងទីតាងំនៃមណា លស ុះ
សឆ្ន តខដលក្បជាជៃហុងរុង ៃសៅចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត។៩ សលី ពី
សៃុះសៅសទៀត សឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន តចំៃួៃ ១.១៩៤នារ់រប ់គណៈរ
ាម ធិការសរៀបចំការស ុះសឆ្ន តហុងរុងរ៏ក្តូវ ៃររាទុរសៅរនុងរុំពយូ
ទ័រយួរនដទងំសនាុះខដរ។ សទុះបីជាទិៃនៃ័យទងំសនាុះក្តូវ ៃសគរយ
ការណ៍ថា ៃបខមាងសៅជារូដៃីរមមរចួរល់រ៏សោយ អ្នរស ីុបអ្សងកត

សលីររណីនៃការលួចសៃុះ មិៃ ៃសចញរ យការណ៍ណាមួយក្ចាៃ
សចាលៃូវលទធភាពខដលថាឧបបតតិសហតុសៃុះ គឺជាលទធ្លនៃការង្ហរ
ន្្រនុង។១០  

សៅក្បសទ ហវលីីពៃី៖ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៦ តាមអ្វីខដលក្តូវ ៃសគ 
ពិពណ៌នាថាជា “ការរសំោភបំពាៃទិៃនៃ័យខដលទរ់ទងៃឹងរោឋ ភិ 
លដ៏ធំបំ្ុតសៅរនុងក្បវតតិសាស្ត តក្បសទ ហវលីីពីៃ” រនុងសនាុះសគហ
ទំព័ររប ់គណៈរមមការសរៀបចំការស ុះសឆ្ន តហវលីីពីៃ ៃកាា យជា
មុខ ញ្ហា នៃការវាយក្បហារតាមអុ្ីៃធឺសណត។១១ ក្ បសពលោន សនាុះ
ខដរ សគហទំព័រមួយ ៃ្ាយត្ល់សៅសលីអុ្ីៃធឺសណតសោយអ្ុះអាង
ថាមូលទិៃនៃ័យទំហ៣ំ៤០ជីហាគ នប ាៃ្្ុរៃូវព័ត៌ាៃអ្នរចុុះសឈាម ុះ
ស ុះសឆ្ន តាៃចំៃួៃ៥៥ោៃនារ់។១២ រ យការណ៍ស្សងៗសទៀត
 ៃសធវីឲ្យចំៃួៃអ្នររង្លប៉ាុះពាល់សោយការសលចធ្លា យទិៃនៃ័យសៃុះ
សរីៃដល់៧0ោៃនារ់។ ទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃរសំោភបំពាៃរមួាៃ 
សឈាម ុះ នងៃ ខខឆ្ន រំំសណីត អា យោឋ ៃអុ្ីខមល សឈាម ុះសពញរប ់
ឪពុរាត យ ៃិងរនុងររណីខាុះសទៀតាៃព័ត៌ាៃលមអិតអ្ំពី
លិខិតឆ្ាងខដៃ ៃិង  ញ្ហា  ាគ ល់សាន មក្ាមនដ ខដលទិៃនៃ័យទងំ
អ្ ់សនាុះក្តូវ ៃ្សពវ្ាយតាមអុ្ីៃធឺសណត។ ការវាយក្បហារសៅ
សលីសគហទំព័រ ៃិងការលួចទិៃនៃ័យសៃុះ ក្តូវ ៃសគអ្ុះអាងសធវីស ងី
សោយ Anonymous Philippines ៃិង LulzSec Philippines។១៣  

 

 

'ដូចខដលទិៃនៃ័យអ្ំពីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចកាា យជាក្ទពយ រមម
ៃសោ យ វារ៏អាចកាា យជាបំណុលោ៉ា ងដូសចាន ុះខដរ។' 

 

 

↘ ការសលចធ្លា យ 

សៅក្បសទ លីបង់៖ សៅរនុងខខសមសាឆ្ន ២ំ០១៨ ាៃស ចរតីរយ
ការណ៍ថាសាែ ៃទូតលីបង់ ៃបង្ហា ញពីទិៃនៃ័យបុគគលរប ់ពលរដឋ
លីបង់ខដលរ ់សៅបរសទ ។ សាែ ៃទូតលីបង់ក្បចាសំៅក្បសទ អារ៉ា ប់
រមួ ៃស្ាីអុ្ីខមលសៅកាៃ់ពលរដឋលីបង់រប ់ខាួៃខដលរំពុងរ ់សៅ
រនុងក្បសទ សៃុះ ខដលាៃភាា ប់ៃូវបញ្ា ីព័ត៌ាៃត្ល់ខាួៃ រមួាៃ
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ព័ត៌ាៃត្ល់ខាួៃលមអតិនៃពលរដឋលីបង់ សក្ចីៃជាង ៥,០០០នារ់
ខដល ៃចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត ក្ាប់ការស ុះសឆ្ន តនាសពលខាងមុខ 
សោយស នីឲ្យអ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តទងំ សនាុះក្តូវសធវីការបញ្ហា រ់ៃូវ
ព័ត៌ាៃរប ់ពួរសគ។ ក្ សដៀងោន សៃុះខដរ សាែ ៃទូតលីបង់ក្បចាកំារ
សៅទីក្រុងឡាសអ្ រ៏ ៃស្ាីអុ្ីខមលសៅកាៃ់ពលរដឋរប ់ខាួៃសក្ចីៃជាង 
២០០នារ់ខដលាៃភាា ប់ៃូវបញ្ា ីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន តខដលជាពលរដឋលីបង់ រ ់សៅក្បសទ ហូ ង់។ សលី ពីសៃុះ
សៅសទៀត អ្នរខដល ៃស្ាីឯរសារអុ្ីខម៉ាល ៃបញ្េូ លអា យោឋ ៃ
អ្នរទទួលទងំអ្ ់សៅរនុង Cc: ជំៃួ សោយការសក្បីក្  ់ Bcc:។ 
ចំសពាុះររណីខាងសលីទងំពីរសៃុះ ព័ត៌ាៃត្ល់ខាួៃខដលាៃសៅរនុង 
ស ៀវសៅបញ្ា ីចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត រមួាៃសឈាម ុះសពញរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន តៃីមួយៗ សឈាម ុះឪពុរាត យ សភទ នងៃខខឆ្ន រំំសណីត សា នា 
សាែ ៃភាពក្គួសារ ៃិងអា យោឋ ៃ។១៤  

សៅក្បសទ មុរិ ិុរ៖ សៅឆ្ន ២ំ០១៦ អ្នរក្សាវក្ជាវ ុវតែិភាព 
ទិៃនៃ័យសោរ Chris Vickery  ៃររស ញីបញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរស ុះ 
សឆ្ន តមុិរ ិុរខដលាៃរំណត់ក្តាត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តមុិរ
 ិុរចំៃួៃ៨៧ោៃនារ់សៅរនុងមូលទិៃនៃ័យមួយ ខដលាៃក្បព័ៃធ
រំណត់សខាយ សៅសលីសគហទំព័ររប ់ Amazon Web Service ។ 
១៥ ទិៃនៃ័យខដលសលចធ្លា យសៃុះរមួាៃ សឈាម ុះ អា យោឋ ៃ នងៃខខ
ឆ្ន រំំសណីត ៃិងសលខអ្តត ញ្ហា ណប័ណណ សហយីក្តូវ ៃសគររស ញី
តាមរយៈការអ្ៃុវតត បសចេរសទ  ៃតិ ុខព័ត៌ាៃវទិា។ បន្ាប់ពីការ
ស ីុបអ្សងកតន្្រនុងមយួក្តូវ ៃសធវីស ងីសោយវទិាសាែ ៃស ុះសឆ្ន ត
ជាតិ  ៃសធវីការតរពិៃ័យសៅសលីគណបរសៃសោ យមុិរ ិុរ 
Movimiento Ciudadano ៃូវទំហទំឹរក្ រ់ចំៃួៃ១,៨ោៃដុោា រ
អាសមររិពារ់ពៃធ័ៃឹងការសធវ ក្បខហ រនុងការធ្លនាឲ្យ ៃខាា ប់ខាួៃ
ៃូវបញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលខាួៃសធវីការចំលងទុរ។១៦  

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ សៅឆ្ន ២ំ០១៧ ក្រុមអ្នរក្សាវក្ជាវពារ់ព័ៃធ ៃឹង
 ុវតែិភាពតាមអុ្ីៃធឺណិតសៅ UpGuard  ៃររស ញីមូលទិៃនៃ័យ
ខដលមិៃ ៃរំណត់ក្តឹមក្តូវមួយ ខដលរនុងសនាុះវាាៃាៃ្្ុរ
ព័ត៌ាៃលមអិតពី អ្នរស ុះសឆ្ន តជៃជាតិអាសមររិចំៃួៃ១៩៨ ោៃនា
រ់។ ទិៃនៃ័យខដលសលចធ្លា យទងំសនាុះរមួាៃសឈាម ុះសពញរប ់អ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត នងៃខខឆ្ន រំំសណីតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត អា ័យោឋ ៃ្្ុះ ៃិង
អុ្ីខមល សលខទូរ ័ព្ សបរខភាពគណបរសខដល ៃចុុះសឈាម ុះ 
ព័ត៌ាៃសាែ ៃភាពក្បជាសាស្ត ត តីពី ញ្ហា តិខដលរយការណ៍សោយ

ខាួៃឯង សាែ ៃភាពនៃការចុុះសឈាម ុះរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិង ូមបខីត
ព័ត៌ាៃ  តីពីថាសតីពួរសគ ែិតសៅរនុងបញ្ា ី ហព័ៃធ "Do Not Call" 
ឬមិៃខមៃ។ វារ៏រមួបញ្េូ ល្ងខដរៃូវទិៃនៃ័យខដល ក្តូវ ៃសគចាត់
ជាក្បសភទស្សងៗោន ដូចជា “ទិៃនៃ័យតាមជាតិសា ៃ៍” ៃិង 
“សា នា” នៃបណាត អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលាៃ កាត ៃុពល។ ការសលច
ធ្លា យសៃុះរមួាៃទិៃនៃ័យពីក្រុមហ ុៃសធវី ឲ្យុទធនាការសោ នារមួ
ាៃដូចជាក្រុមហ ុៃ Deep Root Analytic, TargetPoint 
Consulting, Inc. ៃិង Data Trust ខដលក្រុមហ ុៃទងំអ្ ់សៃុះ
ាៃរិចេ ៃាការង្ហរជាមួយគណៈរាម ធិការជាតិសាធ្លរណរដឋ។ 
បខៃែមពីសៃុះ មូលោឋ ៃទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃររាទុរសោយមិៃាៃ
 ុវតែិភាព ាៃទំហំ្ ្ុរដល់សៅ 1.1 សតរ៉ា នប ក្តូវ ៃររស ញីសៅ
សលីា៉ា  ីុៃស ីុរសវរីរប ់ Amazon សហយីខងមទងំអាចឲ្យសគចូលសៅ
សក្បីក្  ់ ៃសទៀត្ង។ សៅចុងបញ្េ ប់ ការសលចធ្លា យសៃុះ ៃ
បង្ហា ញ ទិៃនៃ័យព័ត៌ាៃលមអិតរប ់អ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តអាសមររិ 
ក្បាណជិត២០០ោៃនារ់។១៧ 

 

↘ ការលចួចូល 

សៅក្បសទ តគួ៖ី សៅឆ្ន ២ំ០១៦ អ្នរលួចទិៃនៃ័យ ខដលមិៃបសញ្េញ
សឈាម ុះាន រ់  ៃបសង្ហា ុះៃូវឯរសារខដលអាចទញយរ ៃទំហ ំ
៦.៦ ជីហាគ នប ខដលឯរសារសនាុះក្តូវ ៃសគឲ្យសឈាម ុះ ថា “មូលោឋ ៃ
ទិៃនៃ័យ តីពី ញ្ហា តិពលរដឋទួរគី” ខដលរនុងឯរសារសនាុះ បង្ហា ញថា
ាៃ្្ុរទិៃនៃ័យបុគគលរប ់ពលរដឋតួគីក្បខហលជា៥០ោៃនារ់ 
រប់បញ្េូ លទងំ សឈាម ុះ អា យោឋ ៃ នាមក្តរូលរប ់ឪពុរាត យ ទី
រខៃាងរំសណីត នងៃខខឆ្ន រំំសណីត ៃិងសលខអ្តត ញ្ហា ណបណណ។ ខ
ណៈសពលខដល ទិៃនៃ័យខដលរង្លប៉ាុះពាល់ហារ់ដូចជាសរីតស ងី
តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៨ សោរ Isik Mater ខដលជា រមមជៃជៃជាតិតួគី
ោពំារ ឯរជៃភាព  ៃ្តល់ ាា  ៃ៍សៅឲ្យ Wired ថា៖ “ខាុ ំ ៃ
ខ វងររសឈាម ុះរប ់ខាុ ំ សៅរនុងបញ្ា ីសនាុះ ៃិងភាា មសនាុះខាុ ំ ៃស ញី
ៃូវទិៃនៃ័យអ្ំពីក្គួសាររប ់ខាុ ំទងំអ្ ់…វាមិៃអាក្ ័យសៅសលីថាសតី
ទិៃនៃ័យសនាុះវាាៃតាងំពីឆ្ន ២ំ០០៨សនាុះសទ អ្វីខដលជាបញ្ហា សនាុះគឺ
ខាុ ំសៅខតាៃសឈាម ុះ នាមក្តរូល អា ័យោឋ ៃដខដល ៃិងសលខអ្តត
 ញ្ហា ណប័ណណដខដល ដូសចនុះវាាៃៃ័យថាទិៃនៃ័យខដលសលចធ្លា យ 
វាសៅខតឆ្ាុុះ បញ្ហេ ងំព័ត៌ាៃលមអិតពីខាុ ំ ៃិងមៃុ សជាសក្ចីៃសទៀតោ៉ា ង
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ជារ់ចា ់ ខដលសធវីឲ្យការសលចធ្លា យទិៃនៃ័យសៃុះាៃ ភាពធៃៃ់ធៃរ
ខាា ងំណា ់ពារ់ពៃធ័ៃឹងទិៃនៃ័យបុគគលរប ់ក្បជាជៃ។”១៩  

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ សៅខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨  ក្រុមហ ុៃក្សាវក្ជាវ
 ាៃ ត់ពីឧក្រិដឋរមមតាមក្បព័ៃធអុ្ីៃធឺសណតចំៃួៃ២  ៃរយការណ៍
ថា ព័ត៌ាៃលមអិតនៃអ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តក្បាណជា៣៥ោៃ
នារ់សៅ ហរដឋអាសមររិ ក្តូវ ៃសគោរ់លរ់សៅសលីទី្ាងងឹតនៃ
សវទិកាការលួចសគហទំព័រ ដ៏លបលីាញមួយ។ ទិៃនៃ័យ្្ុរទងំសៃុះ 
រមួាៃបញ្ា ី អ្នរចុុះសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តងម ីឆ្ន ២ំ០១៨  ក្ាប់រដឋោ៉ា ង
តិច១៩ សៅ ហរដឋអាសមររិ។ អ្នរក្សាវក្ជាវ ៃរយការណ៍បខៃែម
សទៀតថា  ាជិរនៃសវទិកាលួចសគហទំព័រ  ៃសធវីការរមួោន សដីមបី
ក្បមូលលុយ ក្ាប់មូលទិៃនៃ័យៃីមួយៗ។ សទុះជាឯរសាររប ់
អ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់រដឋទងំសៃុះក្តូវ ៃសគចាត់ទុរថាាៃលរខណៈ
ជា “សាធ្លរណៈ” ៃិង ក្ាប់លរ់ រ៏រដឋភាគសក្ចីៃរំណត់ការចូល
សមីលទិៃនៃ័យទងំសនាុះចំសពាុះសាែ ប័ៃក្ បចាប់មួយចំៃួៃដូចជា 
អ្នរសធវីយុទធនាការ ឬអ្នរក្សាវក្ជាវ ៃិងក្តូវ ៃហាមោត់ចំសពាុះការ
ស ុះពុមព្ាយស ងីវញិ។ សលី ពីសៃុះ ក្រុមអ្នរក្សាវក្ជាវ ៃវាយ
តនមាថា សោងសៅតាមចរតិលរខណៈនៃទិៃនៃ័យខដលអាចររ ៃ
សនាុះ ឈមួញលរ់ដូរខុ ចាប់ “អាចាៃលទធភាពរនុងការចូលសក្បី 
ៃិង/ ឬ ាៃទរ់ទងជាមួយមស្តៃតីរោឋ ភិ លនៃរដឋៃីមួយៗ”។២០ 

 

សតខីាុដំងឹោ៉ា ងដូចសមតចថាវាប៉ាុះពាល់ដល់ខាុ?ំ 

ការរសំោភបំពាៃ ការសលចធ្លា យ ៃិងការលួចទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន ត ហារ់បីដូចជាទទួល ៃការចាប់អារមមណ៍តិចតួចពី ំណារ់
ក្បព័ៃធ្សពវ្ាយ ជំៃួ វញិសោយការចាប់អារមមណ៍ជាសាធ្លរណៈ
ខដលជាញឹរញាប់សតត តសៅសលីព័ត៌ាៃបំនភា ៃិងព័ត៌ាៃមិៃពិត 
ខដលសធវីស ងីសោយរដឋ២១ ឬគណបរសៃសោ យណាមួយ សៅរនុង
យុទធនាការស ុះសឆ្ន តថាន រ់ជាតិ ឬ  ូមបខីតសៅរនុងការស ុះសឆ្ន តក្ទង់ 
ក្ទយតូច។២២ ជាសរឿយៗទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលក្តូវ ៃ 
ខរ ក្មួល ក្តូវ ៃបង្ហា ញតាមរយៈអ្តែបទបាុររប ់អ្នរជំនាញ អ្នរ
ក្សាវក្ជាវ ុវតែិភាពតាមអុ្ីៃធឺណិត ឬក្បសភទសគហទំព័រខដល  រ
ស រលមអិតពីក្បធ្លៃបទអ្វីមួយ ខដលរនុងរូបភាពសៃុះវាកាៃ់ខតសធវីឲ្យ
អ្នរសមីលខដលមិៃខមៃជាអ្នរជំនាញអ្វីសនាុះ ពិ រយល់ដឹងបខៃែម
សទៀតថាសតីសៅសពលណា ៃិងរខៃាងណា ខដល ការរសំោភបំពាៃ

ទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃសរីតស ងី សៃុះមិៃ រប់បញ្េូ លទងំ
ការរង្លប៉ាុះពាល់ត្ល់សៅសលីពួរសគខតមតង្ង។ សទុះជាោ៉ា ង
ណារ៏សោយ ឧបបតតិសហតុធំៗខដលធ្លា ប់សរីតស ងី ដូចជា ការសលច
ធ្លា យទិៃនៃ័យព័ត៌ាៃលមអិតអ្ំពីអ្នរស ុះសឆ្ន តជិត២០០ោៃនារ់
សៅ ហរដឋអាសមររិរនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ខដលសពលសនាុះអ្តែបទសារ
ព័ត៌ាៃ គឺជាក្បភពព័ត៌ាៃខដលអាចសមីល ៃភាគសក្ចីៃបំ្ុត។  

 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីតារងរប ់ NGP ខដលចូលសៅកាៃ់ការបញ្ហា រ់ព័ត៌ាៃត្ល់ខាួៃដូចខដល ៃររស ញីសៅរនុង
ការរសំោភបំពាៃសោយ the Rice Consulting។ ទិៃនៃ័យខដលបសញ្េញសនាុះក្តូវ ៃររស ញីសោយនាយរខ ន្រ
ក្សាវក្ជាវហាៃិភ័យបសចេរវទិាសៅក្រុមហ ុៃក្សាវក្ជាវខដលាៃសឈាម ុះថា Hacken ជាក្រុមហ ុៃក្សាវក្ជាវហាៃិ
ភ័យបសចេរវទិាមួយ ខដលសក្បីក្  អីុ់្ៃធឺសណតឧបររណ៍ខ វងររ Internet of Things។ 

ក្បភព៖ Diachenko, Bob. “More than Just a Data Breach: A Democratic Fundraising Firm 
Exposure.” Hacken Blog, ចូលសមីលសៅនងៃទី០៦ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ https://blog.hacken.io/ more-
than-just-a-data-breach-a-demfundraising-firm-exposure 
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សៅរនុងអ្តែបទខដលក្សាវក្ជាវៃិង រស រសោយ Anomali Labs ៃិង  Intel471 ក្តូវ ៃររស ញីថាបញ្ា ីសឈាម ុះ
អ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃក្ បចាប់រប ់រដឋចំៃួៃ១៩រនុង ហរដឋអាសមររិ  ៃ្សពវ្ាយសៅសលីបណាត ញទំព័រសមម សហរ
 រ័។ 

ក្បភព៖ Anomali Labs. “Estimated 35 Million Voter Records For Sale on Popular Hacking Forum.” 
Anomali, ចូលសមីលសៅនងៃទី ០៧ ខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៩, https://www.anomali.com/blog/estimated-35-
million-voterrecords-for-sale-on-popular-hacking-forum 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃសវបសាយរប ់គណរមមការស ុះសឆ្ន តនៃក្បសទ ហវលីីពីៃ ខដលក្តូវ ៃសធវីឲ្យខុ ពីទក្មង់
សដីម ខដលជាខ ន្រមួយនៃការរសំោភបំពាៃទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តសោយអាណាមិរជៃជាតិហវលីីពីៃ សៅរនុងឆ្ន ំ
២០១៦។  

ក្បភព៖ www.comelecdgov.ph, នងៃទី២៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃការបសញ្េញទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់ Deep Root Analytics RNC ខដលររស ញីសោយ
អ្នរវភិាគហាៃិភ័យបសចេរវទិារប ់ UpGuard ខដលាៃសឈាម ុះថា Chris Vickery  ៃបង្ហា ញសលខ ‘RNC ID’ 
ៃិងគំរូពិៃុ្ពីការចូលចិតតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលោកំ្ទសោលៃសោ យណាមួយ។  

ក្បភព៖ Dan O’Sullivan. “The RNC Files: Inside the Largest US Voter Data Leak.” UpGuard, ចូល
សមីលសៅនងៃទី០៤ ខខរញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០១៨, https://www.upguard.com/breaches/ the-rnc-files 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយខដល ៃខរ ក្មួលសៅរនុងរំណត់ក្តាពលរដឋមិច ុីរូ ក្តូវ ៃររស ញីសៅរនុងការរសំោភបំពាៃ
ទិៃនៃ័យដ៏ធំមួយខដល ត្ល់សោយ Chris Vickery ខដលជាអ្នរក្សាវក្ជាវ ុវតែិភាពរប ់ MacKeeper សដីមបសីក្បី
រនុងការចុុះ្ាយសៅសលី The Daily Dot។  

ក្បភព៖ Dell Cameron. “Private Records of 93.4 Million Mexican Voters Exposed in Data Breach.” 
The Daily Dot, នងៃទី២២ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៦, https://www.dailydot.com/layer8/ amazon-mexican-
voting-records/ 

https://www.anomali.com/blog/estimated-35-million-voterrecords-for-sale-on-popular-hacking-forum
https://www.anomali.com/blog/estimated-35-million-voterrecords-for-sale-on-popular-hacking-forum
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SMEX ទទួល ៃរូបភាពស្ត គីៃនៃអីុ្ខមលមួយខដលស ា្ីរសោយសាែ ៃទូតលីបង់ ភាា ប់ជាមួយតារងអ្នរខដល ៃចុុះ
សឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត។  

ក្បភព៖ Lebanese Embassies Expose the Personal Data of Registered Voters Living Abroad.” 
SMEX: Channeling Advocacy, នងៃទី០៦ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៨។ https://smex.org/lebaneseembassies-
expose-the-personal-data-of-registeredvoters-living-abroad/ 

 

ចៃុំចគរួពចិារណា 

↘ ការសធវីឲ្យខបរធ្លា យ ការលួចចូល ឬការរសំោភបំពាៃទិៃនៃ័យរប ់
អ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃទៃ់ក្តូវ ៃទទួលសាគ ល់ជាសាធ្លរណៈសៅស យី
សទ ថាវាជាក្បភពទិៃនៃ័យមួយ ក្ាប់សគយរសៅសក្បីក្  ់រនុង
យុទធនាការសោ នាៃសោ យតាមឌីជីងល។ ចរតិលរខណៈនៃវធិី
សាស្ត តទទួល ៃទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តដូចខដលាៃរនុង 
ឧទហរណ៍ខាងសលីទងំសៃុះ វា ៃឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំពីការយល់ដឹងតិចតួច
ពារ់ពៃធ័សៅៃឹងសតី ការសលចធ្លា យ ការលួចចូល ៃិងការរសំោភ 
បំពាៃសលីទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តាៃតួនាទីអ្វីខាុះរនុងដំសណីរ 
ការស ុះសឆ្ន ត។ សទុះជាោ៉ា ងណា អ្វីខដលសយងីដឹងគឺថាាៃការ 

រយការណ៍អ្ំពីក្រុមលួចទិៃនៃ័យ ខដល ែិតសក្កាមសហតុ្ល 
ៃសោ យដូចជា Andrés Sepúlveda សៅអាសមររិឡាទីៃ ៃិង 
ររណីមួយចំៃួៃខដលទិៃនៃ័យរប ់អ្នរ ស ុះសឆ្ន តក្តូវ ៃសគសក្បី
ក្  ់សដីមបយីរសៅរខំាៃសៅរនុងដំសណីរការស ុះសឆ្ន ត។២៤  

↘ ទំហជំសក្ៅ ៃិងបរបិទក្បសទ ខដលាៃការរសំោភបំពាៃ ការ
សលចធ្លា យ ៃិងការលួចទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តាៃលរខណៈ ខុ
 ៗោន សៅតាមររណីស្សងៗោន  ខដលវាសធវីឲ្យាៃការពិ រខាា ងំ 
រនុងការ ៃិនោឋ ៃជារមួមួយអ្ំពី្លប៉ាុះពាល់សពញសលញរប ់វា។ រនុង
ររណីខាុះវញិ វាក្តូវ ៃសគអ្ុះអាងថាទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃខរ 
 ក្មួលសនាុះវាាៃភាពចា ់រំរលិ សហយីដូសចនុះតនមារប ់វារ៏ធ្លា រ់ 
ចុុះ ខណៈររណីស្សងសទៀត ទិៃនៃ័យខដលក្តូវ ៃរសំោភបំពាៃទងំ 
សនាុះាៃ្លប៉ាុះពាល់ធៃៃ់ធៃរ។ ឧទហរណ៍ជារ់ខ តងដូចជា សៅខខ 
តុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ អ្នរក្សាវក្ជាវ តីពី ុវតែិភាពរនុងអុ្ិៃសធីណិត ាន រ់
អាចចូលសៅសមីលឧបររណ៍្្ុរទិៃនៃ័យភាា ប់សៅអុ្ីៃធឺសណតខដល
មិៃាៃការការពារក្តឹមក្តូវ ខដលជារមម ិទធិរប ់ក្រុមហ ុៃ Rice 
Consulting ជាក្រុមហ ុៃនរអ្ង្ហគ  ក្ រ់មួយរប ់ ហរដឋអាសមររិ 
ខដល ៃជួលសោយគណបរសក្បជាធិបសតយយ។២៥ ជាមួយោន ៃឹង
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរនរអ្ង្ហគ  ងវកិា ខដលរប់ចាប់តាងំពីសលខ
ទូរ ័ព្ សឈាម ុះ អុ្ីខមល ៃិងអា យោឋ ៃ នក្ប ណីយ ៍មូលទិៃនៃ័យ
សៃុះាៃ្្ុរៃូវឯរសាររិចេ ៃា រំណត់ សហតុរនុងរិចេក្បជុំ 
ទិៃនៃ័យបក្មុងទុររនុងរុំពយូទ័រ ៃិងព័ត៌ាៃលមអិត រប ់បុគគលិរ។ អ្វី
ខដលគួរឱយរត់ ាគ ល់ពីររណីសៃុះខងមសទៀតសនាុះ គឺវារ៏ាៃ្ងខដរ
ៃូវព័ត៌ាៃលមអិតនៃការអារ់ស  សៅកាៃ់ (NGP) ខដលជាក្បពៃធ័
ក្គប់ក្គងមូលទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត សក្បីក្  ់សោយគណបរស 
ក្បជាធិបសតយយ។ 

↘ សៅទីបំ្ុតតនមា នៃទិៃនៃ័យរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តគឺពិតជាាៃសារៈ 
 ំខាៃ់ខាា ងំណា ់ ក្ប ិៃសបីវាក្តូវ ៃោរ់បង្ហា ញ សៅសលីបណាត
ញអុ្ីៃធឺណិតសោយសបីរចំហ។ ជាទូសៅសគសមីលស ញី ថាាៃការ
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roymoores-senate-bid-may-have-violated-law-alabama-attorney-general-says/. 
 
២៣ 
“អ្នរ Hacker តាមអីុ្ៃធឺណិត Andrés Sepúlveda  ៃបង្ហា ញឲ្យស ីញពីរសបៀបខដលោត់ ៃបៃាំចូលរនុ ងការ
ស ុះសឆ្ន តសៅទូទងំអាសមររិឡាទីៃតាមលរខណៈឌីជីងល ' The Independent ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៨ ខខ
 ីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ https://www.independent.co.uk/news/world/americas/political-
cyberhackerandres-Sepulveda-show-how-he-digital-rigged-ការស ុះសឆ្ន ត-សៅទូទងំក្បសទ  - 
a6965161.html ។ 
 
២៤ 
'DA៖ ពួរ Hacker  ៃសក្ជៀតចូលរនុ ងការចុុះសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន តរនុ ងឆ្ន  ំ២០១៦ តាមរយៈសគហទំព័ររប ់រដឋ 
ខដលស ុះសឆ្ន ត', KQED, នងៃទី ២១ ខខររកោ ឆ្ន ២ំ០១៧, 
https://www.kqed.org/news/11579541/hackerspenetrated-voter-registrations-in-2016-through-
states-election-site; Latanya Sweeney, Ji Su Yoo, ៃិង Jinyan Zang, ' ការលួចអ្តត ញ្ហា ណអ្នរស ុះ
សឆ្ន ត៖ ការោរ់ស នីការតា  ់បតូ រការចុុះសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន តតាមអីុ្ៃធឺណិតសដីមបីរខំាៃដល់ការស ុះសឆ្ន ត ', 
Technology Science សៅនងៃទី ៦ ខខរញ្ហា  ឆ្ន  ំ២០១៧, /a / ២០១៧០៩០៦០១ / ។ 
 
២៥ 
Bob Diachenko,“សលី ពីការរសំោភបំពាៃសលីទិៃនៃ័យ៖ ការនរអ្ង្ហគ  ក្ រ់តាមខបបក្បជាធិបសតយយរប ់ក្រុម
ហ ុៃ 'ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ https://blog.hacken.io/morethan-just-a-data-breach-a-
dem-fundraising-firm-exposure។ 
 
២៦ 
Sean Miller “អ្នរក្បឹរាសោបល់ភាគសក្ចីៃាៃ ុទិដឋិៃិយមអំ្ពីអ្នាគតនៃឧ ាហរមមទិៃនៃ័យសៃុះ ប៉ាុខៃតរនុ ងឆ្ន  ំ
២០២០ រតីក្ពួយ រមាសលចស ីង', យុទធនាការ ៃិងការស ុះសឆ្ន ត, នងៃទី៦ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, https: 
//www.campaignsandelections.com/campaign-insider/consultants-mostlyoptimistic- 
on-industry-s-future-but-2020-worries-loom។ 
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ទិៃនៃ័យជាព័ត៌ាៃ ាៃ ត់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

យុទធនាការសោ នាតាមខបបឌីជីងល ខដលដឹរនាសំោយ Brad 
Parscale  ក្ាប់អាណតតិក្បធ្លនាធិបតីសោរ ដូណាល់ ក្តា ំសៅ
រនុងឆ្ន  ំ២០១៦ ក្តូវ ៃរយការណ៍ឲ្យដឹងថា ៃសធវីសត តសារចំៃួៃ
ពី ៤០ ០០០ សៅ៥០ ០០០រំខណរនុងមួយនងៃ។ រក្មិតនៃការសធវីសត
 តសៃុះមិៃក្តឹមខតអាចឲ្យការស្ាីសារនាឲំ្យមៃុ សបសញ្េញ រមមភាព
ដូចជាការបរចិាេ គប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតខងមទងំនាអំាចខ វងយល់ ៃ ីុ
ជសក្ៅអ្ំពីរតាត ជក្មុញទឹរចិតតអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងអ្វីខដលអ្នរស ុះ
សឆ្ន តចង់សាត ប់ឮ ខដលយុទធនាការសោ នា ៃសធវីការ ក្មបតាម
តក្មូវតាមបុគគលាន រ់ៗ ឬតាមក្រុមមៃុ សៃីមួយៗ។ 

ការសតត តសលីការសធវីសត តៃូវរក្មិត ៃិងវា៉ា រយង់រនុងយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ មិៃក្តឹមខតាៃ កាត ៃុពល នាសំៅររៃសោ យខបប 
‘នាសំៅតាមរយៈការចុច ឬ click-led’ ប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតវារ៏ជាទក្មង់
ងមីនៃការក្បមូលព័ត៌ាៃ  ាៃ ត់ខ្នរៃសោ យ្ងខដរ។ ក្ សដៀង
ោន សៃុះ្ងខដរ ការសក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តដូចជា ការសាត ប់ខបបឌីជីងល 
ការក្បមូលៃូវរលព័់ត៌ាៃ សបីរទូោយខដលទរ់ទងពីការពិភារា
ៃសោ យនាសំៅររការបសងកីៃៃូវការខ វងយល់ដ៏ ីុជសក្ៅអ្ំពីទ ស
ៃៈរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ខដលបន្ាប់មរអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបី
រំណត់ទីតាងំ  សក្មចអ្ំពីតំបៃ់ណាខដលក្តូវសធវីយុទធនាការ
សោ នា ឬរ៏រសបៀបការ  ៃ្ររថាខដលអាចទរ់ទញចំណាប់
អារមមណ៍សៅកាៃ់ ហគមៃ៍ជារ់ោរ់ណាមួយ។ 

ការដឹងៃូវអ្វីខដលអ្នរស ុះសឆ្ន តគិត ៃិងចង់ ៃ គឺជាខ្នរមួយដ៏
 ំខាៃ់នៃដំសណីរការក្បជាធិបសតយយ។ រឯីអ្វីខដលងមីសនាុះ គឺរក្មិត 
 ៃ្ុុះថាមពល ៃិងភាពចា ់ោ ់ខដលសក្បី ក្ាប់ការអ្ៃុវតតៃ៍
រប ់ទិៃនៃ័យធំៗ។ ទងំសៃុះសធវីឲ្យាៃៃូវភាពខុ ោន រវាងបសចេរវទិា
មួយ ខដលអាចពក្ងឹងដំសណីរការក្បជាធិបសតយយតាមរយៈការសាត ប់
ៃូវអ្វីខដលអ្នរស ុះសឆ្ន តចង់ ៃពិតក្ រដៃិងមួយវញិសទៀតខដល
កាា យសៅជាឥទធិពលខដលបង្ហអ រ់ដំសណីរការក្បជាធិបសតយយសៅវញិ។ 
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ការសធវីសត ត A/B៖ ពិសសាធៃ៍រនុងយុទធនាការស ា្សីារ 

 

 

សតអី្វជីាការសធវសីត ត A/B? 

សៅសពលខដលក្រុមការង្ហរយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន ត
ក្បធ្លនាធិបតីរប ់សោរ Barack Obama  ៃរំពុងខតាៃបញ្ហា
រនុងការតា  ់បតូរអ្នរចូលសមីលសវបសាយសៅជាអ្នរជាវ ពួរសគ ៃ
យរទំព័រមួយពីស្ាប ុរ រប ់ា៉ា  តិធីងពាណិជារមម ៃិង ៃ សក្មច
តា  ់បតូរអ្តែបទសៅសលីសវបសាយរប ់ពួរសគ។ ពួរសគ ៃ សត តៃូវ
វធិីបីសារស្សងៗ្្ុយពីការចុុះសឈាម ុះជាទូសៅសលីសវបសាយ ាៃ
បខៃែមព័ត៌ាៃបខៃែមដូចជា ‘ខ វងយល់បខៃែម’, ‘ចូលរមួជាមួយ
សយងីឥ ូវសៃុះ’ ៃិង ‘ចុុះសឈាម ុះឥ ូវសៃុះ’។ ពួរសគ ៃររស ញីថា 
‘ខ វងយល់បខៃែម’ ជាសារខដលទទួល ៃលទធ្លលអជាងសគចំៃួៃ 
១៨,៦%។១ សៅសពលខដលសគសធវីសត តត្ងំព័ត៌ាៃបន្ាប់ជាមួយ
ៃឹងជសក្មី រូបភាព ៃិងវសីដអូ្ក្ មំួយស្សងៗោន  ការបញ្េូ លោន សោយ
សជាគជ័យ  ៃបសងកីៃៃូវអ្ក្តានៃការចុុះសឈាម ុះរប ់ពួរសគ ាៃ
ចំៃួៃសលី ពី៣%។ សទុះជាតួរសលខសៃុះ សមីលសៅអាចៃឹងាៃ
ចំៃួៃតិច ប៉ាុខៃតយុទធនាការសោ នា ៃ ៉ា ៃ់សាម ៃថា ការតា  ់បតូរចំ
ៃុចមួយ សៃុះ ៃរមួចំខណរសៅរនុងការចុុះសឈាម ុះអុ្ីខមលងមីៗចំៃួៃ
ជិត៣ោៃអុ្ីខមល ៃិងទទួល ៃក្ រ់បរចិាេ គងមីចំៃួៃ៦0ោៃ
ដុោា ្ងខដរ។២,៣,៤ បួៃឆ្ន បំន្ាប់មរ ការសធវីរនុងយុទធនាការ
សោ នាស ុះសឆ្ន តមតងសទៀតរប ់សោរ Obama រ៏ ៃសធវីសត ត 
A/B ក្ សដៀងោន សៃុះសទៀតខដលាៃចំៃួៃសលី ពី៥០០សត ត សៅ
តាមបណាត សវបសាយ ៃិងអុ្ីខមលរនុងរយៈសពល២០ខខ សោយ ៃ
បសងកីៃៃូវចំៃួៃក្ រ់បរចិាេ គគិតជាភាគរយ ាៃចំៃួៃ២៩%ៃិងការ
ចុុះសឈាម ុះចំៃួៃ ១៦១%។៥,៦  

ការសធវីសត ត A/B សពលខាុះក្តូវ ៃសៅថា ការសធវីសត តបំខបរ សោយ
សក្បៀបសធៀបវា៉ា រយ ៉ាង់ពីរ ឬ សក្ចីៃនៃការ្សពវ្ាយ ឬរ៏ការស្ាីរសារសដីមបី
រំណត់ថា សតីមួយណាខដលទទួល ៃលទធ្លលអជាងសគ។ យុទធនា
ការសោ នាជាទូសៅ សធវីការពិសសាធៃ៍សៅសលីទំព័របរចិាេ គរប ់ពួរ
សគ សដីមបបីសងកីៃៃូវវភិាគទៃ។ សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៦ យុទធនាការ
សោ នាក្បធ្លនាធិបតី ហរដឋអាសមររិរប ់ Ben Carson  ៃសធវី

ការពិសសាធៃ៍មួយសដីមបខី វងររថា រវាងការខចរស ៀវសៅចាប់ចមាង
រប ់ Carson ឬរ៏ការខចរ ក្ាប់ យុទធនាការសោ នាអាចទទួល
 ៃការបរចិាឆ រសក្ចីៃជាង។ តាមរយៈកាចូលសៅសមីលសវបសាយទំព័រ
បរចិាេ គស ៀវសៅ ឬទំព័របរចិាេ គមួរសោយខចដៃយ អាចឲ្យយុទធនាការ
សោ នាអាចវា ់ខវងថា សតីមួយណា ៃទទួលលទធ្លសជាគជ័យ
ជាង។ ក្ប ិៃសបីការទំព័របរចិាឆ រមួរ ៃសជាគជ័យជាង សនាុះយុទធនា
ការសោ នារ៏អាចសធវីសត តស្សងៗសទៀត សោយសក្បៀបសធៀបរវាងមួរ
សៅៃឹងរប ់អ្វីស្សង ឧទហរណ៍ កាបូបសាព យជាសដីម ខដលតាមវធិី
សៃុះសគអាចបៃតសធវីឲ្យកាៃ់ខតាៃភាពក្បស ីរស ងីនៃសវបសាយ
សនាុះ។៧ 

សទុះបីជា ពវនងៃការសធវីសត ត A/B ក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ជាទូសៅសៅរនុង
រងវង់បសចេរវទិា ៃិងយុទធនាការសោ នាោ៉ា ងណារ៏សោយ រ៏វធិី
សាស្ត តសៃុះាៃក្បវតតិទរ់ទិៃតាងំពីរំ ុងឆ្ន ១ំ៩២០ មរសមា៉ាុះ គឺសៅ
សពលខដលអ្នរជំនាញ ែិតិជៃជាតិអ្ង់សគា  Ronald Fisher  ៃ
បសងកីតគណិតវទិាមូលោឋ ៃជា្ាូវការមួយចំៃួៃ ខដលខណៈសពល
សនាុះសោរ ៃសធវីសត តការោដុំុះក្ោប់ពូជ សលីដី ូតិ៍មួយខដលសក្បី
ក្  ់ជីបំប៉ាៃ ៃិងសលីដី ូតិ៍មួយសទៀតខដលមិៃសក្បីក្  ់ជីបំប៉ាៃ។៨ 

ចាប់តាងំពីសពលសនាុះមរ ការសធវីសត ត A/B ក្តូវ ៃោរ់បញ្េូ លសៅ
រនុងៃសោ យ ៃិងរ៏ ៃកាា យជាសៅខ្នរមួយសៅរនុងការអ្ៃុវតតៃ៍
យុទធនាការសោ នាខបប តង់ោរសៅតាមបណាត សវបសាយ អុ្ីខមល 
(ចំណងសជីង ៃិងតួស ចរតី) ខ្នរៃីមួយៗសៅរនុងការឌីហាញ (រូប
ភាព ន្្ខាងសក្កាយ ប ូតុងនានា) ចំៃងសជីង អុ្ីខមលសៅត្ល់ 
ទូរទ សៃ៍ វទិយុ ទូរ ័ព្ ៃិង ូមបខីតការស្ាីសារ ‘ខ វងររសារខដលក្តូវ
បរបិទ’។៩,១០,១១,១២,១៣ ស វារមមមួយចំៃួៃ  ៃសធវីឲ្យការសធវីសត ត 
A/B ាៃភាពង្ហយក្ ួល ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ 
ខដលអាចឲ្យពួរសគសធវីសត តតា  ់បតូរោន ជាសក្ចីៃរនុងសពលក្ពមៗោន ។
១៤,១៥  

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់សោយរសបៀបណា?  

អ្នរសធវីយុទធនាកាសោ នាពឹងខ្អរសលីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ទងំសៅរនុង
ការសរៀបចំ ៃិងការវាយតនមាការសធវីសត ត A/B។ ជាដំបូង សគសក្បីក្  ់
វាសដីមបសីក្ជី សរ ីអ្នរខដលាៃលរខណៈក្គប់ក្ោៃ់សដីមបចូីលរមួសៅ
រនុងការពិសសាធៃ៍។ ជាឧទហរណ៍ ក្ប ិៃជាយុទធនាការសោ នា
មយួចាប់អារមមណ៍សៅសលីការក្បមួល្តុ ំោន រប ់ាត យខដលសធវីការសៅ
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រនុងក្ ុរណាមួយ ឬរ៏ការបសងកីៃចំៃួៃអ្នរចូលរមួសៅរនុងការក្បមូល
្តុ ំណាមួយសគអាចសធវីការពិសសាធៃ៍សោយសក្បីក្  ់ព័ត៌ាៃ 
អា យោឋ ៃ ខដលយរមរពីឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន ត ការសោុះដូរ
ទិៃនៃ័យ ឬពីក្បភពស្សងៗសទៀត។ ដរបណាយុទធនាការសោ នា
ាៃទិៃនៃ័យពារ់ព័ៃធៃិងាៃចំៃួៃ មៃុ សក្គប់ក្ោៃ់ ក្ាប់ការសធវី
ពិសសាធៃ៍តាម ែិតិ ោម ៃអ្វីខដលខដៃរំណត់តរប ់ការពិសសាធៃ៍
សោយអ្ៃុសោមសៅតាមចាប់រនុងក្ ុរសនាុះស យី។ 

ការសធវីសត ត A/B រ៏ពឹងខ្អរសៅសលីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ្ងខដរសដីមបី
តាមោៃការសឆ្ាីយតបសៅៃឹងការពិសសាធៃ៍។ សបី ិៃជាអ្នរទទួល
 ៃអុ្ីខមលមួយពីយុទធនាការសោ នា សនាុះយុទធនាការសោ នា
ទំៃងជារំពុងខតតាមោៃអ្ក្តានៃការសបីរសមីលអុ្ីខមល ៃិងការចុច 
សដីមបសីមីលថាអ្នរចូលរមួជាមួយវា ឬរ៏អ្ត់។ ទិៃនៃ័យទងំសនាុះអាច
ក្តូវ ៃអ្សងកតសមីលបខៃែមសទៀតដូចជា ក្ប ិៃជាអ្នរឈប់ជាវពីបញ្ា ី
អុ្ីខមល សនាុះអ្នរក្បខហលជាៃឹងក្តូវ ៃចាត់ទុរថា ទំៃងជាមិៃ
ស ុះសឆ្ន តឲ្យសបរខជៃសនាុះស យី។ សបី ិៃជាអ្នរសបីរសមីលអុ្ីខមល
យុទធនាការសោ នាសនាុះភាា មៗជាប់ជាក្បចា ំយុទធនាការសោ នា
អាចចាត់ទុរអ្នរថាជា អ្នរ ម័ក្គចិតតដ៏គួរឲ្យសជឿជារ់ាន រ់។  

 

ឧទហរណ៍ 

សៅចក្រភពអ្ង់សគា ៖ Dominic Cummings ក្បធ្លៃយុទធនាការ
សោ នាស ុះសឆ្ន តចារសចញ រនុងរំ ុងសពលសធវីក្បជាមតិ ាជិរ
 ហភាព អុ្ឺរ ៉ាុបរប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  សៅឆ្ន  ំ២០១៦ (ខដលសគ
សាគ ល់ថាជាក្បជាមតិ Brexit) បរក្សាយពីរសបៀបខដលយុទធនាការ
សោ នាចារសចញ ៃសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ៃិងការ
ពិសសាធៃ៍សដីមបជីួយពួរសគឲ្យទទួល ៃជ័យជមនុះ។ សោងតាម 
Cummings តាមរយៈការ ្ង់មតិអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅចក្រភព
អ្ង់សគា  អ្នរវទិាសាស្ត តខ្នរទិៃនៃ័យ អាចសធវី ៃដូចជា ‘រំណត់
សោលសៅស្ត តីខដលាៃអាយុចសនាា ុះពី៣៥ សៅ៤៥ឆ្ន  ំរ ់សៅរនុង
តំបៃ់ភូមិសាស្ត តទងំសៃុះ ខដលជាអ្នរខដលាៃ ឬមិៃាៃ ញ្ហា ប័
ក្ត […] ជាចា ំច់ពួរសយងីសធវីការពិសសាធៃ៍ទងំក្ ុង […] សៅរនុង
ពិភពឌីជីងល ៃិងសក្ជី យរអ្វីខដលដំសណីរការសៅ ៃ។ យុទធនា
ការសោ នាស ុះសឆ្ន តចារសចញខបងខចរអ្នរស ុះសឆ្ន តជាបីក្រុម៖ 
អ្នរខដលក្ រដជាស ុះសឆ្ន តឲ្យសៅបៃតអ្នរស ុះសឆ្ន តឲ្យចារសចញ 

ៃិងអ្នរខដលាៃជំហរណាត ល។ ការស ុះសឆ្ន តចារសចញចំណាយ
ងវកិា៩៨% នៃងវកិា ក្ាប់សធវីា៉ា  ធិីងសលីខ្នរឌីជីងល ខដលសតត
តសលីក្រុមទីបី ៃិង ៃសត តសារចំៃួៃក្ សំលីពួរសគ។១៦ សារខដល
ឈនុះគឺ ‘ការក្គប់ក្គងក្ត ប់មរវញិ’។ ការក្សាវក្ជាវ ៃខណនាថំា
ការសក្បីពារយ ‘ក្ត ប់មរវញិ’ បណាត លឲ្យឲ្យអ្នរស ុះសឆ្ន តខឹង
 ំ រ ៃិងការមិៃចូលចិតត ក្ាប់ការ ត់ស ុះ អ្វីៗខដលពួរសគាៃ
អារមមណ៍ថាធ្លា ប់ាៃពីមុ ជាពិស  សនាុះគឺការក្គប់ក្គង។១៧         

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ យុទធនាការសោ នាៃសោ យខាុះសៅ ហ
រដឋអាសមររិ រំពុងខតសក្បីក្  ់ការសធវីសត ត A/B សៅរនុងរក្មិតមួយដ៏
គួរឲ្យភាា រ់ស្អីល សទុះជាសក្បៀបសធៀបជាមួយៃឹងក្រុមហ ុៃឯរជៃរ៏
សោយ។១៨ ោម ៃអ្វីខដលខ តងឲ្យស ញីចា ់ជាង ការក្បរួតក្បខជង
ក្បធ្លនាធិបតីសៅឆ្ន ២ំ០១៦ រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំសនាុះសទ។ 
Gary Coby ក្បធ្លៃខ្នរ្សពវ្ាយឌីជីងល ៃិងនរអ្ង្ហគ   ក្ាប់
យុទធនាការសោ នារប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំ ៃសៅការសក្បី
ក្  ់ការពិសសាធៃ៍រប ់សគថាជា‘ការសធវីសត ត A/B សលីស តរ ៉ាូអុ្ីត’។១៩ 
យុទធនាការសោ នាក្តូវ ៃរយការណ៍ឲ្យដឹងថា ៃសធវីសត តពី៤0 
000 សៅ៥0 000វា៉ា រយង់រនុងមួយនងៃ២០ សហយីការពិសសាធៃ៍ទងំសៃុះ
បញ្ហេ រ់ការពិតថាការទទួល ៃរនក្ម ៃោ៉ា ងសក្ចីៃ។ ដូចខដល 
Michael Babyak ខដលជាអ្តីតក្បធ្លៃខ្នរបសចេរវទិាា៉ា  តិធីង  
សៅអ្ៃុ ញ្ហា ជាតិសាធ្លរណរដឋ (RNC)  ៃអ្ុះអាងថា ‘ក្រុម
ការង្ហរបំសពញមុខង្ហរ បសងកីៃក្ប ិទធិភាព ៃិងការពិសសាធៃ៍ […] 
រប ់ RNC  ៃសធវីសលី ពី៣០០សត តសៅសលីសវបសាយ DonaldJ
ដូណាល់ ក្តា.ំcom ចាប់តាងំពីខខររកោ រហូតដល់ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៦ សោយ ៃបសងកីតក្ រ់ចំណូលបខៃែមសលី ពី៣០ោៃ
ដុោា ។’២១ ក្រុមការង្ហរ ៃររស ញីថា សារខដលាៃៃ័យោកំ្ទ
សោរ ដូណាល់ ក្តា ំខតងខត ‘យរឈនុះសលីសារខដលក្បឆ្ងំៃឹង
សោរក្ ី Hillary សបីមិៃដូសចាន ុះសទ រ៏ាៃសារអ្វជិាាៃដូចោន ។២២ 
បន្ាប់ពីការស ុះសឆ្ន តសៅខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ Coby  ៃក្បកា 
សៅសលី Twitter ថាក្រុមការង្ហរសៅាៃការ្សពវ្ាយចំៃួៃ ៤ 
០០០ សទៀតសៅ រមម ក្ាប់ ’ការសត ត ៃិងការ ិរា’ សោយ
ពក្ងីរ រមមភាពក្បមូលព័ត៌ាៃ  ាៃ ត់សលី ពីការស ុះសឆ្ន តសៅ
សទៀត។២៣                 
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សតខីាុដំងឹ ៃោ៉ា ងសម៉ាចថាវារពុំងខតក្តវូ ៃសក្បកី្  ់មរសលីខាុ?ំ 

អ្នរ ឹងខតក្ រដថាអ្នរអាចជាខ្នរមួយនៃការសធវីសត ត A/B។ 
ដូចខដល Christian Rudder ក្បធ្លៃ OKCupid  ៃ រស រសៅ
សលីបាុរសៅឆ្ន ២ំ០១៤ ថា៖ ‘ទយសៅសមីលអ្នរក្គប់ោន ៖ក្ប ិៃជា
អ្នរសក្បីក្  ់អុ្ីៃធឺសណត អ្នរជាគឺជាក្បធ្លៃបទមួយសៅរនុង
ចំសណាមការពិសសាធៃ៍រប់រយសៅរនុងសពលណាមួយ សលីក្គប់សវបសា
យ។ សៃុះជារសបៀបខដលសវបសាយសធវីការ។’២៤ អ្នរសធវីអ្តាែ ធិបាយ
ស្សងសទៀត ៃ សងកតថា៖ ‘ក្គប់្លិត្លា៉ា រយសីហារ អ្នរ
ៃសោ យ  បបុរ ធម៌ ៃិងចលនា ងគម គឺពាោមជិុះឥទែិពល
សលីឬសក្បីក្  ់អារមមណ៍រប ់អ្នរ សៅរនុងរក្មិតណាមួយ សហយីពួរ
សគរ៏រំពុងខតសធវីសត ត A/B សដីមបខី វងររចសមាីយ។’២៥ ឥ ូវសៃុះការ
សធវីសត ត A/B កាា យជា តង់ោរអ្ៃុវតតៃ៍រនុងចំសណាមក្រុមហ ុៃ ឬៃីតិ
បុគគល (សាែ ប័ៃ) ខដលាៃក្បព័ៃធអ្ៃឡាញ។ សទុះជាអ្នរអាចរត់
 ាគ ល់ ៃអ្ំពីការពិសសាធៃ៍ខដលអ្នររំពុងខតចូលរមួតាមរយៈការ
ពិៃិតយសមីលតំណភាា ប់ ឬការវភិាគ ុគ  ីខដលជាជៃទីបីរប ់អ្នរ 
រ៏សៅខតមិៃាៃវធិីណាខដលអ្នរអាចដឹង ៃទូលំទូោយៃូវការ
ពិសសាធៃ៍យុទធនាការសោ នាៃសោ យណាមួយខដលអ្នរក្តូវ
 ៃោរ់បញ្េូ លសនាុះស យី។ 

 

“ដរបណាយុទធនាការសោ នាាៃទិៃនៃ័យពារ់ព័ៃធ ៃិងាៃតួរសល
ខបុគគលក្គប់ក្ោៃ់ ក្ាប់ការសធវីពិសសាធៃ៍សោយាៃ ុពលភាព ែិ
តិ ោម ៃអ្វីខដលអាចររងំការពិសសាធៃ៍ទងំសនាុះ សោយអ្ៃុសោមសៅ
តាមចាប់រនុ ងក្ ុរសនាុះស ីយ។” 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ ការសធវីសត ត A/B សធវីឲ្យយុទធនាការសោ នាអាចសធវីសត តៃូវស ច
រតី ៃនិោឋ ៃរប ់ពួរសគ ៃិងសជៀ វាងការយល់ក្ បសៅតាមគំៃិត
រប ់បុគគលខដលាៃក្ រ់សបៀរវតសៃ៍ខព ់បំ្ុត (HiPPO) ាៃ
ពារយចំអ្រមួយពិព័ណ៌នាអ្ំពីដំសណីរការ សក្មចចិតតខបប តង់ោរ។ 
ក្ប ិៃជាសារៃសោ យមួយក្តូវ ៃសធវីសត តក្តឹមក្តូវ សនាុះវាាៃ

 កាត ៃុពលសៅរនុងការលុបសចាលៃូវស ចរតី ៃនិោឋ ៃខដលមិៃក្តឹម
ក្តូវ។ 

↘ ដូចខដលអ្នរជំនាញាន រ់ ៃ សងកតស ញីថា៖ ‘សោងសៅតាម
ការ ៃនិោឋ ៃដ៏ មសហតុ្លរប ់វា [ទំសនារសៃុះ] អាចនាសំៅររលំ
ហូរងមីមួយបសងកីតសារលរខណៈត្ល់ខាួៃ សហយីអាចរំណត់សោលសៅ
សលីអ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗ ខដល ៃសធវីបចេុបបៃនភាពភាា មៗតាម         
រយៈការសធវីសត ត A/B។’២៦ ការសធវីសត ត A/B សនាុះអាចសក្ជី សរ ី
 ក្ាប់រំណត់សោលសៅ ៃិងខរតក្មូវៃូវហាៃិភ័យត្ល់ខាួៃណា
មួយ ខដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់ការយល់ស ញីជាសាធ្លរណៈ អ្ំពីបញ្ហា
ៃសោ យ ៃិង្តល់ឱកា ឲ្យាៃការបសងកីតវធិីសាស្ត តខដលកាៃ់ខត
ាៃឥទធិពលសលីការគិតបខៃែមសទៀត។  

↘ សោយសារខតស វាសធវីសត ត A/B កាៃ់ខតាៃភាព វ័យក្បវតតិ អាល់
ហកូរតីអាចបសងកីតវា៉ា រយង់កាៃ់ខតសក្ចីៃ ៃិងការបញ្េូ លោន ៃូវអ្តែបទសារ
ព័ត៌ាៃប ូតុង ។ល។ សោយខ្អរសលីការបញ្េូ លទិៃនៃ័យយុទធនាការ
សោ នា។ ទងំសៃុះាៃៃ័យខ តងឲ្យស ញីថា ជំៃួ ឲ្យមៃុ ស 
ា៉ា  ីុៃៃឹងរំណត់ៃូវអ្វីខដលអ្នរស ុះសឆ្ន ត កាត ៃុពល អាៃ ៃិង
ស ញី សហយីអាចរំណត់អាទិភាពរចួជាសក្ ចសលីាតិការ
ៃសោ យ ក្ាប់បុគគលរាន រ់ៗោ៉ា ងឥតសខាេ ុះ ៃិងោម ៃការក្តួត
ពិៃិតយសោយមៃុ សត្ល់។  

↘ ក្ប ិៃជាការសធវីសត ត A/B បង្ហា ញៃូវលទធ្លដ៏គួរឲ្យចង់ ៃ 
ៃិងរនុងជិុះឥទធិពលរនុទំហគំួរ មមួយ ចំសពាុះអ្វីខដលអ្នរស ុះសឆ្ន ត
 ៃក្បឈមសៅៃឹង សៅរនុងវា៉ា រយង់ ‘ចាញ់’ ខដលជាលទធ្ល ពួរគ
អាចមិៃចូលរមួតិចតួចរនុងព័ត៌ាៃ  ម័ក្គចិតតអាៃព័ត៌ាៃ 
ៃសោ យ ឬស ុះសឆ្ន ត្ងសនាុះ?  

 ↘ ជាទូសៅ អ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃ ៃដឹងពីការចូលរមួរប ់ពូរសគសៅ
រនុងការពិសសាធៃ៍សនាុះស យី សលី ពីសៃុះសៅសទៀត ការអ្ៃុញ្ហា តជា
សរឿយៗក្តូវ ៃស នី ំុតាមរយៈសោលការណ៍ឯរជៃភាពខដលអ្នរ
សក្បីក្  ់ាៃទំសនាររនុងការយល់ក្ពមសោយមិៃ ៃអាៃជាមុៃ។ 
ជាលទធ្លនៃរងវុះការយល់ដឹងពីបញ្ហា សៃុះ គឺោម ៃវធិីណាឲ្យអ្នរ
ចូលរមួសក្ជី យរការមិៃចូលរមួ ឬចារសចញសនាុះសទសទ។ បខៃែមពី
សៃុះសៅសទៀត អ្នរស ុះសឆ្ន តជាសក្ចីៃមិៃ ៃដឹងអ្ំពី្លប៉ាុះពាល់
រប ់ការពិសសាធៃ៍ពីមុៃៗសលីពួរសគពីការសនាុះសទ។២៧, ២៨  
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↘ យុទធនាការសោ នាៃសោ យសធវីការពិសសាធៃ៍ជាសរឿយៗសៅសលី
ក្រុមមៃុ សសោយោម ៃការក្តួតពិៃិតយក្រម ីលធម៌ ៃិងសោយឯររ
ជយ។២៩ 

 

 

 

 

ការសធវីសត ត A/B រំពុងខតសឆ្ព ុះសៅកាៃ់ជំនាៃ់សហាគ ររីនៃវា៉ា រយ ៉ាង់។ ការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យសដីមបបីសងកីតការ្សពវ្ាយ
ពាណិជារមមខដលាៃឥទធិពលខាា ងំសលីអ្នរសក្បីក្  ់ វា៉ា រយ ៉ាង់ខដលទញសោយសហាគ ររីអ្ៃុញ្ហា តឲ្យរំុពយូទ័រ សក្មចៃូវអ្វី
ខដលអ្នរសក្បីក្  ់សមីលស ញីតាមរយៈការនចនក្បឌិតការ្សពវ្ាយពាណិជារមមស្សងៗោន ជាលរខណៈបុគគល
 ក្ាប់មៃុ សាន រ់ៗ។ រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរមរពីវសីដអូ្ក្បូម៉ាូ ិៃ្លិត្ល ‘នចនក្បឌិតោយអ្នាមិរ’ ពីសហវ ប ុ
រ ខដលជាបណាត ញពិសសាធៃ៍ដ៏លបលីាញមួយ ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ។  សមាងសរៀបរប់សនាុះ
ពៃយល់ថាអ្នរ្សពវ្ាយ គ្ត់ គ្ង់រូបភាព វសីដអូ្ អ្តែបទ ការអំ្ពាវនាវ ងវកិា ៃិងអ្នរទ សនាខដលជាសោលសៅ ក្ពម
ទងំ្លិត្លខដលៃឹង សក្មចថាការរមួ្សោំន មួយណាខដលក្តូវៃឹងអ្នរទ សនាបំ្ុត។ 

ក្បភព៖ https://www.facebook.com/business/m/facebook-dynamiccreative-ads\, ចូលសមីលសៅនងៃទី 
៧ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
អ្តែបទសារព័ត៌ាៃ្សពវ្ាយសៅសលីសគហទំព័រ medium.com បង្ហា ញពីរសបៀបខដលយុទធនាការសោ នាស ុះ
សឆ្ន តក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន ២ំ០១៦ រប ់ Ben Carson សធវីសត តថាសតីរវាងស ៀវសៅ ៃិងមួរ មួយណាជាការ ត្ល់ជូៃ
ខដលាៃក្ប ិទធិភាពជាងសដីមបនីរអ្ង្ហគ  ក្ រ់បរចិាេ គដល់យុទធនាការសោ នារប ់សោរ។ ការសធវីសត ត ៃសធវី
ស ងីសៅសលីសគហទំព័ររប ់សោរគឺ BenCarson.com ខដលខលងដំសណីរការសទៀតសហយីរំ ុងសពលនៃការ រ
ស ររ យការណ៍សៃុះ។  

ក្បភព៖ https://medium.com/soapbox-dc/what-are-jeb-bush-others-a-b-testing-676b231f094f, 
អារ់ស  សៅនងៃទី១១ ខខមីនាឆ្ន  ំ២០១៩។ 

 
ការ្សពវ្ាយពាណិជារមមទងំសៃុះទញសចញពី Facebook’s Ad Archive ខដលសលីរទឹរចិតតជៃជាតិឥណាា ឲ្យ
សរៀបចំការជួបជំុមួយសដីមបសីាត ប់ការខងាងរប ់សោរនាយររដឋមស្តៃតី Narendra Modi សៅកាៃ់ក្បជាជាតិឥណាា ។ 
សារចុុះសឈាម ុះចូលរមួក្ សដៀងោន  ខតរូបភាពខុ ោន បៃតិចបៃតួច។ ការ្សពវ្ាយពាណិជារមមទងំអ្ ់សៃុះចំណាយ
តិចជាង ១៥ USD ៃិងក្តូវ ៃបង្ហា ញឲ្យស ញីបសនាា ុះពី ១០.០០០ សៅ ៦០.០០០ ដង។៣២  

ក្បភព៖
https://www.facebook.com/ads/archive/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads 

&country=IN&q=modi, ចូលសមីលសៅនងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរមរពីការររាទុរនៃការ្សពវ្ាយពាណិជារមមរប ់សហវ ប ុរ ខដលបង្ហា ញពីការ្សពវ្ាយ
ៃសោ យពីរក្បឆ្ងំៃឹង Brexit សោយសក្បីរូបភាពដូចោន ខតអ្តែបទ រស រខុ ោន ។ ពាណិជារមមសៅខាងសឆ្វង
បង្ហា ញសៅអ្នរសក្បីក្  ់តិចជាង ១.០០០ ដង រឯីពាណិជារមមសៅខាងសាត បំង្ហា ញចសនាា ុះពី ៥.០០០ សៅ 
១០.០០០ ដង។ មិៃាៃវា ់ខវងណាមួយបញ្ហា រ់ថាមួយណាទទួល ៃការចុចចូលសក្ចីៃជាងមួយណាសនាុះសទ។ 

ក្បភព៖
https://www.facebook.com/ads/archive/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&c
ountry=GB&q=brexit%20theresa%20may, ចូលសមីលសៅនងៃទី២២ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

https://www.facebook.com/business/m/facebook-dynamiccreative-ads/
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រូបភាពស្ត គីៃមួយពី RNC Testing Booklet ខដល ៃបសង្ហា ុះសៅសលីសគហទំព័រ www.scribd.com បង្ហា ញពី
រសបៀបខដលយុទធនាការសោ នារប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំសធវីសត តរូបភាពន្្ខាងសក្កាយទងំពីរសៃុះក្បខជងោន សៅ
សលីទំព័របរចិាេ គរប ់សគ។ រូបភាពរប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំទទួល ៃលទធ្លលអជាងរូបភាពរប ់សោរក្ ី 
Clinton ក្បាណជា ៨០%។៣៤  

ក្បភព៖ https://www.scribd.com/document/336800205 /RNC-Testing-Booklet, ចូលសមីលសៅនងៃទី៧ 
ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា (បៃត) 

↘ ការសធវីសត ត A/B អាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់បំពាៃជាមូលោឋ ៃសត ត
 ក្ាប់អ្នរៃសោ យ ជារខៃាងមួយ ក្ាប់សត តគំៃិតមួយ ៃិង
បិទ ងំគំៃិតសនាុះក្ប ិៃ ជាវាបរជ័យ ឬ ជំរុញ្សពវ្ាយបគំៃិត
សនាុះក្ប ិៃវាសក្បីការ ៃ។ 

↘ ការសធវីសត ត A/B អាចជួយសក្សាចក្ ង់អ្នរៃសោ យពីរូបភាព
មួយខដល មិៃអាច សក្មចចិតត ៃចំសពាុះបញ្ហា ណាមួយ តាមរយៈ
ការសធវីសត តសារស្សងៗោន  ៃិងក្បកា ៃូវសារខដលសជាគជ័យ។ អ្នរ
ៃិពៃធាន រ់ ៃ សងកតថា៖ ‘ជំៃួ ឲ្យការខ វងរររុង ង់ ីុ  ឬការ
 សក្មចចិតតខដលហាៃិភ័យៃសោ យ ទិៃនៃ័យវទិាសាស្ត តខដល
ទទួល ៃពីការសធវីសត ត A/B ក្បខហលជា្តល់ៃូវដំសណាុះក្សាយដ៏
លអ ដូសចនុះសហតុអ្វីក្តូវត  ូមតិសៅសពលខដលអ្នរអាចសធវីពិសសាធៃ៏វា
 ៃសនាុះ?’៣៥ 

↘ ការសធវីសត ត A/B ក្បឈមៃឹង ‘ការបសញ្េ ៀ ៃូវដំសណីរ មសហតុ
្ល ជាមួយៃឹងការខ វងររ អ្វីខដលដំសណីរការ ៃ ដូចជា ការ
បង្ហា ញមតងសទៀត អ្ំពីការយរចិតតទុរោរ់ រប ់យុទធនាការសោ នា
ពីការសតត តសលីបញ្ហា សៅជាពណ៍រប ់ប ូតុងសៅវញិ។៣៦, ៣៧ 

↘ ការសធវីសត ត A/B សធវីឲ្យការក្តួតពិៃិតយយុទធនាការសោ នាកាៃ់ខត
ពិ រ។ ជំៃួ ឲ្យការទុរខធប (Tab) ជាសក្ចីៃសៅសលីសវបសាយខត
មួយ ក្រុមក្តូតពិៃិតយយុទធនាការសោ នា អាចៃឹងក្តូវតាមោៃៃូវវា៉ា
រយង់ជាសក្ចីៃសៅសលីសវបសាយខតមួយសនាុះ។  

 

 

១ 
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https://www.wired.com/2012/04/ff-abtesting/ 
 
២ 
Tom New, ‘ឌីជីងលទី្ារបារ់ Formisimo ៃិង CRO សៅរនុ ងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ’, 
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សអ្បយុទធនាការសោ នា៖  

ចុចសដីមបចូីលរមួ 

 

 

សតអី្វជីា «សអ្ប» យុទធនាការសោ នា? 

សអ្ប មិៃខមៃ ក្ាប់ខតតស្តៃតី ការទិញទំៃិញ ៃិងការខចររខំលរការ
សធវីដំសណីរសទៀតសនាុះសទ វារំពុងខតកាា យសៅជាឧបររណ៍ ក្ាប់អ្នរ
ៃសោ យ ៃិងយុទធនាការសោ នាសក្បីសដីមបទីទួល ៃការោកំ្ទ
ៃិងឈនុះសឆ្ន ត។   

ជាទូសៅរមមវធិីយុទធនាការសោ នាៃសោ យចាត់ចូលសៅរនុងខ្នរ
មួយ ឬសក្ចីៃជាងសៃុះសៅរនុងចំសណាមខ្នរទងំបីសៃុះ: 

↘ រមមវធិីទូរ ័ព្នដ បសងកីតស ងីសដីមបោីកំ្ទសបរខជៃៃសោ យ ឬ
បុពវសហតុៃសោ យ។ 

↘ សអ្បបសងកីៃការោកំ្ទ បសងកីតស ងីសដីមបបីញ្េូ លព័ត៌ាៃ ខដល
ទទួល ៃពីការ ្ង់មតិពីតំបៃ់មួយសៅតំបៃ់មួយសទៀត បូរជាមួយ
ៃឹងទិៃនៃ័យខដល ៃពីយុទធនាការសោ នា ក្បភពពាណិជារមម ៃិង
 ំណំុឯរសារសាធ្លរណៈ។  

↘ រមមវធិីសហគម ឬបសងកីតជាសហគម បសងកីតស ងីសដីមបសីគៀងគរអ្នរោកំ្ទ
ខដលាៃក្សាប់ ៃិងទរ់ទញអ្នរស ុះសឆ្ន តងមី។ 

 

 

សតវីាដសំណីរការដូចសមតច? 

↘ រមមវធិីទូរ ័ព្នដ ្តល់ឲ្យក្រុមអ្នរខដលចូលចិតតគិតសរឿង
ៃសោ យដូចោន ៃូវរខៃាងឯរជៃមួយសដីមបាីៃទំនារ់ទំៃង ៃិង
ខចររខំលរគំៃិតសៅោន  រនុងរខៃាងមួយខដលតត ច់ស្សងពីក្រុមបណាត
ញ ងគមខដលាៃមៃុ សចំៃួៃសក្ចីៃ ខដលបណាត ញ ងគមអាចាៃ
អ្នរសមីលចក្មុុះោន សក្ចីៃ។ រមមវធិីខាុះសលីរទឹរចិតតអ្នរចូលរមួឲ្យបសងកីត
សៅជាសហគមបទពិសសាធៃ៍ ដូចជាឲ្យអ្នរសក្បីក្  ់បសងកីៃពិៃ្ុ ៃិងសោុះ
សសារតា រ ញ្ហា សដីមបបីញ្េ ប់រិចេការណាមួយដូចជា ការសមីលការ

្សពវ្ាយពីយុទធនាការសោ នាការខចររខំលរបៃតៃូវសារ
ៃសោ យខដល ៃ រស ររចួជាសក្ ច ការខចររខំលរៃូវសលខ
ទំនារ់ទំៃងរប ់ពួរសគសៅឲ្យយុទធនាការសោ នា ឬសតរសៅអ្នរ
តំណាងរប ់ពួរសគសដីមបពីិភារាៃូវចំណុចណាមួយខដល ៃ
រំណត់ទុររចួសហយី។  

↘ រមមវធិីបសងកីៃការោកំ្ទ អ្ៃុញ្ហា តឲ្យការចុុះជំៃួបអ្នរ ម័ក្គចិតតរនុង
យុទធនាការសោ នាត្ល់តាម្្ុះពីឲ្យកាៃ់ខតាៃក្ប ិទធិភាព។ ពួរ
សគ្តល់ឲ្យអ្នរ ្ង់មតិៃូវព័ត៌ាៃ លមអិតអ្ំពី្្ុះរនុងតំបៃ់ាៃទងំ
ព័ត៌ាៃដូចជាៃរណារ ់សៅទីសនាុះ គណបរសមួយណាខដលសគចុុះ
សឈាម ុះជាមួយ សពលណាខដលសគធ្លា ប់ ៃស ុះសឆ្ន ត ៃិងបញ្ហា ណា
ខាុះខដលពួរសគឈឆឺ្អ ល។ រមមវធិីអាចសរៀបចំ ក្ាប់អ្នរ ្ង់មតិ្ង
ខដលៃូវពារយ មតីស្ត គីប ៃិង ំៃួរ ្ង់មតិ ក្ាប់ឲ្យអ្នរ ាា  ៃ៏
 ួរអ្នររ ់សៅទីសនាុះ ខ្អរតាមក្បវតតិរូបរប ់ពួរសគ។ សពលខដលអ្នរ
 ាា  ៃ៌សៅដល់្្ុះ ពួរសគបញ្េូ ៃព័ត៌ាៃ ខដលក្បមូល ៃសនាុះ
តាមរយៈសអ្ប សហយីវាក្តូវ ៃរត់ទុរភាា មៗសៅរនុងមូលទិៃនៃ័យសៅ
រនុងទីសាន រ់ការរណាត លរប ់យុទធនាការសោ នា។ សក្ៅពីសៃុះសទៀត
 រមមភាពខដលសអ្បសធវីការបខៃែមសទៀតសនាុះគឹក្បមូល្តុ ំ ៃិង្គូរ្គង
បញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន តបញ្ា ីរសយ័ធុៃ បញ្ា ីសថាក លសទ  ៃិងបញ្ា ី
ទិៃនៃ័យសាធ្លរណៈស្សងៗសទៀតខដល ៃរត់ក្តាជាឯរសារ។ ជា
ឧទហរណ៍ អ្នរ ្ង់មតិខដលសក្បីក្  ់រមមវធិីបសងកីៃការោកំ្ទរប ់ 
NGP VAN អាចសមីលពីការយល់ស ញីរប ់សបរខជៃាន រ់ទរ់ទង
ៃឹងបញ្ហា ខដលប៉ាុះពាល់ដល់អ្តីត ាជិរសោធ្ល ក្ប ិៃជារមមវធិី
បង្ហា ញឲ្យស ញីថាអ្តីតយុទធជៃាន រ់រ ់សៅរនុង្្ុះ។១ រមមវធិីទងំ
សៃុះរ៏អាចសក្បីក្  ់ខ្នរស្សងៗនៃការបសងកីតជាសហគមដូចជា តារង
ពិៃ្ុ ក្ាប់អ្នរ ្ង់មតិខដលាៃភាព រមមជាងសគបំ្ុត។  

↘ រមមវធិីសហគម ឬបសងកីតជាសហគម សទុះជាសមីលសៅរមមវធិីសហគម ឬ
បសងកីតជាសហគម ហារ់ដូចជាមិៃសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួ ៃិងាៃសគ
សក្បីក្  ់តិចជាងសគរនុងចំសណាមរមមវធិីទងំបីសៃុះរ៏សោយ រ៏សយងី
គួរខតរលឹំរពីសហគមៃសោ យអ្ៃឡាញខដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍
ទងំសៃុះដូចជា CorbynRun (បសងកីតស ងីសដីមបោីកំ្ទគណបរស
ការង្ហរ Labour Party សៅចក្រភពអ្ង់សគា ) ៃិង Super Klaver 
(ោកំ្ទគណបរសៃិយមសឆ្វង De Groenen សៅក្បសទ ហូ ង់) 
ខដលឧទហរណ៏ទងំពីរសៃុះាៃក្បសោជៃ៏ ក្ាប់ការសលីរស ងីពី
ទំសៃីរសដីមទងរប ់ពួរវា។២ សហគមទងំសៃុះខដលាៃទំសនារសក្បី



56 | P a g e  
 

ក្  ់ក្កាហវរិ ៨-ប ិរ (8-bit) ៃិងគុណភាព សមាងទបង្ហយ
ក្ ួលយល់ៃិងអាចជួយបសងកីត ហគមៃ៍សៅតាមសោលសៅៃសោ
 យ។ ជាឧទហរណ៍ CorbynRun ាៃស ចរតីស្តីម  រស រថា៖ 
‘ពួរសយងី ែិតសៅរនុងការក្បរួតក្បខជងជាមួយសពលសវោ សពលសវោ
សដីមបយីរឈនុះសលីក្បព័ៃធមិៃ ុចរតិ…សយងីទងំអ្ ់ោន អាចទទួល
 ៃជ័យជមនុះ!’៣ Fiscal Kombat បសងកីតស ងី ក្ាប់សបរខជៃ
ក្បធ្លនាធិបតី រងំ Jean-Luc Mélenchon សៅឆ្ន ២ំ០១៧ 
បង្ហា ញសបរខជៃខដលរាេ ត់គូរក្បខជងៃសោ យសដីមបកី្ រ់ ក្ាប់
យរសៅសធវីសោលៃសោ យរប ់ខាួៃ ខណៈសពលខដលក្រុមអ្នរ
ាៃក្ទពយធៃ ពាោមរាេ ត់ោត់។ តាមរយៈការក្បក្ពឹតតិសៅនៃសហគ
មសៃុះ Mélenchon ក្បឈមជាមួយៃឹងក្បធ្លៃរប ់មូលៃិធិរូបិយប័
ណណអ្ៃតរជាតិ Christine Lagarde អ្នរៃសោ យជៃជាតិ រងំ 
Jérôme Cahuzac ខដលក្តូវ ៃវៃិិចឆ័យសទ ពីការសគចសវ មិៃ
បង់ពៃធ ៃិងជាអ្តីតក្បធ្លនាធិបតី រងំ Nicolas Sarkozy។៥ 
តាមរយៈការរមួបញ្េូ លោន ៃូវធ្លតុ្សនំចនក្បឌិតស ងីជាមួយៃឹងបញ្ហា
ៃសោ យបចេុបបៃន សហគមខបបសៃុះបង្ហា ញៃូវមសធា យងមីរនុងការ
ភាា ប់គំៃិតៃសោ យ សហយីរ៏ក្បខហលជាសធវីឲ្យាៃភាពក្ ពិច
ក្ ពិលរវាងការពិត ៃិងការក្បឌិត។ 

 

 

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់ោ៉ា ងដូចសមតច? 

រមមវធិីយុទធនាការសោ នាក្បមូលយរៃូវក្បសភទទិៃនៃ័យជាសក្ចីៃ
ខដលអាច្តល់អ្តែក្បសោជៃ៍ដល់យុទធនាការសោ នារ៏ដូចជាអ្នរ
ខដលបសងកីតរមមវធិី ខដលជាអ្នរអាចខរ ក្មួលបទពិសសាធៃ៍រប ់
អ្នរសក្បីក្  ់សដីមបសី នី ំុព័ត៌ាៃ បខៃែមសទៀតពីអ្នរសក្បីក្  ់។ ការ
ចុុះសឈាម ុះជាសរឿយៗគឺមិៃគិតនងាសនាុះសទ សហយីសបីសោងតាមអ្នរ
បសងកីតរមមវធិីរសបៀបសៃុះ ការចំណាយរនុងការបសងកីត ៃិងជួ ជុលរមម
វធិីមួយគឺ’អាក្ ័យសៅតាមទិៃនៃ័យខដលវាអាចក្បមូល ៃ’។៥ 

 

ជាធមមតា រមមវធិីយុទធនាការសោ នាក្បមូលទិៃនៃ័យបួៃក្បសភទ៖៦ 

↘ ទិៃនៃ័យខដល្តល់ឲ្យោ៉ា ងត្ល់ សោយអ្នរសក្បីក្  ់ (ដូចជា
សឈាម ុះ អា យោឋ ៃអុ្ីខមល សលខទូរ ័ព្ សលខរូដនក្ប ណីយ ៍
អាយុ ៃិងសភទ)។ 

↘ ព័ត៌ាៃអ្ំពីបណាត ញ ងគមរប ់អ្នរសក្បីក្  ់។ រមមវធិីខាុះ្តល់
រង្ហវ ៃ់ដល់អ្នរសក្បីក្  ់ជាពិៃ្ុចំសពាុះការខចររខំលរៃូវស ៀវសៅសលខ
ទំនារ់ទំៃងរប ់ពួរសគ ខដលយុទធនាការសោ នាអាចស្្ៀងត្ត់
សដីមបពីិៃិតយសមីជាមួយបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តសោលសៅ។ សបី ិៃជាអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តខដលាៃ កាត ៃុពល ក្តូវ ៃររស ញីរនុងស ៀវសៅអា ័
យោឋ ៃរប ់អ្នរសក្បីក្  ់រមមវធិី សនាុះអ្នរសក្បីក្  ់ៃឹងក្តូវខណនាំ
ឲ្យអ្សញ្ា ីញអ្នរស ុះសឆ្ន តឲ្យចូលសៅរមមវធិីជាមួយៃឹងសារខដលាៃ
លរខណៈត្ល់ខាួៃៃិងសរៀបចំទុរជាសក្ ច។ សោរ Thomas 
Peters នាយរក្បិតិបតតិនៃស វារមមវធិីយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យសឈាម ុះថា uCampaign  ៃពៃយល់អ្ំពីរមមវធិី Ted 
Cruz ២០១៦ រប ់ោត់ពីរសបៀបទរ់ទងសៅអ្នរស ុះសឆ្ន តខដល
ាៃ កាត ៃុពលខដលពួរសគ ៃរំណត់រចួជាសក្ ចខ្អរតាមឯរ
សារអ្នរស ុះសឆ្ន ត៖ ‘ក្ប ិៃសបីសយងីររស ញីថាអ្នរាៃមិតតភរតិដប់
នារ់សៅរដឋ Iowa ខដលជាអ្នរោកំ្ទាៃ កាត ៃុពលរប ់ Cruz 
សនាុះពួរសយងីៃឹង ំុអ្នរឲ្យទរ់ទងសៅអ្នរទងំសនាុះ’។៧  

↘ ការ ្ង់មតិ ឬលំហាត់សត តខាីៗនានាសៅរនុងសអ្ប រ៏អាច្តល់
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃសៅឲ្យយុទធនាការសោ នា្ងខដរ។ សោងតាម 
Peters ‘អ្នរោកំ្ទរមមវធិី ៃបំសពញការ ្ង់មតិៃសោ យ សលី 
ពី២០០០០ អ្ំពីពួរសគមិតតភរតិ ៃិងអ្នរជិតខាងរប ់ពួរសគ ខដល
បសងកីតឲ្យាៃទិៃនៃ័យាៃតនមាពីខ្នរស្សងៗោន  អ្ំពីការយល់ស ញី
ខ្នរៃសោ យរប ់អ្នរោកំ្ទ មព័ៃធភាពជិត និទធៃិងបណាត ញត្ល់
ខាួៃ ខដលជាព័ត៌ាៃ ំខាៃ់ ក្ាប់យុទធនាការសោ ទំសៃីបខ្អរ
សលីទិៃនៃ័យ’។៨ សោយ មិទធ្លចុងសក្កាយរប ់ Cambridge 
Analytica មិៃខមៃជារមមវធិីសនាុះសទ សហយីព័ត៌ាៃទិៃន័យចិតតសា
ស្តសាត ខដលាៃក្បភពពីរមមវធិី Facebook មួយសៅថា ‘សៃុះជាជីវតិ
ឌីជីងលរប ់អ្នរ ឬ This is your digital Life’ ខដលជាលំហាត់សត
 តមួយចំសណាមលំហាត់ទរ់ទងៃឹងបុគគលិរលរខណៈខដលាៃសៅ
សលីសវបសាយ។ 

↘ ទិៃនៃ័យអារបបរិរោិខដល ៃពីអ្ៃតររមមសៅសលីរមមវធិី។ 
ឧទហរណ៍ ក្ប ិៃសបីអ្នរសក្បីក្  ់សឆ្ាីយតបៃឹងវសីដអូ្ជាជាងការស្ាី
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សារព័ត៌ាៃសៃុះអាចក្តូវ ៃបញ្េូ ល ៃិងសក្បីក្  ់សដីមបសីធវីរំខណ
រមមវធិីនាសពលអ្នាគត។ 

 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅក្បសទ ឥណាា ៖ សអ្បយុទធនាការសោ នា្ាូវការ NaMo រប ់
នាយររដឋមស្តៃតី Narendra Modi ខដល ៃោរ់ឲ្យសក្បីក្  ់សៅខខ
មិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៥  ៃ ៃា ‘្តល់ឲ្យ [អ្នរសក្បីក្  ់] ៃូវព័ត៌ ាៃ
ងមីៗបំ្ុត ៃិងការសធវីបចេុបបៃនភាព ំខាៃ់ៗពីរោឋ ភិ លរប ់សោរ 
Modi។ សៅខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៨ សគ ៃររស ញីថារមមវធីីសៅសលី
ក្បព័ៃធ Android ទមទរចូលសៅសមីល២២ខ្នរស្សងៗោន នៃ
ទិៃនៃ័យអ្នរសក្បីក្  ់ រប់ទងំកាសមរ៉ា  មីក្រូហវូៃ សលខទំនារ់ទំៃង 
រូបងត ៃិងទីតាងំ។ (្្ុយសៅវញិ រមមវធិីរប ់ Amazon សៅរនុង
ក្បសទ ឥណាា ទមទរចូល ៃសៅកាៃ់១៧ខ្នរ។)៩ NaMo រ៏
ហារ់ដូចជាក្បមូលទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ១,៣ ោៃនារ់្ងខដល ពី
 ាជិរនាយទហាៃជាតិ ខដលជាខ្នរមួយនៃសោធ្លឥណាា  សដីមបី
 ក្មប ក្មួលទំនារ់ទំៃងរវាងនាយររដឋមស្តៃតីៃិងនាយទហាៃ។១០  

 

សៅសាធ្លរណរដឋដូមៃីខីរៃ៖ សៅឆ្ន ២ំ០១២ Danilo Madina នៃ
គណបរសរសំោុះដូមីៃីខរៃ ឈនុះសឆ្ន តជាក្បធ្លនាធិបតីនៃសាធ្លរណ
រដឋដូមីៃីខរៃោ៉ា ងក្បរិតក្បសរីយ។ បួៃឆ្ន បំន្ាប់មរ បន្ាប់ពីការវ ិ
ៃិសោគទងំសលីក្បសទ រប ់សោរ ៃិងមូលោឋ ៃបសចេរវទិានៃ
យុទធនាការសោ នារប ់សោរ្ងសនាុះ Madina ក្តូវ ៃជាប់
សឆ្ន តមតងសទៀតជាមួយៃឹង សមាងោកំ្ទសក្ចីៃជាងមុៃ។ រមមវធិីរប ់
សោរខដលាៃសឈាម ុះថា Danilo ២០១៦ ក្តូវ ៃបសងកីតស ងី
សោយ uCampaign ្ងខដរ ៃិងក្តូវ ៃទញយរសោៃ ូតជិត 
១៤.០០០០ ដងសៅរនុងក្បសទ  ខដលចំៃួៃ ក្បជាជៃាៃចំៃួៃ 
១០,៦៥ ោៃនារ់។ ក្បាណជា ៦៥% នៃអ្នរសក្បីក្  ់រមមវធិី
 ៃខចររខំលរស ៀវសៅអា ័យោឋ ៃទំនារ់ទំៃងរប ់ពួរសគ  ៃ
ឲ្យសៅយុទធនាការសោ នា សហយី ឹងខតទងំអ្ ់ខដលយល់ក្ពម
ទទួលយរការជូៃដំណឹង។ តាមរយៈរមមវធិីសៃុះ អ្នរសក្បីក្  ់ខឆ្រ
សមីលក្ពឹតតិការណ៍ ខចររខំលរាតិកាសៅសលីបណាត ញ ងគម សមីលវសីដ

អូ្ បសង្ហា ុះរូបងតស លហវជីាមួយក្បធ្លនាធិបតី Madina ខ វងររ
ទិ សៅទីតាងំតាមក្បព័ៃធ GPS សៅកាៃ់ការោិល័យស ុះសឆ្ន តខចរ
រខំលរពីការស ុះសឆ្ន តរប ់ពួរសគសៅនងៃស ុះសឆ្ន ត ៃិងអ្សញ្ា ីញមិតត
ភរតិឲ្យចូលរមួ្ងខដរ។  រុបសៅ uCampaign  ៃអ្ុះអាងថាអ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត ៃបំសពញ រមមភាពសលី ពី ៣៦០.០០០ រមមភាព
រនុងការោកំ្ទការឈរសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តមតងសទៀតរប ់ក្បធ្លនាធិបតី 
Madina។ uCampaign ាៃសលី ពី ៦០០.០០០រមមវធិីសោៃ ូ
ត ក្ាប់សបរខជៃៃសោ យ ៃិងាៃក្ បំួៃភាសាសៅទូទងំ
ក្បសទ ចំៃួៃ១២។១១ 

 

“ពួរសយីង ែិតសៅរនុ ងការក្បរួតក្បខជងជាមួយសពលសវោ, សពល
សវោសដីមបីយរឈនុះសលីក្បព័ៃធមិៃ ុចរតិ…សយីងទងំអ្ ់ោន អាច
ទទួល ៃជយ័ជមនុះ!” ោា  

ដរក្ ងពី់សហគមៃសោ យអ្ៃឡាញ Corbynrun 

 

សៅក្បសទ  រងំ៖ មុៃៃឹងឈាៃដល់ការស ុះសឆ្ន តក្បធ្លនាធិបតី
 រងំឆ្ន ២ំ០១៧ យុទធនាការសោ នារប ់សោរ Nicolas 
Sarkozy  ៃបសងកីតរមមវធិីមួយាៃសឈាម ុះថា Knockin ខដល
រំណត់ខ្ៃទីមូលទិៃនៃ័យទំនារ់ទំៃងរប ់យុទធនាការសោ នា 
 ក្ាប់អ្នរ ្ង់មតិពីតំបៃ់មួយសៅតំបៃ់មួយ។ ខ្ៃទីសៅចំៃុច
ក្រហមសដីមប ីាគ ល់អា ័យោឋ ៃទំនារ់ទំៃង ភាា ប់ជាមួយៃឹងសឈាម ុះ
រប ់អ្នរតាងំទីលំសៅ។ អ្នរ ្ង់មតិសៅររតាមទំនារ់ទំៃងរប ់រមម
វធិីដល់្្ុះរប ់ពួរសគ ៃិងសៅសឈាម ុះពួរសគ ខដលសៃុះនាឲំ្យាៃការ
ជំទ ់ជាសាធ្លរណៈ ទរ់ទងៃឹងការបំពាៃ ិទធិខដលសធវីឲ្យាៃការ
ស ីុបអ្សងកតពីអាជាា ធរការពារទិៃនៃ័យ រងំជាលទធ្ល ៃាៃការ
 សក្មចស ចរតីថារមមវធិីសៃុះាៃភាពក្ បចាប់។១២ 

 

 

សតខីាុដំងឹោ៉ា ងសម៉ាចថាាៃអ្វសីរតីស ងីចសំពាុះទៃិនៃ័យរប ់ខាុ?ំ 

ការដឹងឲ្យ ៃចា ់ោ ់ៃូវព័ត៌ាៃខដលអ្នរខចររខំលរសៅឲ្យរមម
វធិី ទមទរឲ្យអ្នរអាៃៃូវសោលការណ៍ឯរជៃភាព ខដលាៃភាពខុ
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 ៗោន ពីរមមវធិីមួយសៅរមមវធិីមួយ ៃិងាៃភាពសុាំញុំារំនុងការអា
ៃ។ វធិីជំៃួ មួយសទៀតគឺខ វងររៃូវរមមវធិីៃសោ យទងំអ្ ់
ខដលាៃសៅសលីឧបររណ៍រប ់អ្នរ ៃិងសធវីការក្សាវក្ជាវសលីអុ្ីៃធឺ
សណតពីរមមវធិីៃីមួយៗ។ 

 ូមបខីតរមមវធិីយុទធនាការសោ នា្ាូវការរ៏មិៃអាចធ្លនាៃូវ ុវតែិ
ភាពខដរ។ ឧទហរណ៍ រមមវធិីទូរ ័ព្នដរប ់ Ted Cruz សធវីឲ្យខបរ
ធ្លា យសលខ IMSI រប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ជាសលខខបារមួយខដលខ វងររ
សលខទូរ ័ព្រប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ៃិងអាចាៃ កាត ៃុពលសក្បីក្  ់
សដីមបតីាមោៃ ឬលួចសាត ប់អ្នរសក្បីក្  ់។១៣ ូមបខីតរមមវធិីខដល
ាៃ ុវតែិភាពអាច ៃិងជាសរឿយៗរ៏ ៃសធវី្ងខដរៃូវការររា ិទធិ
រនុងការខចររខំលរទិៃនៃ័យខដលពួរសគក្បមូល ៃសៅឲ្យជៃទីបីតាម
ជសក្មី រប ់ពួរសគ ដូសចនុះសទុះជាអ្នរសមីលសោលការណ៍ឯរជៃ
ភាពក្គប់ចំណុច ៃិងដឹងថាទិៃនៃ័យណាខាុះខដលអ្នរខចររខំលរសៅ
ឲ្យយុទធនាការសោ នាមួយសហយីរតី រ៏វាសៅខតពិ ររនុងការដឹងការ
ពិតថា សតីវារំពុងក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ជាបៃតបន្ាប់ោ៉ា ងណាសនាុះខដរ។ 

 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃពីអ្តែបទមួយសៅសលីសគហទំព័រ medium.com បង្ហា ញពីមតិសោបល់មួយខដល ៃបសង្ហា ុះសៅសលី
រមមវធីិយុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតីរប ់សោរ Ted Cruz ខដលាៃសឈាម ុះថា Ted Cruz 2016។ អ្នរសក្បី

ក្  ់បង្ហា ញភាពភាា រ់ស្អីលពីការខដលរមមវធិយុីទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃបញ្េូល

ៃូវខ្នរមយួចំៃៃួពរីមមវធិីសហគមតាមខបបសាមញ្ា។ ការបសង្ហា ុះរប អ់្នរសក្បីក្  ា់ៃ
បង្ហា ញភាា ប់ជាមយួតា រ ‘Leader’ ខដលនាង ៃមរតាមរយៈការពៃិ្ុសៅរនុងរមមវធិី។   

 
រូបភាពស្ត គីៃពីវសីដអូ្ក្បូម៉ាូ ិៃមួយខដល ៃបសង្ហា ុះសៅសលី YouTube  ក្ាប់្លិត្លមួយរប ់ NGP VAN 
ខដលជាក្រុមហ ុៃមួយ គ្ត់ គ្ង់ស វាបសចេរវទិាសៅឲ្យសបរខជៃគណបរសក្បជាធិបសតយយសៅ ហរដឋអាសមររិ។ អ្នរ
 ្ង់មតិតាម្្ុះសក្បីក្  ់រមមវធីិបសងកីៃការោកំ្ទខដលបសង្ហា ុះទិៃនៃ័យសៅរនុងមូលោឋ ៃទិៃនៃ័យទំនារ់ទំៃងរប ់
យុទធនាការសោ នាភាា មៗ។ សៅរនុងរូបភាពសៃុះ អ្នរ ្ង់មតិបញ្េូ លព័ត៌ាៃសៅរនុងខ ន្ររត់ក្តានៃរមមវធីិបន្ាប់ពី
សៅការសារ ួរសៅតាម្្ុះមួយសហយី។ ការរត់ក្តាសៃុះ ៃ រស រថា៖ ‘ពួរសគាៃខឆ្កដ៏លអមួយរាល’។     

ក្បភព៖ ‘Mini VAN & Mini Van Manager’, https://www.youtube.com/watch? v=0qvF3C-iqCA, អារ់
ស  សៅនងៃទី ២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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មសធា យមួយរនុងចំសណាមមសធា យជាសក្ចីៃខដលរមមវធីិយុទធនាការសោ នាៃសោ យក្បមូលទិៃនៃ័យគឺ
តាមរយៈការស នីរអ្នរសក្បីក្  ់ឲ្យខចររខំលរទំនារ់ទំៃងរប ់ពួរសគសៅឲ្យរមមវធីិ។ សៃុះគឺជារូបភាពស្ត គីៃមួយពី
បាុររប ់ uCampaign ជាក្រុមហ ុៃខដលបសងកីតរមមវធីិ America First សដីមបោីកំ្ទយុទធនាការសោ នា
ក្បធ្លនាធិបតីរប ់សោរ ដូណាល់ ក្តាខំដលសយងីអាចសមីលស ញីពីរសបៀបខដលរមមវធីិស នីរអ្នរសក្បីក្  ់ឲ្យ
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យាៃការចូលសៅកាៃ់ទំនារ់ទំៃងរប ់ពួរសគសៅរនុងរខៃាង្ុ្រ GOTV មួយ។ រមមវធីិសធវីឲ្យដំសណីរការ
កាា យសៅជាសហគមតាមរយៈការ ៉ា ៃ់ក្បាណពីចំៃួៃសារខដលាៃលរខណៈត្ល់ខាួៃ ខដលអ្នរសក្បីក្  ់ ៃស ា្ីរ
សចញសដីមបបំីសពញ ‘បំណងត្ល់ខាួៃ’ រប ់ពួរសគ។     

ក្បភព៖ https://blog.ucampaign.co/2016/12/20/ដូណាល់ ក្តា-ំand-brexitused-a-new-digital-
organizing-tool-tohelp-achieve-their-surprise-victories/, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរសចញពីអ្តែបទបាុរ uCampaign មួយនៃរមមវធីិយុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតី ា្ូវការឆ្ន  ំ
២០១៦ រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំខដលាៃសឈាម ុះថា America First បង្ហា ញពី រមមភាពមួយចំៃួៃខដលអាច
ជួយអ្នរសក្បីក្  ់ឲ្យទទួល ៃ ‘ពិៃុ្ រមមភាព’ ខដលសៅកាត់សៅរនុងរមមវធីិថា ‘AP’។  

ក្បភព៖ ‘ដូណាល់ ក្តា ំand Brexit used a new digital organizing tool to help achieve their surprise 
victories’, https://blog.ucampaign.co/ 2016/12/20/ដូណាល់ ក្តា-ំand-brexit-used-a-new-digital-
organizing-tool-to-help-achievetheir- 
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រូបភាពស្ត គីៃមួយពីអ្តែបទបាុរ uCampaign នៃរមមវធីិរប ់ Vote Leave បង្ហា ញពីតា រខុ ៗោន ខដលអ្នរសក្បី
ក្  ់អាចសោុះយរ ៃតាមរយៈការ ៃស ំ‘ពិៃុ្ រមមភាព’ (AP)។ អ្នរសក្បីក្  ់រ៏អាចសក្បៀបសធៀបពិៃុ្ រុប
រប ់ពួរសគសៅៃឹងមិតតភរតិរប ់ពួរសគសៅរនុងរមមវធីិ ៃិងអ្នរសក្បីក្  ់រមមវធីិស្សងសទៀត្ងខដរ។     

ក្បភព៖ ‘ដូណាល់ ក្តា ំand Brexit used a new digital organizing tool to help achieve their surprise 
victories’, https://blog.ucampaign.co/2016/ 12/20/ដូណាល់ ក្តា-ំand-brexit-used-a-new-digital-
organizing-tool-to-help-achieve-their-surprise-victories/, អារ់ស  សៅនងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨  

 

រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃ Knockin ជារមមវធីិខដលបសងកីតៃិងសក្បីក្  ់សោយក្រុមការង្ហររប ់សបរខជៃក្បធ្លនាធិបតី
 រងំសោរ Nicolas Sarkozy។ រមមវធីិទូរ ័ព្បង្ហា ញៃូវខ្ៃទីមួយសោយាៃសៅចំណុចពណ៍ក្រហម ខដល
បង្ហា ញៃូវអ្នរោកំ្ទាន រ់រប ់សបរខជៃសាត ៃិំយមសៅតាមអា យោឋ ៃរប ់សគ។ រមមវធីិបងកឲ្យាៃការជខជរខវរ
ខញរជាសាធ្លរណៈ ៃិងក្តូវ ៃសគចាត់ទុរជារមួថាាៃលរខណៈសក្ជៀតខក្ជរ។    

ក្បភព៖ ‘France: Data Violations in Recent Elections’, នងៃទី០៧ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨, 
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/overview-france/ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃសហគម Fiscal Kombat បសងកីតស ងីសដីមបោីកំ្ទសបរខជៃក្បធ្លនាធិបតី រងំសោរ Jean-Luc 
Mélenchon។ តួអ្ងគឯរសោរ Mélenchon យរលុយពីសោរក្ ី Christine Lagarde ខដលជាក្បធ្លៃរប ់ 
IMF សដីមបកី្បមូលលុយ ក្ាប់សោលៃសោ យរប ់សោរ។     

ក្បភព៖ ‘Fiscal Kombat’, http://fiscalkombat.fr/, ចូលសមីលសៅនងៃទី២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ ជារមួ យុទធនាការសោ នាអ្ុះអាងថារមមវធិីទងំសនាុះជួយពួរសគ
ឲ្យសធវីក្បតិបតតិការកាៃ់ខតាៃក្ប ិទធិភាព។ 

↘ រមមវធិីអាចបសងកីៃក្ប ិទធិភាពរនុងការខិតខំក្បឹងខក្បងររការោកំ្ទ 
ខដលអាចបសងកីៃការចូលរមួសៅរនុងការស ុះសឆ្ន ត។ 

↘ រមមវធិីយុទធនាការសោ នាក្បមូលទិៃនៃ័យជាសក្ចីៃ សហយីភាគ
សក្ចីៃនៃទិៃនៃ័យទងំសនាុះគឺក្បមូលសោយោម ៃការយល់ក្ពម ឬការ
ដឹងឲ្យ ៃជារ់ចា ់ពី ំណារ់អ្នរសក្បីក្  ់សនាុះស យី។ 

↘ អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលក្បខហលជាមិៃចង់ទទួល ៃសារពីយុទធនា
ការសោ នាជារ់ោរ់ណាមួយសនាុះសទ ខតសឈាម ុះ អា ័យោឋ ៃអ្ ខម
ល រខៃាងសធវីការង្ហរ សវបសាយ ៃិងទិៃនៃ័យទំនារ់ទំៃងស្សងសទៀត
រប ់ពួរសគ អាចក្តូវ ៃខចររខំលរតាម រយៈស ៀវសៅអា ័យោឋ ៃ
ទំនារ់ទំៃង សោយោម ៃការយល់ក្ពម ឬការដឹងពី ំណារ់ពួរសគ
សនាុះ ស យី។  

↘ តាមរយៈការក្បមូលព័ត៌ាៃ តាម្្ុះរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងការ
សរៀបចំៃូវចំៃុចខដលក្តូវៃិោយដល់អ្នរ ្ង់មតិ រមមវធិីបសងកីៃការោំ
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ក្ទអាចសធវីអ្ៃតររមមកាៃ់ខតឥតសខាេ ុះ ប៉ាុខៃតវារ៏សធវីឲ្យាៃអារមមណ៍ថាជា
ការសក្ជៀតខក្ជរភាពឯរជៃ្ងខដរ។ 

↘ វាាៃបញ្ហា ខដលការ ្ង់មតិអាចសលីរទឹរចិតតឲ្យអ្នរស ុះសឆ្ន ត
ចូលរមួស ុះសឆ្ន ត សោយសក្ជី សរ ីសោុះទវ ្្ុះណាខដលសគសជឿថាោំ
ក្ទសបរខជៃមួយ សហយីរលំង្្ុះណាខដលសគគិតថាោកំ្ទខាងក្បឆ្ំ
ង។ ក្រុមហ ុៃខដលសតត តសលីការសោុះទវ  ‘្្ុះក្តូវ’ ៃិង ‘សតរក្តូវ’ ជារ់
ខ តងគឺាៃបំណងសជៀ វាងការចំណាយធៃធ្លៃសៅសលីអ្នរខដល
ក្តូវ ៃ ៃមត់ថាមិៃាៃជំហរៃសោ យក្តូវោន  ឬមិៃចុុះចូល
ៃសោ យជាមួយ។១៤ 

↘ សទុះជារមមវធិីសហគមយុទធនាការសោ នាអាចជួយអ្នរខដលាៃ
ពិៃ្ុខព ់បសងកីៃមូលធៃ ងគមោ៉ា ងណា រ៏រមមវធិីសហគមខបបសៃុះអាច
ក្បងុយសធវីការបរហិារ ឬការោរ់ ាព ធជាសាធ្លរណៈសៅសលីអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តមួយចំៃួៃ សដីមបឲី្យពួរសគកាៃ់ខតចូលរមួៃសោ យតាមរ
យៈការវា ់ ្ង់សោយក្បព័ៃធោរ់ពិៃ្ុរប ់រមមវធិី។១៥ 

↘ សោយសារខតរមមវធិីទរ់ទញអ្នរខដលគិតក្ សដៀងោន  ៃិងប
សញ្ា ៀ ៃូវភាពចក្មុុះោន នៃមសនាគមវជិាា រនុងបណាត ញ ងគមធំទូោយ 
សគអាចក្បងុយបសងកីតឧបររណ៍ ក្ាងំ ក្ាប់ការសក្ជី សរ ី ៃិង
បៃតរឲ្យាៃជាប់ជាៃិចេៃូវភាពលសមអៀង។ 

↘ សោយសារខត្លិត្លឌីជីងលទងំសៃុះជាសរឿយៗសៅខតាៃជា
បៃតរ  បន្ាប់ពីការស ុះសឆ្ន ត សហយីពួរសគរំណត់អាទិភាព ក្ាប់រ
ដូវកាលយុទធនាការសោ នាខដលោម ៃទីបញ្េ ប់។ 

 
 
១ 
Haley Thompson, ‘រសបៀបខដល ុ ខវររប ់ NGP VAN ជួ ជុលការ ្ងម់តិ’, Chronicle of the Week,   
នងៃទី ១៦ ខខសមសា ឆ្ន  ំ២០១៨, https://chronicleweek.com/2018/04/ngp-vancanvass-solution/,      
ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
២ 
‘ភាគទី៤១៖ ខលបងៃសោ យតាមអ្ៃឡាញ’, Simplecast (podcast), នងៃទី១ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៨, 
https://simplecast.com/s/7a499a50, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
៣ 
https://corbynrun.com/, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
៤ 
‘Fiscal Kombat: សបរខជៃក្បធ្លនាធិបតី រងំសោរ Jean-Luc Melencho ជាតារសៅរនុ ងវសីដអូ្សហគម', នងៃទី
១១ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៧, https://www.bbc.com/news/worldeurope-39569301, ចូលសមីលសៅនងៃទី២០ 
ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
 
 

៥ 
Sean J. Miller, ‘សតីយុទធនាការសោ នា down-ballot គួរខតស ុះទុៃសលីសអ្ប តាមទូរ ័ព្នដខដរឬសទ?’, យុទធនា
ការ ៃិងការស ុះសឆ្ន ត, នងៃទី១២ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៧, 
https://www.campaignsandelections.com/campaign-insider/should-down-ballot-campaigns-
invest-in-an-app, ចូលសមីលសៅនងៃទី២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
៦ 
Thomas Peters, ‘សយីងគឺជាការចាប់ស ត្ីមខដល ៃជួយ Ted Cruz ឲ្យយរឈនុះសៅរដឋ Iowa’, Medium 
(បារ់), នងៃទី៥ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦, https://medium.com/@uCampaignCEO/ meet-the-stealth-startup-
that-helped-ted-cruz-win-iowa-fea6745b8a6d, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
៧ 
Scott Detrow, ‘ក្រុមការង្ហររប ់ Cruz៖ អ្នរជាអ្នរសលងសហគម ប៉ាុខៃតយុទធនាការសោ នាជាអ្នរឈនុះ’, ការស ុះ
ពុមព្ាយសពលក្ពឹររប ់ NPR, នងៃទី៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥, https://www.npr.org/2015/11/09/455225893/ 
cruzs-crew-you-play-the-game-but-its-thecruz-campaign-that-scores, ចូលសមីលសៅនងៃទី៥ ខខ       
ររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
៨ 
Peters, ‘សយីងគឺជាការចាប់ស ត្ីមខដល ៃជួយ Ted Cruz ឲ្យយរឈនុះសៅរដឋ Iowa’ 
 
៩ 
មួយនងៃបន្ាប់ពីការររស ីញទងំសៃុះក្តូវ ៃសចញ្ាយ សោលការណ៍ឯរជៃភាពរប ់រមមវធីិ ៃអាប់សដតសដីមបី
អ្ៃុញ្ហា តឱយខចររខំលរទិៃនៃ័យជាមួយភាគីទីបី។ Krishn Kaushik, ‘រមមវធីិទូរ ័ព្នដរប ់សោរ Narendra 
Modi App ស នី ុំការចូលដសំណីរការ', The Indian Express, នងៃទី២៦ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៨, 
https://indianexpress.com/article/india/namo-app-asks-for-sweeping-accesscamera-audio-
among-22-inputs-facebook-data-leak-5111353 /, ចូលសមីលសៅនងៃទី៤ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
 

“អ្នរោកំ្ទរមមវធីិ ៃបំសពញការ ្ងម់តិៃសោ យ សលី ពី 
20,000 អ្ំពីពួរសគ មិតតភរតិ ៃិងអ្នរជិតខាងរប ់ពួរសគ បសងកីតឲ្យ
ាៃទិៃនៃ័យពីខ្នរៃីមួយៗអ្ំពីការយល់ស ីញខ្នរៃសោ យរប ់
អ្នរោកំ្ទ  មព័ៃធភាពជិត និទធៃិងបណាត ញត្ល់ខាួ ៃ ខដលជាព័ត៍ាៃ
 ំខាៃ់ ក្ាប់យុទធនាការសោ នាទំសៃីបខ្អរសលីទិៃនៃ័យ។” 
THOMAS PETERS នាយរក្បតិបតតិរប  ់uCAMPAIGN 
 
 
១០ 
Aman Sharma, ‘គណៈរដឋមស្តៃតីឌីជីងលរប ់សោរ Modi៖ ចុចរមមវធីិទូរ ័ព្នដ Namo សដីមបីសក្ជី សរ ីរដឋមស្តៃតី
ៃិង ាជិរ ភា’, The Economic Times, នងៃទី ១ ខខ ីហា ឆ្ន  ំ២០១៦, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/modis-digital-cabinet-
namomobile-app-to-tap-ministers-mps/articleshow/53482384.cms , ចូលសមីលសៅនងៃទី៤ ខខធនូ  ឆ្ន  ំ
២០១៨។ 
 
១១ 
Thomas Peters, ‘សយីង ៃបសងកីតរមមវធីិខដលជួយស ុះសឆ្ន តសក្ជី សរ ីក្បធ្លនាធិបតីនៃសាធ្លរណរដឋដូមីៃីខរៃ
មតងសទៀត ជាមួយជយ័ជមនុះ', Medium (បារ់), នងៃទី ២២ ខខឧ ភា ឆ្ន  ំ២០១៦, 
https://medium.com/@uCampaignCEO/we-built-the-app-that-helped-reelectthe-president-of-the-
dominican-republic-by-a-landslide-28cf3666c050, ចូលសមីលសៅនងៃទី ២០ ខខរុមាៈឆ្ន  ំ២០១៩។ 
 
១២ 
Judith Duportail, ‘ការស ុះសឆ្ន តសក្ជី សរ ីក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន ២ំ០១៧៖ ការមរដល់ៃូវការរំណត់សោលសៅ ៃ្រ
រថាសៅរនុ ងៃសោ យក្បសទ  រងំ’, Tactical Tech, https://ourdataourselves.tacticaltech.org/ 
media/ttc-influence-industry-france.pdf, ចូលសមីលសៅនងៃទី២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
១៣ 
Tim Starks, ‘រ យការណ៍៖ រមមវធីិទូរ ័ព្នដរប ់យុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតីបរជយ័សៅរនុ ងការការពារ
ទិៃនៃ័យ’, Politico, នងៃទី២៥ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៦, https://www.politico.com/story/2016/04/2016- 
campaign-apps-fail-222394, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
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១៤ 
វសីដអូ្ក្បូម៉ាូ ិៃរប ់ NGP VAN, https://www.youtube.com/watch?v=xY0ZaIONwjI, ចូលសមីលសៅនងៃទី 
២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
១៥ 
Aarti Shahani, ‘រមមវធីិទូរ ័ព្ចល័ត៖  រមមភាពឌីជីងលរនុ ងការជរំុញៃសោ យ’, NPR, នងៃទី១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១២, https://www.npr.org/2012/11/01/164129881/mobile-apps-a-digital-take-on-political-
canvassing, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
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ការតាមោៃពីភាគីទីបី៖  

 ុគ ,ី ប ខិីៃ, ការស គៃសាន មក្រស ៉ា នដ ៃិងវធីិសាស្ត តជា
សក្ចីៃស្សងសទៀត 

 

 

សតអី្វជីាការតាមោៃសោយភាគភីាគទីបី?ី 

ក្ប ិៃសបីយុទធនាការសោ នាៃសោ យមួយចង់រំណត់សោលសៅ
្សពវ្ាយរប ់ពួរសគសៅកាៃ់ស្ត តីខដលចាប់អារមមណ៍សលីគមពីរប ីប
ក្រុមៃសោ យមរពីខាងអ្ភិររសៃិយមៃិងបរសិាែ ៃ អាចសៅររអ្នរ
ជំនាញទី្ារណាមួយ ៃិងឈមួញលរ់ទិៃនៃ័យខដលជាអ្នរាៃ
ទិៃនៃ័យាៃតនមាោ៉ា ងសក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់។ ជារ់ខ តង សៃុះជាអ្វី
ខដលយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន ត ភាសៅរដឋ New Hampshire 
រប ់សោរ Jim Bender  ៃសធវីសៅឆ្ន ២ំ០១០ សោយាៃការ
សក្ជាមខក្ជងពីក្រុមហ ុៃទី្ារមួយសឈាម ុះថា RapLeaf។១ ប៉ាុខៃត សតី
ក្រុមហ ុៃ RapLeaf ដឹង ៃោ៉ា ងសម៉ាចថាៃរណាខាុះចាប់អារមមណ៍
សលីគមពីរប ីប ៃិងក្ពួយ រមាពីបញ្ហា បរសិាែ ៃ្ងសនាុះ? សហយីថាសតី
ក្រុមហ ុៃបសចេរវទិា្សពវ្ាយយុទធនាការសោ នាស្សងសទៀតររ
 ៃព័ត៌ាៃ ក្បសភទសៃុះតមរសបៀបណាពីអ្នរស ុះសឆ្ន តរប់ោៃ
នារ់ខដលពួរសគអ្ុះអាងថាាៃទិៃនៃ័យសនាុះ?២ ចសមាីយចំសពាុះ
 ំណួរខាងសលីសនាុះគឺស វាតាមោៃខដលសគ ៃសក្បីក្  ់។ 

ាៃឧបររណ៍ជាសក្ចីៃខដលក្តូវ ៃសគសក្បីក្  ់សដីមបតីាមោៃអ្នរ
សក្បីក្  ់សៅសពលខដលពួរសគសក្បីក្  ់អុ្ីៃសធីសណត ឬចូលដំសណីរ
ការស វាស្សងៗសៅសលីអុ្ីៃសធីសណតរនុងទូរ ័ព្នដ។៣ ឧបររណ៍
ទងំសៃុះក្តូវ ៃសគសក្បីក្  ់សៅទូទងំបណាត ស វាឌីជីងល ៃិងក្រុម
ហ ុៃទី្ារ រមួាៃ ុគ  ី(Cookies) ភីរខ លតាមោៃ 
(Tracking Pixels) ការងតសាន មក្រស ៉ា នដរុរររ (Browser 
Fingerprinting) ប ីខិៃ (Beacons) រប ់សវបសាយ ការរំណត់
សោលសៅអាយភី (IP Targeting) រខៃាង្្ុរ HTML ទិៃនៃ័យជីភី
សអ្  (GPS) ៃិងជាសក្ចីៃសទៀត។ សហយីរនុងរយៈសពលប៉ាុនាម ៃឆ្ន សំៃុះ 
ាៃការសរីៃស ងីគួរឱយរត់ ាគ ល់ចំសពាុះស វាតាមោៃពាណិជារមម 
ៃិងរ៏ដូចជាសៅរនុងៃសោ យ។៤ ស ី្រខតក្គប់យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យទងំអ្ ់ សក្បីក្  ់ស វាសៃុះ។៥ ជាការពិតណា  ់

យុទធនាការសោ នាជាសក្ចីៃក្បូម៉ាូតជាពិស  ៃូវ ‘ ុគ ី
ៃសោ យ’ ខដលជាខ្នរមួយនៃទិៃនៃ័យអាចសក្បីក្  ់សដីមបី្ គូរ្គង
អ្តត ញ្ហា ណរប ់បុគគលណាាន រ់សៅសលីអ្ៃឡាញ សៅៃឹងព័ត៌ាៃ 
លមអិតរប ់សគសៅសក្ៅក្បព័ៃធអ្ៃឡាញ ដូចជា ‘ការចុុះសឈាម ុះរនុង
គណបរសៃសោ យ ក្បវតតិនៃការស ុះសឆ្ន ត ការបរចិាេ គ បបុរ 
ធម៌ អា យោឋ ៃ អាយុ រមួទងំចំណង់ចំណូលចិតត្ងខដរ’។៦ សៅ
សពលខដលឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន ត្គួបោន ជាមួយៃឹងទិៃនៃ័យខដល
ទិញពីឈមួញទិៃនៃ័យ ដូចខដលនាយរក្បតិបតតិនៃក្រុមហ ុៃសោលសៅ
មួយ ៃពៃយល់ថា៖ ‘តាមរយៈការសធវីការជាមួយសវបសាយក្បាណ
ជា១០០ សវបសាយ ខដលាៃអ្នរសក្បីក្  ់សក្ចីៃរនុងសពលខតមួយ 
ៃិងខដលចុុះសឈាម ុះអ្នរសក្បីក្  ់រប ់ពួរសគសនាុះ ក្រុមហ ុៃអាច្គូរ
្គងទិៃនៃ័យសក្ៅក្បព័ៃធអ្ៃឡាញរប ់បុគគលាន រ់ៗ សៅៃឹងអ្តត
 ញ្ហា ណសលីអ្ៃឡាញរប ់បុគគលសនាុះ ៃ’។៧  

ការ្គូរ្គងសៃុះអាចសធវីសៅ ៃសោយសារខតសវបសាយយុទធនាការ
សោ នាររា ិទធិសៅរនុងការខចររខំលរព័ត៌ាៃ អ្នរចូលសមីលសវប
សាយរប ់ខាួៃ សៅឲ្យភាគីទីបីខដលមិៃ ៃចូលរមួ ឬពារ់ព័ៃធ
ជាមួយ ខដលាៃរនុងភាសាចាប់ តីពីសោលការណ៍ឯរជៃភាព
រប ់ពួរសគ។៨ សៅរនុងការស ុះសឆ្ន ត ភាសៅ ហរដឋអាសមររិងមីៗ
សៃុះ អ្នរតាមោៃខដលជាភាគីទីបីក្តូវ ៃររស ញីសៅសលីសវបសាយ
ចំៃួៃ ៨៧% នៃសវបសាយខដលាៃទំនារ់ទំៃងៃឹងសបរខជៃៃសោ
 យ។៩ បទបបញ្ាតតិ តីពីការការពារទិៃនៃ័យខដលាៃជាធរាៃអាច
មិៃាៃក្ប ិទធិភាពសោយសហតុថា ោម ៃសវបសាយរប ់សបរខជៃណា
មួយរនុងចំសណាមសបរខជៃទងំ១១ ខដលឈរសឈាម ុះស ុះសឆ្ន ត
ក្បធ្លនាធិបតី រងំសៅឆ្ន ២ំ០១៧ សោរពឲ្យ ៃសពញសលញៃូវការ
ទមទរតាមចាប់រប ់ក្បសទ ទរ់ទងសៅៃឹងការក្ពមសក្ពៀង ៃិង
ការសក្បីក្  ់ ុគ សីនាុះសទ។១០ 

 

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់ោ៉ា ងដូចសមតច? 

↘  ុគ  ី(Cookies) ៖ មិៃខមៃរល់ ុគ ទីងំអ្ ់ ុទធខតមិៃលអ
សនាុះសទ ជាការពិត  ុគ កី្តូវ ៃសគសក្បីក្  ់ក្តឹមក្តូវតាមចាប់
សោយសវបសាយជាសក្ចីៃសដីមបរីរាទុរៃូវព័ត៌ាៃ ខដលាៃ
ក្បសោជៃ៍ដូចជា ព័ត៌ាៃ លមអិតនៃការចូល (Login) ចំណូលចិតត 
ៃិងទំៃិញខដលាៃសៅរនុងរសទុះឥវា៉ា ៃ់រប ់អ្នរ។១១  ុគ  ីខដលជា
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រមម ិទធិរប ់ភាគីទីមួយទងំសៃុះសធវីឲ្យក្បស ីរស ងីៃូវបទពិសសាធៃ៍
រប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ប៉ាុខៃត ុគ  ីខដលជារប ់ភាគីទីបីអាចាៃលទធ
ភាពរនុងការតាមោៃការរុររររប ់អ្នរ ៃ។ 

 ុគ រីប ភ់ាគីទីបីគឺជាការក្ពួយ រមាមួយដ៏ខាា ងំចំសពាុះសរឿងពារ់
ពៃធ័ៃឹងឯរជៃភាព សោយសារខត ុគ ខីដលមរពីក្រុមហ ុៃតាម
ោៃខតមួយដូចោន  អាចតាមោៃសវបសាយជាសក្ចីៃ។ ជាឧទហរណ៍ 
សៅរនុងដំសណីរការសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន តមួយ អ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់
អាចចង់ក្សាវក្ជាវពីសបរខជៃតាមរយៈការចូលសៅសមីលសវបសាយ
ខដលពារ់ព័ៃធ។ សទុះបីជាសបរខជៃ ៃិងគណបរសស្សងោន រ៏សោយ រ៏
សវបសាយទងំសៃុះអាចបង្ហា ញការ្សពវ្ាយសោយសក្បីស វាដូចោន
 ៃខដរ។ ក្រុមហ ុៃស វា្សពវ្ាយសៃុះអាចតាមោៃ រមមភាពដូច
ជា ការបរចិាេ គ ការចុុះសឈាម ុះក្ពឹតតិបក្តព័ត៌ាៃ ឬ ូមបខីតការចុចសលី
អ្វីមួយ។ បន្ាប់មរ ក្រុមហ ុៃតាមោៃអាចសោងៃូវ រមមភាពរុរររ
រប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ជាមួយៃឹងក្បភពទិៃនៃ័យខាងសក្ៅខដលពណ៍នា
ពីអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ បន្ាប់ពីសនាុះ ការរុរររស្សងៗសទៀត ូមបខីតសៅ
សលីសវបសាយខដលសមីលសៅមិៃាៃអ្វីពារ់ព័ៃធរ៏សោយ រ៏ក្រុមហ ុៃ
អាចសធវីការការ្សពវ្ាយខដលក្បូម៉ាូតសបរខជៃ ឬ ទ សៃៈណាមួយ 
សោយខ្អរសលីព័ត៌ាៃ ខដលក្បមូល ៃសោយការតាមោៃរប ់ ុ
គ សីពលខដលអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃរុរររ ឬក្សាវក្ជាវតាងំពីដំបូងសៅ
រនុងសវបសាយ។១២, ១៣ 

↘ ការតាមោៃតាមភរីខ ល (Tracking  Pixels) ៖ ការតាមោៃ
តាមភីរខ ល ាៃលរខណៈជារូបភាពភីរខ លចា ់ខតមួយខដល
ាៃសៅរនុងសវបសាយមួយចំៃួៃ ប៉ាុខៃតវាសចញមរពីភាគីទីបី។ 
សោយសារខតអ្នរសក្បីក្  ់មិៃអាចសមីលស ញីវា ៃ ការតភាា ប់
ខដលហារ់ដូចជាោច់សោយខ រសៃុះ អាចអ្ៃុញ្ាតឲ្យភាគីទីបី
ក្បមូលព័ត៌ាៃ ខដលាៃសារក្បសោជៃ៍អ្ំពីឧបររណ៍រប ់អ្នរសក្បី
ក្  ដូ់ចជាខ្នររងឹ (hardware) ការរំណត់ការរុរររ ៃិង
អា យោឋ ៃអាយភី (IP)។ សក្ៅអ្ំពីក្បវតតិនៃការរុររររប ់អ្នរ ការ
តាមោៃតាមភីរខ លអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបខី វងររថាអុ្ីខម
លក្តូវ ៃសបីរ ឬរ៏អ្ត់។ យុទធនាការសោ នារ៏សក្បីក្  ់វា សដីមបី
តាមោៃសមីលថាាៃមៃុ សប៉ាុនាម ៃនារ់ចាប់ស្តីមការបរចិាេ គខតមិៃ
 ៃបរចិាេ គរហូតដល់ចប់ ដូសចនុះពួរសគអាចខរ ក្មួលទក្មង់ពារយ
បរចិាេ គឲ្យាៃភាពក្បស ីរស ងី។១៤ NationBuilder ខដលជារមមវធិី
យុទធនាការសោ នាដ៏លបមីួយ  ៃសរៀបចំស ចរតីខណនាសំៅរនុងអ្ៃ

ឡាញថា ‘សតីខាុ ំបខៃែមការតាមោៃតាមភីរខ លសៅកាៃ់សវបសាយ
រប ់ខាុ ំសោយរសបៀបណា?’១៥ 

↘ រមមវធិសី គៃសាន មក្រស ៉ា នដរុរររ៖ រមមវធិីស គៃសាន មក្រស ៉ា រុរររ
នដគឺជាបសចេរសទ មួយខដល្សបំញ្េូ លោន ៃូវការរុរររ (ដូចជាសា៉ា ង
តាមតំបៃ់ ភាសា គុណភាពបង្ហា ញសលីសអ្ក្រង់ ឬពុមពអ្រសរខដល ៃ
តសមាីង) សដីមបរីំណត់វា។  ុគ អីាចក្តូវ ៃលុប សហយីបសចេរវទិា
តាមោៃស្សងៗអាចក្តូវ ៃរងំខ្ប់ ប៉ាុខៃតរមមវធិី ស គៃសាន មក្រស ៉ា
រុរររគឺាៃភាពឆ្ា តនវជាង ៃិងពិ រសគច្ុត។១៦ 

↘ ប ីខៃិ (Beacons)៖ ប ីខិៃគជឺាឧបររណ៍ាៃរូបរង ខដលចាប់
យរសោយឥតខខសៃូវវតតាៃឧបររណ៍ចល័តណាខដលសៅជិត។១៧ 
Beaconstac ខដលជាក្រុមហ ុៃ្លិតប ីខិៃចល័តមួយ  ៃស នីរ ំុ
ោរ់បញ្េូ លអ្នរ ម័ក្គចិតតជាមួយៃឹងប ីខិៃសៅរនុងការក្បមូល្តុ ំសធវី
យុទធនាការសោ នាៃសោ យសដីមបកី្បមូលទិៃនៃ័យពីឧបររណ៍
ខដលសៅជិត សហយីខដលអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបរីំណត់អ្តត
 ញ្ហា ណអ្នរចូលរមួ។១៨, ១៩ បន្ាប់មរវតតាៃនៃការចូលរមួសនាុះ
អាចក្តូវ ៃគួប្សជំាមួយចំណុចទិៃនៃ័យខដលក្បមូល ៃ 
ឧទហរណ៍  ៃមរពីឈមួញទិៃនៃ័យខដលជាភាគីទីបី។២០, ២១         

↘ ការរណំត់សោលសៅអាយភ ីការោរ់រក្មតិភូមសិាស្ត ត ៃងិបសចេរ
វទិាស្សងសទៀត៖ យុទធនាការសោ នារំពុងខតពក្ងីរខាួៃឲ្យសលី ពី
 ុគ តីាមោៃ សឆ្ព ុះសៅកាៃ់បសចេរសទ ខដលកាៃ់ខតឆ្ា តនវដូចជា 
ការរំណត់សោលសៅអាយភី ៃិងការោរ់រក្មិតភូមិសាស្ត ត។ ការ
រំណត់សោលសៅអាយភីមិៃក្តឹមខតររស ញីៃូវការតភាា ប់ណមួយ
សៅៃឹងអុ្ីៃធឺសណតខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតវារ៏អាចបង្ហា ញៃូវទីតាងំ
ភូមិសាស្ត តក្បហារ់ក្បខហល្ងខដរ។ យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យរំពុងខតរំណត់សោលសៅឧបររណ៍ខដលាៃសៅរនុង
អា យោឋ ៃអាយភី’។២២ 

ឧបររណ៍ចល័តជាសក្ចីៃអាចក្តូវ ៃតាមោៃតាមរយៈការរក្មិត
ភូមិសាស្ត ត ខដលការតាមោៃទីតាងំរប ់អ្នរសក្បីក្  ់សធវីស ងីខ្អរ
តាមទិៃនៃ័យជីភីសអ្ រប ់ពួរសគ ឬការតភាា ប់ខដលរំណត់សោយប
សចេរវទិាស្សងសទៀតដូចជាបា ៊ូធូ  (Bluetooth) ហាវ យហាវ យ 
(Wifi) ៃិងសស្តហវរង់វទិយុ។ ក្ បសពលោន សៃុះខដរ បសចេរសទ ស្សង
សទៀតជាសក្ចីៃរ៏រំពុងខតររីសាយភាយ ខដលតាមរយៈការវាយតនមា
មួយសធវីស ងីនាសពលងមីៗសៃុះ ៃររស ញីថាាៃបសចេរវទិាតាម
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ោៃចំៃួៃ ៧០ ស្សងៗោន  ខដលសក្បី ក្ាប់ក្បមូលៃូវ រមមភាព
ដូចជាការសបីរអុ្ីខមលជាសដីម។២៣ 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅក្បសទ រូ ុបំ ី៖ រំ ុងសពលស ុះសឆ្ន តជាតិសៅរូ ុបំ ីរនុងឆ្ន  ំ
២០១៨ ការវភិាគអ្ំពីសវបសាយខដលជារមម ិទធិរប ់សបរខជៃនាមុំខ
សគមួយចំៃួៃ  ៃបង្ហា ញៃូវការសក្បីក្  ់ោ៉ា ងទូលំទូោយៃូវ
ឧបររណ៍តាមោៃសោយភាគីទីបី សោយរនុងចំសណាមសវបសាយ
រប ់សបរខជៃនាមុំខ២១នារ់ ាៃសវបសាយចំៃួៃ៨ ខដលាៃការ
តាមោៃ Facebook ជាភាគីទីបី, ចំៃួៃ១២សវបសាយាៃការតាម
ោៃ Twitter ៃិងចំៃួៃ១១សទៀតាៃទក្មង់ខាុះនៃការតាមោៃសលី
ទំព័របរចិាេ គ។ រនុងចំសណាម១សវបសាយរប ់គណបរសៃសោ យ 
ាៃ៥សវបសាយខដលាៃការតាមោៃ Facebook, ៧ាៃការតាម
ោៃ Twitter ៃិង ៥ ាៃការតាមោៃស្សងសទៀតសៅសលីទំព័របរចិាេ
គ។ ដូចខដលអ្នរ ៃ្តល់បទ ាា  ៃ៍អាណាមិរាន រ់ខដលជាអ្នរ
ក្គប់ក្គងយុទធនាការសោ នា ក្ាប់សបរខជៃគណបរសស រៃីិយម
 ៃពៃយល់ថា៖ ‘ក្ប ិៃសបីអ្នរចូលសៅកាៃ់សវបសាយ [សឈាម ុះ
សបរខជៃៃសោ យ] សហយីក្ត ប់មរកាៃ់ Facebook វញិ រូប
ភាពរប ់ពួរសគចាប់ស្តីមសលចសចញមរ។ សគសធវីវាតាមរយៈការសក្បី
ក្  ់ ុ ខវរ (software)’ (សឈាម ុះ ុ ខវរតាមោៃ Facebook 
ជាភាគីទីបី)។ អ្នរយុទធសាស្ត តឌីជីងលាន រ់សទៀតរ៏ ៃរត់ ាគ ល់
ខដរថា៖ ‘សៅរនុងរក្មិតមនៃការសធវទីី្ា អ្វីខដលមៃុ សសធវីគឺ […] 
ចាប់ស្តីម “ភាា ប់”  ុគ សីៅកាៃ់អ្នរចាប់ពីសពលខដលអ្នរសបីររុំពយូទ័
ររហូតដល់សពលខដលអ្នរបិទ’។២៤ 

 

 

“ការវាយតនមាមួយនាសពលងមីៗសៃុះ ៃររស ីញបសចេរវទិាតាមោៃ
ចំៃួៃ 70 ស្សងៗោន  ខដលសក្បី ក្ាប់ក្បមូលៃូវ រមមភាពដូចជា
ការសបីរអីុ្ខមលជាសដីម” 
 

 

សៅទូទងំ ហភាពអ្រឺ ៉ាុប៖ ការស ីុបអ្សងកតមួយរនុងឆ្ន ២ំ០១៨  ៃ
ររស ញីថាសវបសាយរប ់គណបរសៃសោ យអ្ឺរ ៉ាុបមួយចំៃួៃាៃ
ភីរខ លតាមោៃបងកប់សៅជាមួយ។ គណបរស ៃភាា ប់វារវាងទវីប
អ្ឺរ ៉ាុប ៃឹងវសិាលគមៃសោ យ។ ការតាមោៃតាមភីរខ លរនុង 
Facebook រ៏ក្តូវ ៃសគររស ញី្ងខដរសៅសលីសវបសាយចំៃួៃ២ 
រប ់ភាន រ់ង្ហរ ហភាពអ្ឺរ ៉ាុប។២៥ អ្នរខរ ក្មួលឌីជីងលរប ់  
Nordic Council  ៃពៃយល់ថា៖ ‘ពួរសយងី ៃតសមាីង Facebook 
ភីរខ លសដីមបបីង្ហា ញាតិកាខដលជាប់ទរ់ទងសៅសលី Facebook 
សៅឲ្យអ្នរចូលសមីលសវបសាយ។ វាសក្ចីៃខតទរ់ទងៃឹងឱកា 
ការង្ហរឬការសចញ្ាយសោយឥតគិតនងា ៃិងព័ត៌ាៃអ្ំពីក្បធ្លៃបទ
ជារ់ោរ់ខដលអ្នរសក្បីក្  ់ ៃបង្ហា ញពីចំណាប់អារមមណ៍សៅសលី
សវបសាយរប ់ពួរសយងី’។២៦  

 

សតខីាុអំាចសជៀ វាងការតាមោៃសោយរសបៀបណា? 

រៃាងសៅងមីៗសៃុះ ការរុរររ ៃអ្ៃុវតតៃ៍ៃូវការស នីរ ំុ ‘រុំតាមោៃ, 
Do Not Track’ ខតសទុះជាោ៉ា ងណារតីវាមិៃាៃជាការចងកាតពវ
រិចេសនាុះស យី ដូចសៃុះអ្នរតាមោៃអាចក្ោៃ់ខតមិៃសអ្ីសពីៃឹង
 ំសណីសនាុះ ៃោ៉ា ងង្ហយក្ ួល។ ការបខៃែមរមមវធិីរុរររ ៃិងរមម
វធិីបិទខ្ប់ការ្សពវ្ាយពាណិជារមម្តល់ៃូវការការពារ ៃរងឹាជំា
ង។ សោយសារខតបចេុបបៃនសៃុះ  ុគ វីាាៃអ្តែក្បសោជៃ៍ខាា ងំ្ង
ខដរ  ក្ាប់សោលបំណងនៃការមិៃតាមោៃ ខដលមិៃដល់ថាន រ់ក្តូវ
រងំខ្ប់ឲ្យ ៃទងំក្ ុងសនាុះសទ ចំខណរឯការឌីហាញការរុរររ 
ៃិងបទបបញ្ាតតិ តីពីឯរជៃភាពងមីៗសៃុះ រំពុងខតចាប់ស្តីមរតឹតបតឹ
ភាពង្ហយក្បឈមៃឹងសក្ោុះថាន រ់ជុំវញិបញ្ហា ឯរជៃភាពរប ់ពួរ
សគ។ ចាប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១៧មរ ឧបររណ៍ខ វងររ Safari  ៃចាត់
វធិ្លៃការរតឹតបតឹចំសពាុះ ុគ  ីសហយី Firefox រ៏ ៃបខៃែមខ្នរ
មួយ ‘ការ្្ុរ Facebook ឬ Facebook Container’ ខដលហាម
ោត់មិៃឲ្យបណាត ញ ងគមសធវីការតាមោៃអ្នរសក្បីក្  ់ជុំវញិក្បព័ៃធ
សវបសាយ។២៧, ២៨ 

សៅ ហភាពអ្ឺរ ៉ាុប សោងតាមចាប់ តីពីការការពារទិៃនៃ័យទូសៅ 
(General Data Protection Regulation) សវបសាយក្តូវទមទរ
ៃូវការយល់ក្ពមសដីមបឲី្យ ុគ អីាចដំសណីរចូលសៅកាៃ់សវបសាយ 
សទុះជាាៃមតិជាសក្ចីៃសលីរស ងីថាវាក្ោៃ់ខតបងកជាឧប គគសៅ
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រនុងការដំសណីរការចូលាតិកាខតប៉ាុសណាណ ុះ ៃិងមិៃខមៃជាការ សក្មច
ចិតតដ៏ាៃសារៈ ំខាៃ់ជុំវញិបញ្ហា ឯរជៃភាពអ្វីសនាុះសទ។២៩ ការ
យល់ស ញីអ្ំពីឯរជៃភាពរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តរំពុងខតសធវីឲ្យាៃ
ការតា  ់បតូរសៅរនុងការខដលយុទធនាការសោ នាៃសោ យមួយ
ចំៃួៃសោុះក្សាយជាមួយៃឹងព័ត៌ាៃអ្នរស ុះសឆ្ន ត សោយាៃខាុះ
 ៃ្តល់ៃូវរក្មិតតាា ភាពទរ់ទងៃឹងការក្បមូលទិៃនៃ័យ ខដល
ាៃទងំការអ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរស ុះសឆ្ន តបញ្ាូ ៃស ចរតីស នីរ ំុខរតក្មូវ
្ងខដរ។៣០ 

ស វារមមមួយចំៃួៃចាប់ស្តីមាៃតាា ភាពជាងមុៃ៖ Google 
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរសក្បីក្  ់ពិៃិតយសមីលៃូវរល់ព័ត៌ាៃ ខដលក្រុមហ ុៃ
ាៃជាសក្ចីៃអ្ំពីពួរសគ ក្ាប់សោលបំណងនៃការ្សពវ្ាយ។៣១ 
សទុះជាាៃការវវិតតសៃុះោ៉ា ងណារ៏សោយ ទំៃួលខុ ក្តូវជាសក្ចីៃសៅ
ខតធ្លា រ់មរសលីអ្នរសក្បីក្  ់ដខដលសដីមបសីជៀ វាងៃូវការតាមោៃ។ 
 ាគម The Electronic Frontier Foundation ខដលជាសាែ ប័ៃ
មិៃររក្ រ់រនក្មសធវីការការពារឯរជៃភាពឌីជីងល ាៃឧបររណ៍
 ក្ាប់សក្បីសោយមិៃគិតនងាសៅថា Panopticlick ខដលបង្ហា ញអ្នរ
សក្បីក្  ់ក្ប ិៃសបីការរុររររប ់ពួរសគរងំខ្ប់ភាគីទីបី ៃិង
ក្ប ិៃសបីសាន មក្រស ៉ា នដរុររររប ់ពួរសគាៃលរខណៈខបារ។៣២ 

 

 
សៅរនុងការ ិរាមួយសធវីស ងីសោយ Ghostery  អ្នរតាមោៃជាភាគីទីបីពី Google, Facebook ៃិង Twitter 
ក្តូវ ៃររស ញីាៃ ៧៥%, ៥៣% ៃិង ៣០% នៃសគហទំព័រចំៃួៃ៩៨១ ខដលាៃពារ់ព័ៃធជាមួយៃឹងសបរខជៃ
 ភាអាសមររិ។    

ក្បភព៖ ‘2018 Midterm Election Study’, Ghostery, ៣០ តុោ ២០១៨, https:// 

www.ghostery.com/blog/ghosterynews/2018-midterm-elections-ghostery-study/, ចូលសមីលសៅនងៃទី
១១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
ត្ងំបទបង្ហា ញមួយ ៃសលចធ្លា យសៅសលី US News & World Report ខដលសចញមរពីយុទធនាការសោ នា
ក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន ២ំ០១៦ រប ់ Jeb Bush បង្ហា ញពីរសបៀបខដលវា ‘រំណត់សោលសៅជាបៃតបន្ាប់ខដលមិៃខមៃ
សៅសលីសគហទំព័រ ឬឧបររណ៍សនាុះសទ ខតសៅសលីមៃុ ស’។ ក្បភព៖ ‘Jeb Bush’s Campsign Blueprint’ នងៃទី
២៩ ខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥, https://www.usnews.com/news/blogs/run-2016/2015/10/29/jeb-bushs-
campaign-blueprint 

 

 

 

សៃុះគឺជាត្ងំរូបភាពសៅរនុងវសីដអូ្មួយខដល ៃសចញ្ាយសោយ DSPolitical សៅសលីសគហទំព័ររប ់វា។  សមាង
ខដលរ៉ាយរ៉ា ប់សៅរនុងវសីដអូ្ ៃបង្ហា ញៃូវចំណុចភាា ប់រវាង  ុគ  ីតាមោៃ ៃិងព័ត៌ាៃអ្នរស ុះសឆ្ន តថា៖ ‘ពួរ
សយងីទញយរ ុគ  ីៃិង គ្ូត គ្ងវាជាមួយបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត’។  

ក្បភព៖ ‘DSPolitical Brings Technology It Pioneered in U.S. to UK’, DSPolitical, នងៃទី១៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ំ
២០១៥, https://www.dspolitical.com/press-releases/dspolitical-brings-technology-pioneered-u-s-
uk/ 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះបង្ហា ញថាស វាតាមោៃពីភាគីទីបីដូចជា ុគ គឺីជាអ្នាមិរ ប៉ាុខៃតក្រុមហ ុៃដូចជា LiveRamp 
ជាសដីមសៃុះធ្លា ប់ាៃក្បវតតិសធវីការជាមួយយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃិង ត្ល់ជូៃស វា គ្ូរ គ្ងអ្តត ញ្ហា ណ ុ
គ ី្ ងខដរ។៣៣     

https://www.dspolitical.com/press-releases/dspolitical-brings-technology-pioneered-u-s-uk/
https://www.dspolitical.com/press-releases/dspolitical-brings-technology-pioneered-u-s-uk/
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ក្បភព៖ ‘Data Matching with Identity Graph’, LiveRamp, ចូលសៅសៅនងៃទី ២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://liveramp.com/discover-identitylink/identitylink-features/identity-graph/ 

 
តារងមួយបង្ហា ញពីការក្បមូលទិៃនៃ័យអំ្ពីសគហទំព័រគណបរស ៃិងសបរខជៃរូ ុបំ ី។ អ្វីខដលគួរឲ្យរត់ ាគ ល់គឺ 
៣៨% នៃសគហទំព័ររប ់សបរខជៃចំៃួៃ ២១ សគហទំព័រាៃអ្នរតាមោៃសហវ ប ុរខដលជាភាគីទីបី សបីសក្បៀប
សធៀបសៅៃឹង Twitter ខដលាៃ ៥៧%។       

ក្បភព៖ Varoon Bashyakarla, Colombia: Personal Data in the 2018 Legislative and Presidential 
Elections’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/overview-colombia/ 

 
រូបភាពមួយនៃអ្នរតាមោៃខដលាៃ កាត ៃុពលសៅសលីសគហទំព័រគណបរសៃសោ យសៅចក្រភពអ្ង់សគា ចាប់
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ក្បភព៖ Tactical Tech, ២០១៧ 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 
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ខាងមុខ សហយីរ៏មិៃអាចខ វងររនាសពលសក្កាយសទៀត ៃថា
ព័ត៌ាៃ រប ់ពួរសគ ៃយរសៅសក្បីក្  ់សៅទីណាខាុះ។ ការ
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ក្ រដ មិៃខមៃក្ោៃ់ខត្តល់ឲ្យសដីមបសីោលបំណងចូលសៅកាៃ់សវប
សាយណាមួយសទសនាុះសទ។៣៨ 

https://liveramp.com/discover-identitylink/identitylink-features/identity-graph/
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election-campaign-marketing/. 
 
២០ 
‘សតីទិៃនៃ័យអ្វីខដលប ខិីៃមួយអាចក្បមូល ៃ? - Multichannel Merchant’, ចូលសមីលសៅនងៃទី២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ
២០១៩, https://multichannelmerchant.com/marketing/data-can-beacon-actually-collect/. 
 
២១ 
Graham Kates, ‘យុទធនាការសោ នារប ់សោរ ក្តា ំតា  ់បតូ រសោលការណ៍ឯរជៃភាពរប ់សគហទំព័របន្ាប់ពី
ាៃការសចាទជា ំណួរពីសារព័ត៍ាៃ CBS News’, ចូលសមីលសៅនងៃទី២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://www.cbsnews.com/news / trump-campaign-changes-privacy-policy-after-cbs-news-
questions/. 
 
២២ 
‘ការរំណត់សោលសៅៃសោ យសៅរនុ ងពិភពសក្កាយ ុគ ី’, AdExchanger, នងៃទី២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៨, 
https://adexchanger.com/politics/political-targeting-post-cookie-world/. 
 
២៣ 
Brian Merchant, ‘សតីការតាមោៃការសបីរអីុ្ខមលសកាត បកាត ប់សគហទំព័រសោយសាៃ ត់ៗ ៃោ៉ា ងដូចសមតច’, Wired, 
នងៃទី១១ ខខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៧, https://www.wired.com/story/how-email-opentracking-quietly-took-over-
the-web/. 
 
២៤ 
Fundacion Karisma, ‘¿Cómo se usaron los datos personales de los colombianos 
en la pasada campaña legislativa?’, Fundación Karisma (បារ់), បរខក្បពីភាសាសអ្ ា៉ាញ, នងៃទី២១ 
ខខ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://karisma.org.co/como-se-usaron-los-datos-personales-de-los-
colombianos-en-la-pasada-campana-legislativa/. 
 
២៥ 
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Peter Treffer, ‘[ការស ីុបអ្សងកត] Tory ៃិងសគហទំព័រ National Front  ៃោរ់ ងំភីរខ លតាមោៃ       
សហវ ប ុរ’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៧ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://euobserver.com/justice/141589. 
 
២៦ 
Treffer, ‘[ការស ីុបអ្សងកត] Tory ៃិងសគហទំព័រ National Front  ៃោរ់ ងំភីរខ លតាមោៃសហវ ប ុរ’ 
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Liam Tung, ‘ក្បព័ៃធក្បតិបតតិការ IOS 11 សចញសហីយសៅនងៃសៃុះសោយភាា ប់ៃូវការក្បឆ្ងំៃឹងការតាមោៃ Safari៖ 
សៃុះជាមូលសហតុខដលអ្នរ្ាយពាណិជារមម អប់វា’, ZDNet, ចូលសមីលសៅនងៃទី២១ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
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២៨ 
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ចូលសមីលសៅនងៃទី២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://blog.mozilla.org/firefox/facebook-container-
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២៩ 
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៣០ 
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សពលស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៦’, Electronic Frontier Foundation, នងៃទី ២៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦,  
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during-2016-election, ចូលសមីលសៅនងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 
៣១ 
‘ការរំណត់ការ្សពវ្ាយពាណិជារមម’ ចូលសមីលសៅនងៃទី៦ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://adssettings.google.com/anonymous 
 
៣២ 
'Panopticlick', ចូលសមីលសៅនងៃទី២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://panopticlick.eff.org/. 
 
៣៣ 
‘ររណី ិរាអំ្ពីការស ា្ីរសារបដិវតត’, ចូលសមីលសៅនងៃទី២៦ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://lp.liveramp.com/rs/320-CHP-056/images/Revolution%20 
Messaging%20%20Case%20Study.pdf. 
 
៣៤ 
‘ការ្សពវ្ាយពាណិជារមម - ឯរជៃភាព ៃិងល័រខខ័ណា  - Google’, ចូលសមីលសៅនងៃទី២១ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://policies.google.com/technologies/ads 
 
៣៥ 
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ោៃដុោា រខដរឬសទ?’, Mashable, ចូលសមីលសៅនងៃទី២២ ខខមររ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
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Joseph Turow, et al., ‘ជៃជាតិអាសមរកិាងំ ៃបដិស ធទងំក្ ុងសលីការ្ាយពាណិជារមមៃសោ យខដល
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“ការ្សពវ្ាយខដលាៃលរខណៈបុគគលសធវីឲ្យយុទធនាការសោ នា
បង្ហា ញការ្សពវ្ាយខដលពារ់ព័ៃធៃឹងអ្នរស ុះសឆ្ន ត ប៉ាុខៃតការ ្ង់
មតិបង្ហា ញថាអ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃចងឲ់្យការ្សពវ្ាយៃសោ យ
តក្មូវសៅតាមចំណាប់អារមមណ៍ត្ល់ខាួ ៃរប ់ពួរសគសនាុះសទ។” 
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ការសាត ប់តាមឌីជីងល៖  

គំៃិតដរក្ ង់សចញពីបណាត ញ ងគម 

 

សតអី្វជីាការសាត ប់តាមឌជីងីល? 

សៅសពលខដលអ្នរធវីត (Tweet) ឬខចររខំលរមតិសោបល់រប ់អ្នរ
អ្ំពីសក្បរ ីុត (Brexit) ឬក្បធ្លនាធិបតីសោរក្តា ំ(ដូណាល់ ក្តា)ំ 
អ្នរក្បខហលជាមិៃខដលៃឹងរពំឹងថាាតិកាខដលអ្នរ ៃខចរចាយ
សៅរនុងបណាត ញ ងគមរប ់អ្នរកាា យជាខ្នរមួយនៃការវភិាគអ្ំពីការ
យល់ស ញីជាសាធ្លរណៈសៅសលីក្បធ្លៃបទណាមួយសនាុះសទ។ ប៉ាុខៃត 
ការរសរីតស ងីនៃការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់ឌីជីងលខដលយរ
សចញពីអ្ៃតររមមរប ់អ្នរសៅសលីបណាត ញ ងគម ជាមួយៃឹងបុគគល
ស្សងៗសទៀត សហយីក្តូវ ៃសគយរសៅសធវីការវភិាគអ្ំពីាតិកាទងំ
សនាុះ សដីមបអីាចដឹងពីអារមមណ៍រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលាៃ កាត ៃុ
ពលាន រ់ៗ ៃិងអារមមណ៍រប ់សាធ្លរណជៃជារមួ។ សទុះជាភាគ
សក្ចីៃនៃការ ៃនិោឋ ៃរនុងការ ិរាពីការសាត ប់ឌីជីងល ទរ់ទងៃឹង
ការយល់ស ញីខ្នរៃសោ យជាសាធ្លរណៈ ក្តូវ ៃសចញ្ាយ
សោយអ្នរ ិរាក្សាវក្ជាវ ឬអ្ងគការសក្ៅរោឋ ភិ ល (NGOs)រ៏
សោយរតី វធិីសាស្ត តសៃុះក្តូវ ៃលរ់ដូចជាស វារមមមួយ ខដលាៃ
លរខណៈដូចោន សៅៃឹងមសធា យនៃការក្បមូលព័ត៌ាៃ  ាៃ ត់
 ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យដូសចាន ុះខដរ។១, ២  

ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់ឌីជីងលគឺជាពារយតំណាងមួយខដល
សគសក្បី ំសៅសៅសលីការតាមោៃ ៃិងការវភិាគអ្ំពីអ្វីខដលមៃុ សាន
រ់ៗសធវី ឬៃិោយសៅសលីបណាត ញ ងគមដូចជា Facebook ៃិង 
Twitter។ ទងំ រមមភាព (ការធវីត (tweet) បៃត ការចូលចិតតការ
ខចររខំលររូបភាព ឬការបសញ្េញមតិសៅសលីការបសង្ហា ុះណាមួយ) 
ៃិងាតិកាដូចជា (hashtags, tweets, posts ៃិង comments) 
 ុទធខតក្តូវ ៃសគយរសៅវភិាគ។៣ ក្រុមហ ុៃខដល្តល់ស វាទងំ
សៃុះអាចស្ាប ្ង់ថា ក្បធ្លៃបទមួយណារំពុងក្តូវ ៃជខជរសៅ
រនុងចំសណាមអ្នរសក្បីក្  ់សៅខណៈសពលណាមួយ ឬរ៏តាមោៃពី
អារមមណ៍នៃអ្នរសក្បីក្  ់ខដលបសញ្េញសៅរនុងាតិកាសនាុះ ដូចជា 
សតីសាធ្លរណជៃាៃគំៃិតវជិាាៃ ឬអ្វជិាាៃចំសពាុះសបរខជៃណា
ាន រ់សនាុះ។ 

 

ក្រុមហ ុៃក្បសភទសៃុះមួយាៃសឈាម ុះថា Bakamo.Social ខដលសធវី
ការជាមួយរោឋ ភិ ល អ្ងគការសក្ៅរោឋ ភិ ល ៃិងគណបរស
ៃសោ យ  ៃពៃយល់ពីស វាទងំសៃុះខដលពួរសគ្តល់ឲ្យតាមរយៈ
ការសាត ប់ឌីជីងលសៅសលីសវបសាយរប ់ពួរសគថា៖ 

‘Bakamo សធវីការសលី ពីការរំណត់ក្តឹមខតពារយគៃាឺុះ ៃិង
អារមមណ៍។ តាមរយៈព័ត៌ាៃ លមអិតបៃតិចៗ្សុោំន  ពួរ
សយងីអាចបសងកីតជាក្បធ្លៃបទទូលំទូោយខដលាៃលរខ
ណៈទរ់ទញ ៃិងជំរុញមៃុ សឲ្យចូលរមួសៅរនុងការ
ពិភារា។ ពួរសយងីយល់អ្ំពីរិចេ ៃ្នាអ្ំពីបញ្ហា  ងគម
ោ៉ា ងសពញសលញ តារងដំសណីររប ់អ្តិងិជៃ ការរំណត់
ជាខ្នរៗខ្អរសៅតាមតក្មូវការ ការរំណត់ៃូវរតាត ខដលជ
ក្មុញជសក្មី ្លិត្ល ៃិងជាសក្ចីៃសទៀត។ តាមរយៈការ
បសញ្េញមតិដ៏ពិតក្ រដរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ អ្នរៃឹងទទួល
 ៃៃូវគំៃិតដ៏ ីុជសក្ៅ ក្តឹមក្តូវ ចក្មុុះ ៃិងការយល់ដឹង
អ្ំពីឥរោិបទរប ់អ្តិងិជៃខដលអ្នរមិៃខដលធ្លា ប់រពំឹងទុ
រ។’៤ 

 

 

សតវីាដសំណីរការដូចសមតច? 

ជាទាា ប់ពីមុៃ អ្នរយុទធសាស្ត ត ៃិងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ
សក្បីក្  ់ការស ុះសឆ្ន ត ការសតរ ៃិងការ ្ង់មតិសដីមបដីឹងឲ្យក្ រដ
អ្ំពីការយល់ស ញីរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងសដីមបស្ីាប ្ង់រសៅត ៃ
សោ យ។ បសចេរវទិាតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងល
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យពួរសគអាចសធវីការវភិាគ ៃដូចោន សៅៃឹងឧបររណ៍ខដល
សគធ្លា ប់សក្បីពីមុៃមរ ប៉ាុខៃតវាឆ្ប់រហ័ ជាង សក្បីធៃធ្លៃតិចជាង ៃិង
អាចសធវីការ ិរាសៅសលីក្រុមមៃុ ស ៃសក្ចីៃជាង។ សៅសពលខដល
ការវភិាគសៃុះក្តូវ ៃរមួ្សជំាមួយៃឹង ំណំុទិៃនៃ័យស្សងសទៀតដូច
ជា បញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរតាមោៃសមីល (Follower) រប ់អ្នរសក្បីក្  ់ 
ឬទីតាងំរប ់ពួរសគ ការសាត ប់ឌីជីងលអាចស្ាប ្ង់ ពីការយល់
ស ញីជាសាធ្លរណៈនៃក្រុមសោលសៅមួយ ខដលសធវីឲ្យវាកាា យជា
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ឧបររណ៍ដ៏ាៃតនមា ក្ាប់សបរខជៃ ៃិងយុទធនាការសោ នាៃ
សោ យ។ 

បសចេរវទិាតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងលរមួាៃពីរខ្នរ 
ខដល វ័យក្បវតតិរមម ៃពសៃាឿៃ ៃិងបសងកីៃទំហសំៅសលី៖ គឺការ
ទទលួ ៃទិៃនៃ័យ ៃិងការវភិាគទិៃនៃ័យ។ ជាដំបូង ទិៃនៃ័យក្តូវ
 ៃក្បមូលតាមរយៈ ុ ខវររមមវធិីសៅថា scrapers ពីការបសង្ហា ុះ
សលីបណាត ញ ងគម ធវីត (tweet) ខដលភាា ប់ជាមួយៃឹង hashtag 
ឬពីបុគគលជារ់ោរ់ណាមួយសៅសលី Twitter ឬាតិកាខដល ៃពី
ការបសញ្េញមតិសលីការបសង្ហា ុះសៅរនុង Facebook។ អ្ៃតររមមទងំសៃុះ
អាចក្តូវ ៃចាត់ជាការចូលរមួជាវជិាាៃ ឬអ្វជិាាៃសៅរនុងក្បធ្លៃ
បទណាមួយ។ 

បន្ាប់មរ ទិៃនៃ័យទងំសៃុះក្តូវ ៃវភិាគសោយសក្បីក្  ់វធិីសា
ស្ត តសោុះក្សាយអាល់ហកូរតី (algorithm) សដីមបទីញយរជាខ្នរៗ
ៃូវព័ត៌ាៃ ដូចជា សតីធវីតមួយបង្ហា ញពីអារមមណ៍វជិាាៃ ឬអ្វជិាាៃ 
តាមរយៈការវភិាគៃូវពារយ ៃិងបរបិទរប ់វា។ ការវភិាគទងំសៃុះ
ភាគសក្ចីៃខ្អរតាមការវវិតតងមីៗសៅរនុងដំសណីរការភាសាធមមជាតិ 
(Natural Language Processing) ខដលជាក្បសភទមួយនៃបញ្ហា
 បបៃិមមិត ាៃឯរសទ ខាងអ្សងកតអ្តែបទជាសក្ចីៃ។ ដំសណីរការ
ភាសាធមមជាតិ ក្តូវ ៃបសងកីតស ងីមិៃ ក្ាប់ខតរំណត់អារមមណ៍
វជិាាៃ ឬអ្វជិាាៃនៃពារយជារ់ោរ់ណាមួយ ឬបរបិទភាសាខដល
បង្ហា ញពីអារមមណ៍នៃសារខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតវារ៏សដីមបបីសងកីតជាវធិ្លៃងមី
សោយសារខតវាអាចសធវីការវភិាគ ៃកាៃ់ខតសក្ចីៃសៅៗ សធវីឲ្យវា
កាៃ់ខត ‘ឆ្ា ត’ ពីមួយនងៃសៅមួយនងៃ។ 

ជាជាងការឈប់សក្បីៃូវឧបររណ៍ចា ់  បសចេរវទិាការតាមោៃតាម
រយៈការសាត ប់ឌីជីងលសៃុះ ក្តូវ ៃសគសក្បីបូរ្សជំាមួយោន ខតមតង។ 
ឧទហរណ៍ អ្ងគការស្ាប ្ង់អ្ំពីការស ុះសឆ្ន តតាមខបបបុរណមួយ
សឈាម ុះថា YouGov  ៃក្បមូលមតិសាធ្លរណៈតាមរយៈអុ្ីខមល ឬ
វធិីសាស្ត តអ្ៃឡាញស្សងសទៀត ក្ាប់គណបរសៃសោ យ រោឋ ភិ
 ល ៃិងក្រុមហ ុៃឯរជៃ។ សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ អ្ងគការ YouGov 
សៃុះ ៃទិញក្រុមហ ុៃបញ្ហា  ិបបៃិមិតត មួយាៃសឈាម ុះថា 
Portent.IO  ក្ាប់បសងកីៃ មតែភាពតាមោៃតាមរយៈការតាមសាត
ប់ឌីជីងលរប ់វាសដីមបបីខៃែមសៅសលីការង្ហររប ់ពួរសគសដលាៃ
ក្សាប់។៥  Portent.IO ក្តូវ ៃបតូរសឈាម ុះសៅជា YouGov Signal 

ខដលអ្ៃុវតតៃ៍ៃូវការវភិាគសៅសលីពារយ ៃិងឥរោិបងអ្នរសក្បីក្  ់
សៅសលី Twitter សដីមប ី’ចក្ាញ់យរៃូវគំៃិតគៃាឺុះជុំវញិការចូលរមួជា
រមួ ការយល់ស ញី ៃិងលទធភាពនៃទី្ារ’។ វធិីសាស្ត តសៃុះក្តូវ ៃ
សក្បីក្  ់សដីមបខី វងយល់ថាក្រុមហ ុៃ យុទធនាការសោ នា ឬបុគគល
ណាមួយសធវីការ ៃលអប៉ាុណាណ  សបីតាមការយល់ស ញីពីសាធ្លរណ
ជៃ ខដលការខ វងយល់សៃុះាៃអ្តែក្បសោជៃ៍ ក្ាប់អ្នរ
ៃសោ យរនុងការខ វងយល់ពីការសធវីឲ្យក្បស ីរស ងីៃូវសាែ ៃភាព
រប ់ពួរសគ សៅចំសពាុះមុខអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលាៃ កាត ៃុពល។៦ 

 

 

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសគយរសៅសក្បកី្  ់ោ៉ា ងដូចសមតចខាុះ? 

ទិៃនៃ័យខដលក្បមូលពីបណាត ញ ងគមសោយយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ អាច សក្មចៃូវលទធ្លមួយចំៃួៃដូចខាងសក្កាម៖ 

↘ ទិៃនៃ័យអាចជួយយុទធនាការសោ នាឲ្យខ វងយល់ ៃរនុង
ររណីសបរខជៃ ឬបញ្ហា ណាមួយក្តូវ ៃចាត់ទុរថាាៃភាពវជិាាៃ 
ឬអ្វជិាាៃ ភាសាខបបណាខដលពួរសគក្តូវសក្បីក្  ់ ៃិងថាសតីសគ
ជខជរអ្ំពីបញ្ហា ទងំសៃុះសក្ចីៃប៉ាុណាណ ។ 

↘ ទិៃនៃ័យអាចបង្ហា ញពីបញ្ហា ខដលមៃុ សជាទូសៅខាវ យខវល់តាមរ
យៈការវភិាគសៅសលីក្បធ្លៃបទខដលាៃសគជខជរសក្ចីៃជាងសគ ឬរ៏
ទំសនារ hashtags សៅជុំវញិវដតនៃការស ុះសឆ្ន ត។ 

↘  ុ ខវររមមវធិី រ៏អាចជួយខ វងររអ្នរខដលាៃឥទធិពល
ៃសោ យ្ងខដរ តាមរយៈការររសមីលអ្នរខដលាៃឥទធិពល
សាយភាយសក្ចីៃជាងសគសៅសលីបណាត ញ ងគម ៃិងអ្នរខដលាៃ
អារមមណ៍វជិាាៃចំសពាុះយុទធនាការសោ នាៃសោ យណាមួយ។ 

NUVI ខដលជាឧបររណ៍តាមោៃការសាត ប់សៅសលីបញ្ហា  ងគមមួយ
បសងកីតស ងីសោយ Brickfish ្តល់ៃូវស វាសតត ត ំខាៃ់សលីសរឿងៃ
សោ យ។ ចំណងសជីងធំសៅសលីទំព័រៃសោ យរប ់ពួរសគ ៃ
 រស រថា៖ ‘ខ វងយល់ពីអ្វីខដល ំខាៃ់ ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន តសៅ
ក្គប់ខណៈសពលណាមួយ។ តាមោៃៃូវទំសនារ ៃិងសោលគំៃិតខដល
អ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់អ្នររំពុងខតខចររខំលរ ៃិងការនាមុំខសគរនុងការ
ដឹងពីគំៃិតស្សងៗខដលរំពុងខតសរីតាៃស ងី’។៧ រនុងចំសណាមស 
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វារប ់ពួរសគខដល្តល់សៅឲ្យតួអ្ងគៃសោ យសដីមប ី‘នាមុំខសគរនុង
ការដឹងពីអ្វីខដលអ្នរស ុះសឆ្ន តរំពុងខតគិត’, ‘បសងកីតបញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរ
ខដលាៃឥទធិពល ៃិងអ្នររុិះគៃ់មរសលីអ្នរ សហយីក្តូវដឹងសៅសពល
ខដលពួរសគជខជរពីក្បធ្លៃបទអ្វីមួយ’, ‘[ស្ាប ្ង់] អារមមណ៍
ទរ់ទិៃៃឹងបញ្ហា ណាមួយ’ ៃិង ‘[សមីលស ញី] ទិៃនៃ័យខដលសលច
ស ងីរនុងរិចេ ៃ្នាភាា មៗសៅរនុងតារងខដលអ្នរអាចចូលសៅ
ដំសណីរការ ៃសៅសលីឧបររណ៍ចល័តរប ់អ្នរ’។៨   

ក្រុមហ ុៃ Crimson Hexagon ខដលាៃឯរសទ ខ្នរការតាមោៃ
តាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងល ្តល់ៃូវព័ត៌ាៃ លមអិតពីរសបៀបខដល
ពួរសគក្បមូលគំៃិតនានា ពីការពិភារាៃសោ យនាសពលងមីៗសៃុះ
សៅសលីបណាត ញ ងគម។ ឧទហរណ៍ ងមីៗសៃុះពួរសគ ៃវភិាគថា
សបរខជៃមួយណាខដលក្តូវ ៃសគជខជរសក្ចីៃជាងសគសៅសពលខដល
ក្បកា ពីការឈរសឈាម ុះក្បរួតក្បខជងក្បធ្លនាធិបតីអាសមររិ ឆ្ន  ំ
២០២០។ សោងតាមព័ត៌ាៃ ខដលពួរសគ ៃ្តល់ឲ្យ សៅចុងឆ្ន  ំ
២០១៨ ‘សៅសពលខដល Kamala Harris  ៃក្បកា ថានាងៃឹង
ចូលរមួក្បរួតក្បខជងសៅនងៃទី០១ ខខមររ ាៃការធវីតចំៃួៃ១៩១
ពាៃ់ដង  អ្ំពីសបរខភាពរប ់នាង។ Bernie Sander រ៏ទទួល ៃ
ធវីតចំៃួៃ ១៩១ពាៃ់ដង ដូចោន ្ងខដរសៅសពលខដលសោរ ៃ
ក្បកា ចូលរមួសៅរនុងការក្បរូតក្បខជងសៅនងៃទី១៩ ខខរុមាុះ’។៩  
ពួរសគរ៏ ៃស្ាប ្ង់ពីអារមមណ៍សាធ្លរណៈជៃចំសពាុះការស ុះ
សឆ្ន ត្ងខដរ សហយីពួរសគររស ញីថា អ្នរស ុះសឆ្ន តជាសក្ចីៃ ’មិៃ
 បាយចិតត’ ៃឹងបញ្ហា រស ីបដូចជា បញ្ហា បខក្មបក្មួលអាកា ធ្លតុ 
ៃិងបញ្ហា អ្សនាត ក្បសវ ៃ៍ សហយីមៃុ សមួយចំៃួៃ ‘ភ័យខាា ច’ ៃិងខាុះ
សទៀត ‘ បាយចិតត’ ជុំវញិព័ត៌ាៃ នៃការក្បកា អ្ំពីសបរខភាព
ក្បរួតក្បខជងក្បធ្លនាធិបតី។១០ 

ក្រុមហ ុៃស្សងមួយសទៀតាៃសឈាម ុះថា Ossalabs   ៃលរ់
ឧបររណ៍វាយតនមាលទធ្លស ុះសឆ្ន តជាពិស   ក្ាប់យុទធនាការ
សោ នាៃសោ យ។១១ Ossalabs ្សពវ្ាយថា តាមរយៈ
ឧបររណ៍សៃុះ ពួរសគអាចជួយអ្នរៃសោ យ ‘សក្តៀមសរៀបចំ ក្ាប់
 ំៃួរជាសាធ្លរណៈ តាមរយៈការដឹងឲ្យ ៃក្ រដពីបញ្ហា អ្វីខដល
ាៃសៅរនុងការគិតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត’, ‘ខ វងររ ៃិងសឆ្ាីយតបសៅ
ៃឹងបញ្ហា តូចតាចខដលប៉ាុះពាល់ដល់ការ សក្មចចិតតស ុះសឆ្ន ត មុៃ
ៃឹងវាកាា យសៅជាបញ្ហា ធំ’, ‘គិតទុរជាមុៃៃូវការវាយក្បហារខដលៃឹង

សរីតាៃស ងីពី ំណារ់គូក្បខជង’ ៃិង ‘ដឹងៃូវចំណុចខដលក្តូវ
ៃិោយ ៃិងក្បធ្លៃបទណាខដលាៃឥទធិពល’។១២ 

ក្រុមហ ុៃទងំបីសៃុះបង្ហា ញពីក្បសភទស្សងៗោន ជាសក្ចីៃនៃគំៃិតខដល
អាចក្តូវ ៃស្ាប ្ង់សដីមបកី្ ប់សៅអ្នរៃសោ យឲ្យដឹងថា
ចំណុចខដលខាួៃៃិោយសនាុះាៃក្ប ិទធិភាពខដរឬសទ ឬរ៏ក្តូវខរ
តក្មូវវាឲ្យក្ បសៅតាមអារមមណ៍សាធ្លរណជៃ។ 

 

 

“ជាទាា ប់ អ្នរយុទធសាស្ត ត ៃិងយុទធនាការសោ នាៃសោ យសក្បី
ក្  ់ការស ុះសឆ្ន ត ការទូរ ័ព្ ៃិងការ ្ងម់តិសដីមបីដឹងឲ្យក្ រដ
អ្ំពីការយល់ស ីញរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងសដីមបីស្ាប ្ងរ់សៅត ៃ
សោ យ។ បសចេរវទិាសាត ប់តាមឌីជីងល អ្ៃុញ្ហា តឲ្យពួរសគអាចសធវី
ការវភិាគ ៃដូចោន ដូចៃឹងឧបររណ៍ខដលសក្បីពីមុៃមរ សហីយវា
ឆ្ប់រហ័  សក្បីធៃធ្លៃតិចជាង ៃិង ិរាសៅសលីក្រុមមៃុ ស ៃ
សក្ចីៃជាង។” 

 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅក្បសទ នតវា៉ា ៃ់៖ ក្រុមហ ុៃ AutoPolitic សធវីការសលីយុទធនាការ
សោ នាស ុះសឆ្ន តអ្ភិ លក្រុង ក្ាប់ក្រុងនតបុិ (Taipei) សៅ
ឆ្ន ២ំ០១៤។ ក្រុមហ ុៃ AutoPolitic សៅរនុងពារយរប ់សគ ៃ
ៃិោយថា ‘បំសពញ ៃិងបខមាងទិៃនៃ័យពីបណាត ញ ងគមឲ្យសៅជា
ព័ត៌ាៃ  ាៃ ត់ខដលអាចសធវី រមមភាព ៃ’។១៣ សោរ Ko Wen-
je ជាសបរខជៃខដលឈរសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តអ្ភិ លក្រុងនតបុិជាសលីរ
ដំបូងខដល ៃសធវីការជាមួយក្រុមហ ុៃ AutoPolitic។  ក្ាប់
យុទធនាការសោ នារប ់សោរ Ko ក្រុមហ ុៃ ៃ ៉ា ៃ់សាម ៃៃូវ
អារមមណ៍រប ស់ាធ្លរណជៃសដីមបខី វងយល់ថា ‘ក្បធ្លៃបទណាខាុះ
ខដលសាធ្លរណជៃខាវ យខវល់អ្ំពីវា (សហតុអ្វី), ៃរណាជាអ្នរខដល
ាៃឥទធិពល (សទីបសគអាចសៅពួរសគឲ្យចូលរមួ) ៃិងក្បធ្លៃបទ
ណាខាុះខដលអ្នរខដលាៃឥទធិពលចាប់អារមមណ៍ខាា ងំបំ្ុត’។១៤ 
ក្រុមហ ុៃក្បមូល ៃបញ្ា ីសឈាម ុះ រមមជៃ ៃិងោរ់សលខសរៀងពួរសគ
សៅតាមការ ៉ា ៃ់ក្បាណអ្ំពីរក្មិតនៃការចូលរមួសក្ចីៃប៉ាុណាណ  ខដល
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ពួរសគអាចសធវី ៃខ្អរសលី រមមភាពសលីអ្ៃឡាញរៃាងមរ។ ពួរ
សគ ៃ ៃនិោឋ ៃថាសោរ Ko គួរខតចូលរមួជាមួយក្រុមមៃុ សវយ័
សរមងតាមរយៈ រមមភាពដូចជា ការចារ់សារ់ ការរតំាមដង្ាូវ ការ
សលង ល់ស ុះ ៃិងការជិុះរង់ជាសដីម។ សោរ Ko  ៃសធវីតាម
សោបល់ទងំសៃុះ សហយីការសៅរខៃាងចារ់សារ់រប ់ោត់ក្តូវ ៃ
ចាត់ទុរថាទទួល ៃសជាគជ័យ សក្ពាុះាៃការខចររខំលរោ៉ា ងទូលំ
ទូោយសៅតាមបណាត ញ ងគម។១៥ 

សៅក្បសទ ឥណាា ៖ Germin8 Social Intelligence ជាក្រុមហ ុៃ
ឥណាា មួយខដល្តល់ការក្សាវក្ជាវការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់
តាមឌីជីងលៃូវសរឿងៃសោ យ។ រមមវធិី ុ ខវរអ្ៃឡាញរប ់ 
Germin8 ខដលាៃសឈាម ុះថា ‘social command centre’ សធវីការ
តាមោៃ ‘ការ ៃ្នា ងគម’ ដូចជាការត  ូមតិសៅសលី Twitter ឬ
សៅសលីទំព័រ Facebook សាធ្លរណៈ។១៦ ពួរសគ ៃសចញ្ាយៃូវ
ការវភិាគនៃការ ៃ្នាទងំសៃុះសៅមុៃការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៤ 
សហយី ៃ្ាយលទធ្លទងំសនាុះសៅសលីអ្ៃឡាញ ខដលមៃុ ស
ក្គប់ោន អាចសមីល ៃ។ លទធ្លបង្ហា ញថាគណបរស Bharatiya 
Janata Party (BJP) ាៃសារខដលាៃភាពវជិាាៃជាង ខដល
រនុងសនាុះវា ៃសតត តសលីរតី ងឃមឹ ចំខណរឯគណបរស Aam Aadmi 
Party ាៃៃូវវធិីសាស្ត ត ំខាៃ់មួយខដលសតត តសលីបញ្ហា ដូចជាអ្ំសពី
ពុររលួយជាសដីម។ អ្នរនាពំារយាន រ់រប ់ Germini8  ៃៃិោយពី
ឥទធិពលខដលអាចាៃ ក្ាប់សជាគជ័យនៃយុទធនាការសោ នាថា 
សារខដលាៃៃ័យវជិាាៃាៃភាពទរ់ទញចំណាប់អារមមណ៍ជាង 
 ក្ាប់អ្នរខដលសទីបស ុះសឆ្ន តជាសលីរដំបូង។ សៃុះ បង្ហា ញឲ្យ
ស ញីថា ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងលអាច្តល់
ព័ត៌ាៃ ខដលអាចក្តូវ ៃបញ្េូ លសៅរនុងយុទធសាស្ត ត ក្ាប់
យុទធនាការសោ នានាសពលខាងមុខ។១៧     

 

 
សៅរនុងខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ កាណាោ ៃកាា យជាក្បសទ ស ដឋរិចេ រលដ៏ធំដំបូងសគបងអ ់ខដល ៃ ត្ល់ភាព
ក្ បចាប់ដល់ការសក្បីក្  ់អាសភៀៃរនុងសោលបំណងនៃការបសងកីតងមី។ Crimson Hexagon ជាក្រមុហ ុៃមួយ
ខដលាៃមូលោឋ ៃសៅទីក្រុងបូ តុៃ  ៃអ្សងកតអំ្ពីក្បតិរមមសលីក្បព័ៃធអ្ៃឡាញរប ់ក្បសទ ។ សោងតាមរូបភាព
ស្ត គីៃពីសគហទំព័ររប ់ពួរសគសៃុះ សៅនងៃនៃការអ្ៃុម័ត ត្ល់ភាពក្ បចាប់ ាៃចំៃួៃ៤០.០០០ នៃការបសង្ហា ុះសៅ
សលីបណាត ញ ងគម ខដល ៥៦% នៃការបសង្ហា ុះទងំសនាុះក្តូវ ៃរំណត់ថា ‘ាៃអារមមណ៍ររីរយ’។ អារមមណ៍ក្តូវ
 ៃខបងខចរសៅតាមតំបៃ់ភូមិសាស្ត ត ខដលទីក្រុងមួយចំៃួៃសៅខប៉ារខាងលិចក្បសទ កាណាោសពញចិតតៃូវការ
តា  ់បតូរ រឯីទីក្រុងខដលសៅខប៉ារខាងសរីតក្បសទ  ៃក្បឆ្ងំចំសពាុះការតា  ់បតូរសៃុះ។   

ក្បភព៖  ‘Canada Has Legalized Weed and Banff National Park Is Loving It’, អារ់ស  សៅនងៃទី១២ 
ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, https://www.crimsonhexagon.com/thecrimson-post/canada-weedlegalization-
2018-10-17/ 

 
NUVI ខដលជាក្រុមហ ុៃរុរររបណាត ញ ងគមមួយាៃមូលោឋ ៃសៅ Utah ជាទី្ាររប ់យុទធនាការសោ នាៃ
សោ យ។ រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរសចញពីសគហទំព័រខដលបង្ហា ញព័ត៌ាៃអំ្ពីសយៃឌ័រនៃអ្នរតាមោៃរប ់អ្តិងិជៃ
ាន រ់ ទីរខៃាង ខដលពួរសគរ ់សៅ សតីពួរសគចូលរមួរក្មិតណា ៃិងសតីវាាៃភាពខុ ោន សៅតាមសពលសវោោ៉ា ង
ដូចសមតចខាុះ។ ព័ត៌ាៃខបបសៃុះអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបសីរៀបសរៀងសារៃសោ យរប ់ពួរសគនាសពលអ្នាគត។ 

ក្បភព៖  ‘Politics - NUVI - Real-Time Social Intelligence’, អារ់ស  សៅនងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
http://marketing-stage.nuvi.com/politics/ 

 
ការសាត ប់ឌីជីងលអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមប ីសក្មចៃូវសោលបំណងស្សងៗោន ។ OssaLabs ខដលាៃមូលោឋ ៃ
សៅរដឋ Virginia ពៃយល់ពីរសបៀបខដលយុទធនាការសក្បីក្  ់ស វារមមរប ់ពួរសគដូចខដលាៃសៅរនុងរូបភាពស្ត គីៃ

http://marketing-stage.nuvi.com/politics/
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ខដល ៃយរសចញពីសគហទំព័ររប ់ពួរសគ។ សឈាម ុះរប ់ក្រុមហ ុៃសចញមរពី Ossa ជាអាទិសទពរប ់ក្រិរ
តំណាងឲ្យពារយចចាមអារម ៃិងសររ ត ិ៍សឈាម ុះ។  

ក្បភព៖  ‘Political Campaigns’, OssaLabs, អារ់ស  សៅនងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
http://www.ossalabs.com/political 

 
ការបសង្ហា ុះសៅសលីបាុរមួយសៅឆ្ន ២ំ០១៥ ខដលាៃសឈាម ុះថា Crimson Hexagon  ៃពៃយល់ពីការររស ញីមួយ
ចំៃួៃអំ្ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅចក្រភពអ្ង់សគា ។ ការបសង្ហា ុះសលីបាុរ ៃបង្ហា ញថាអ្នរស ុះសឆ្ន តឲ្យគណបរសឯររជយ
រប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  (UK Independence Party) សៅសលីបណាត ញ ងគមាៃ ‘ទំសនារចាប់អារមមណ៍សលីក្រុម
ជីហាតចំៃួៃ៤០ដង (៤០x)’ សលី ពីអ្នរសក្បីក្  ់ស្សងសទៀត រឯីអ្នរោកំ្ទគណបរសការង្ហរាៃ ‘ទំសនារចាប់
អារមមណ៍សលីបញ្ហា  តវនក្ពចំៃួៃ២៦ដង (២៦x)’ ជាជាងអ្នរសក្បីក្  ់ស្សងសទៀត។       

ក្បភព៖  Crimson Hexagon, ‘Voter Interests UK Election | Affinity Analysis 

Politics’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, https://www.crimsonhexagon.com/blog/social-
media-data-reveals-what-uk-voters-are-really-talking-about/ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃការបសង្ហា ុះសៅសលីបាុរខដលជារមម ិទធិរប ់ក្រុមហ ុៃ Meltwater បង្ហា ញពីការវា ់ ្ង់រប ់
ពួរសគអំ្ពីអារមមណ៍ខដលាៃចំសពាុះសបរខជៃក្បធ្លនាធិបតីសរៃោ៉ា  សោរ Uhuru Kenyatta 

ៃិងសោរ Raila Odinga.   

ក្បភព៖  Philippa Dods, ‘Kenya-Elections-Online-Media-Analysis’, South Africa 

— Meltwater (blog)’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://www.meltwater.com/za/kenya-elections-online-media-analysis/ 

 

 

សតខីាុដំងឹ ៃោ៉ា ងសម៉ាចថា វារពុំងខតក្តវូ ៃសក្បកី្  ់មរសលីខាុ?ំ 

ក្រុមហ ុៃតាមោៃការតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីលងលសរៀបចំវធិី
សាស្ត តរប ់សគតាមរយៈការស្ាប ្ង់ពីអ្វីខដលមៃុ ស ៃៃិោយ

សៅ ‘ទសាធ្លរណៈ’។ វាាៃតាា ភាពតិចតួចណា ់ សបីៃិោយពី
វសិាលភាពសពញសលញនៃការតាមោៃសៅទីរខៃាង ‘សាធ្លរណៈ’។ 
ក្រុមហ ុៃខាុះបញ្ហា រ់ចា ់ថា ពួរសគសធវីការសៅសលី Twitter សដីមបី
តាមោៃឥរោិបងអ្នរសក្បីក្  ់សៅសលី Twitter ចំខណរឯក្រុមហ ុៃ
ស្សងសទៀតមិៃ ៃបញ្ហា រ់សនាុះសទ។ វាសធវីឲ្យាៃការពិ ររនុងការដឺ
ងថា សតីអ្នររំពុងក្តូវ ៃលួចតាមោៃសាត ប់ ឬរ៏អ្ត់។ សទុះជាោ៉ា ង
ណារ៏សោយ អ្នរអាច ៃមត់ថា តាមរយៈការជខជរោន សៅសលីក្បព័ៃធ
អ្ៃឡាញសាធ្លរណៈដូចជា Twitter ឬក្ប ិៃសបីអ្នរាៃគណៃី 
Facebook សាធ្លរណៈ ឬាៃការជខជរណាមួយអ្ំពីៃសោ យ
សៅរនុងជាលរខណៈក្រុម (Facebook groups) ទិៃនៃ័យរប ់អ្នរ
អាចៃឹងក្តូវ ៃសគក្បមូល ៃិងសក្បីក្  ់តាមមសធា យខដល ៃ
សរៀបរប់ពីខាងសលី។ 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងលអាចសជៀ វាងៃូវ
បញ្ហា មួយចំៃួៃខដលពារ់ព័ៃធៃឹងការក្បមូលគំៃិតសោបល់តាមខបប
សាមញ្ាដូចជា ការក្តួតពិៃិតយសោយខាួៃឯង (Self-censorship) 
ៃិង Hawthorne effect (្លប៉ាុះពាល់ ខដលអ្នរក្តូវ ៃសគតាម
ោៃតា  ់បតូរអារបបរិរោិសៅសពលខដលសគដឹងថារំពុងក្តូវ ៃតាម
ោៃ)។ 

↘ ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាម ឌីជីងលអ្ៃុញ្ហា តឲ្យយុទធនា
ការសោ នាអាចសធវីការវាយតនមា ៃិងស្ាប ្ង់ពីគំៃិត ៃិង
អារមមណ៍រប ់មៃុ សកាៃ់ខតទូលំទូោយ ៃិងាៃលរខណៈ
ក្ទង់ក្ទយធំ ៃជាជាងការសក្បីវធិីសាស្ត ត ្ង់មតិស ុះសឆ្ន តតាមអ្ៃ
ឡាញ ៃិងការ ្ង់មតិធមមតា។  

↘ ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងល សតត តសលីអារបប
រិរោិជាជាងសោលបំណង ឬឥរោិបងរប ់មៃុ ស សោយវា ៃ្ត
ល់ៃូវគំៃិតសោបល់ ‘ខដលមិៃ ៃសក្ោងទុរ’។ 

↘ អ្នរសក្បីក្  ់រក្មៃឹង្តល់ឲ្យ ឬក្តូវ ៃសារ ួរអ្ំពីការយល់
ក្ពមសធវីជាខ្នរមួយសៅរនុងការវភិាគនៃវធិីសាស្ត តការសាត ប់ឌីជីងល
សៃុះណា ់ ប៉ាុខៃតក្រុមហ ុៃសធវីឲ្យវាកាា យជាសរឿងក្តឹមក្តូវ ៃតាមរយៈ
ការក្បមូលទិៃនៃ័យពីទីរខៃាង ‘សាធ្លរណៈ’។ ពារយសសាា ររប ់ 
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Bakamo.Social “ការទទួល ៃគំៃិតសោយមិៃចា ំច់សារ ួរ”
 ៃសលីរស ងីថា “ការមិៃទទួល ៃការក្ពមសក្ពៀងសដីមបសីារ ួរ 
ក្តូវ ៃសគសមីលស ញីថាជាក្បសោជៃ៍មួយ”។ 

↘ សទុះបីជាអ្នរ្តល់ ឬក្រុមហ ុៃ្តល់ស វាការតាមោៃតាមរយៈការ
សាត ប់តាមឌីជីងលសលីរស ងីថា ‘វាជាសរឿងង្ហយក្ ួលរនុងការខ វង
យល់អ្ំពីអារមមណ៍មៃុ សណាាន រ់។ ខណៈវាក្ោៃ់ខតជាអារមមណ៍ ឬ
រ៏ការរជំួលចិតត ជាឥរោិបង ឬរ៏ការយល់ស ញីប៉ាុៃសណាុះ’១៨ ខត
ការយល់ស ញីមិៃង្ហយក្ ួលរនុងការក្បមូលសនាុះស យី។ ្្ុយសៅ
វញិ ការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាមឌីជីងលសតត តសលី
បចេុបបៃនកាលជាមធា យរនុងការ ៉ា ៃ់សាម ៃ ឬទ សៃទយថា
មៃុ សចង់ ៃអ្វី ឬៃឹងចង់ ៃអ្វីនាសពលអ្នាគត ខដលជាវធិី
សាស្ត តមួយមិៃ ូវជាគួរឲ្យសជឿជារ់ ៃសនាុះសទ។   

↘ សក្ៅពីសៃុះសៅសទៀត សទុះបីជាការតាមោៃតាមរយៈការសាត ប់តាម
ឌីជីងលអាចជួយស្ាប ្ង់ក្រុមមៃុ សស្សងៗោន ខដលក្តូវ ៃ ្ង់
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 ងគមអ្ៃឡាញ ៃិង្តល់ឲ្យៃូវការយល់ស ញីមួយខដលាៃរក្មិត
្ងខដរ។ 
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៧ 
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១០ 
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"ក្រុមហ ុៃខាុះបញ្ហា រ់ចា ់ថាពួរសគសធវីការសៅសលី Twitter សដីមបី
តាមោៃឥរោិបងសៅសលី Twitter ចំខណរឯក្រុមហ ុៃ ស្សងសទៀត
មិៃ ៃបញ្ហា រ់សនាុះសទ។ វាសធវីឲ្យាៃការពិ រ រនុ ងការដឺងថាសតីអ្នរ
រំពុងក្តូវ ៃលួចសាត ប់ឬរ៏អ្ត់។់” 
 
១២ 
‘យុទធនាការសោ នាៃសោ យ’, OssaLabs, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខមីនាឆ្ន  ំ២០១៩, 
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blog/social-media-sentiment-analysis. 

http://www.ossalabs.com/election-impact
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ទិៃនៃ័យជាឥទធពិល 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មិៃថាទិញមរពីឈមួញទិៃនៃ័យ ទទួល ៃតាមបណាត ញធំៗនានា ឬ
ក្បមូលមរពីអ្នរ មក្គ័ចិតត ការអាចទទួល ៃដ៏ទូលំទូោយចូលសៅ
កាៃ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃពីពលរដឋរប់ោៃនារ់ នាឲំ្យាៃការរំណត់
សោលសៅរនុងក្ទង់ក្ទយតូច (micro-targeting) រនុងសោលបំណង
បសងកីតឥទធិពល។ បដិរូបរមមនៃសារនាសពលបចេុបបៃនសៃុះ ភាគសក្ចីៃ
ក្តូវ ៃខចរចាយតាមរយៈការ្សពវ្ាយតាមឌីជីងល។ ខណៈ
សពលខដលាៃការជខជរខវរខញរអ្ំពីក្ប ិទធភាពរប ់វា វធិីសាស្ត ត
សៃុះរ៏រំពុងខតខក្បកាា យោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ សៅជាឧបររណ៍ដ៏ាៃសារៈ
 ំខាៃ់សៅរនុងការបញ្េុ ុះបញ្េូ លមៃុ ស មិៃក្តឹមខតអ្វីខដលក្តូវស ុះ
សឆ្ន តឲ្យសនាុះសទ ខតខងមទងំអ្វីខដលមិៃក្តូវស ុះសឆ្ន តឲ្យ្ងខដរ។ 

អ្នរស ុះសឆ្ន តជាសក្ចីៃាៃអារមមណ៍ៃឹងៃរខាា ងំហួ ចំសពាុះសោល
ជំហរៃសោ យរប ់ពួរសគដល់ថាន រ់មិៃអាចក្តូវ ៃអូ្ ទញ
សោយការ្សពវ្ាយសនាុះសទ ប៉ាុខៃតការរំណត់សោលសៅក្ទង់ក្ទយ
តូចក្តូវ ៃ ក្មិត ក្ាងំស ងីសដីមបបីញ្េុ ុះបញ្េូ លអ្នរខដលមិៃ
ទៃ់ សក្មចចិតត ឬអ្នរខដលមិៃ ូវជាចង់ស ុះសឆ្ន ត។ វារ៏អាចក្តូវ
 ៃសក្បីក្  ់រនុងសោលបំណងស្សងសទៀត្ងខដរដូចជាការនរ
អ្ង្ហគ  ងវកិា ការរតឹចំណងសាមគគីភាព ឬការសគៀងគរការោកំ្ទពីអ្នរ
ាៃឥទធិពលៃសោ យ ៃិងអ្នរសៅរនុងមជឈោឋ ៃ ងគមរប ់ពួរ
សគ។ វារ៏អាចជាទក្មង់មួយនៃការស្ាីសារស្សងមួយសទៀតពីបណាត ញ
សារព័ត៌ាៃ ៃិងជាមសធា យមួយសដីមបជីុះឥទធិពលសលីមតិទូសៅ 
ខចរចាយព័ត៌ាៃបំភាៃ់ ឬសៅរនុងររណីខាុះសទៀត សក្បីជាមសធា យ
មួយសដីមបបី៉ាុៃប៉ាងោប ងកត់ការស ុះសឆ្ន តសលីក្រុមក្បជាជាៃសោល
សៅខដល ៃរំណត់ជារ់ោរ់។ 

បសចេរសទ ស្សងៗោន មួយចំៃួៃក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ ក្ាប់ការ
រំណត់សោលសៅក្ទង់ក្ទយតូច ោច់សោយខ រពីោន  ឬ្សបំញ្េូ ល
ោន ។ ការ្សពវ្ាយខដល ៃរំណត់សោលសៅក្ទង់ក្ទយតូច អាច
ក្តូវ ៃបញ្ាូ ៃសៅឲ្យបុគគលាន រ់ៗខ្អរតាមព័ត៌ាៃអ្ំពីទាា ប់ក្បចាំ
នងៃ ៃិង រមមភាពជាក្បចា ំបុគគលិរលរខណៈ ឬការ ៃនិោឋ ៃពី
ក្បសភទមៃុ សខបបណាខដលក្តូវៃឹងអ្នរ រខៃាងខដលអ្នរ ែិតសៅរនុង
រំ ុងសពលណាមួយ ឬអ្វីខដលអ្នររំពុងខ វងររសលីអ្ៃឡាញ ឬ
រំពុងខតសមីលតាមទូរទ សៃ៍។ 
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ការរៃំត់សោលសៅទតីាងំភូមសិាស្ត ត៖ 

គុណតនមាខ្នរៃសោ យនៃទតីាងំរប ់អ្នរ 

 

 

 

សតអី្វជីាការរណំត់សោលសៅទតីាងំភូមសិាស្ត ត? 

ការរំណត់សោលសៅទីតាងំភូមិសាស្ត តគឺជាការសក្បីក្  ់ព័ត៌ាៃទី
តាងំរប ់អ្នរ ជាព័ត៌ាៃក្គប់ោ៉ា ងចាប់តាងំពីទីក្រុងខដលអ្នររ ់
សៅរហូតដល់រូរអ្សោសៃជីភីសអ្ ជារ់ោរ់រប ់អ្នរ សដីមបរីំណត់ 
សៅៃឹងសារ ឬការ្សពវ្ាយជាពិស  ។ ទីតាងំភូមិសាស្ត តរប ់អ្នរ
អាចបង្ហា ញពីរខៃាងខដលអ្នររ ់សៅ រខៃាងសធវីការ ៃិងអ្វីខដលអ្នរសធវី
សៅនងៃចុង  ត ហ៍។ វាអាច្តល់តក្មុយពីទាា ប់ហាត់ក្ ណ ការសៅ
្ារទំសៃីប ៃិងការសៅសរងរុៃរប ់អ្នរ្ងខដរ។ សោយសារខត
ទិៃនៃ័យអ្ំពីទីតាងំរប ់អ្នរាៃ កាត ៃុពលខាា ងំរនុងការបង្ហា ញពីអ្វី
ខដលអ្នរចាប់អារមមណ៍ ៃិងអ្វីខដលអ្នរ្តល់តនមា វា ៃកាា យក្ទពយដ៏
ាៃតនមា ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ។ 

យុទធនាការសោ នា ៃអ្ៃុវតតៃ៍ការរំៃត់សោលសៅទីតាងំ
ភូមិសាស្ត តសៃុះជាមូលោឋ ៃសោយរំណត់ស្សងោន រវាងតំបៃ់ខដលាៃ 
ៃិងមិៃាៃជំហរៃសោ យរងឹា។ំ បចេុបបៃនសៃុះ តាមរយៈព័ត៌ាៃ
ទរ់ទងៃឹងអារបបរិរោិដ៏សក្ចីៃខដល ៃយរមរពីទិៃនៃ័យទីតាងំ 
ពួរសគអាចរំណត់សោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃកាៃ់ខតចា ់ោ ់។ 
គណបរសៃសោ យអាចយរព័ត៌ាៃទីតាងំរប ់អ្នរពីក្បភពជា
សក្ចីៃរមួាៃ ពារយបំសពញសោយខាួៃឯង បញ្ា ីសឈាម ុះអ្នរស ុះសឆ្ន ត
ជាសាធ្លរណៈ ឈមួញទិៃនៃ័យ ៃិងក្រុមហ ុៃឯរជៃ ស វាបង្ហា ញទី
តាងំ រមមវធិីទីតាងំខដលតភាា ប់ជាមួយសអ្ភីអាយ (APIs) ទិៃនៃ័យ
ខដលាៃអាជាា ប័ណណពីអ្នរ្តល់ឲ្យជាភាគីទីបី ៃិងពីក្បភពស្សងៗសទៀ
ត។១ សោយសារខតចំៃួៃឧបររណ៍ចាប់ ញ្ហា  (Sensor) សៅជុំវញិ
ពិភពសោរាៃការសរីៃស ងី សនាុះទិៃនៃ័យអ្ំពីទីតាងំៃឹងកាៃ់ខត
ង្ហយក្ ួលរនុងការទញយរមរសក្បីក្  ់ ៃ។២ តាមរយៈការសក្បី
ក្  ់ទិៃនៃ័យសៃុះ យុទធនាការសោ នាៃសោ យៃឹងបៃតរំណត់
សាររប ់ពួរសគសៅតាមសោលសៅតំបៃ់ជារ់ោរ់ ការជួបក្បជុំ

ៃសោ យក្ពឹតតិការណ៍នានា ឬ ូមបខីតតាម្្ុះៃីមួយៗសោយ
កាៃ់ខតាៃភាពចា ់ោ ់ៃិងលមអិត។ 

 

ការរំណត់សោលសៅទីតាងំភូមិសាស្ត តអាចាៃសក្ចីៃទក្មង់ ប៉ាុខៃត
ទក្មង់ខដលសក្បីក្  ់សក្ចីៃជាងសគសនាុះគឺ៖ 

↘ ការរក្មិតទីតាងំភូមិសាស្ត ត (Geofencing)៖ ជាការរំណត់ៃូវ
បរសិវណ (បរាិក្ត) ជារ់ោរ់មួយជុំវញិចំណុចខដលក្តូវ ៃសគ
ចាប់អារមមណ៍ រនុងការ្សពវ្ាយៃូវសារសៅកាៃ់មៃុ សខដលរ ់សៅ
សៅរនុងតំបៃ់សនាុះខតប៉ាុសណាណ ុះ។ ការរក្មិតទីតាងំភូមិសាស្ត តអាចក្តូវ
 ៃោរ់ជុំវញិអ្ោរ ឬតំបៃ់ៃីមួយៗជាមួយៃឹងរក្មិតក្គបដណត ប់ 
ជាសក្ចីៃា៉ា យល៍។ 

↘ ការរំណត់សោលសៅអាយភី (IP targeting)៖ ជាការក្បមូល
ព័ត៌ាៃទីតាងំពីអា ័យោឋ ៃអាយភី (Internet Protocol) ៃិងសធវី
ការរំណត់សារសៅតាមព័ត៌ាៃពីទីតាងំអាយភី។ 

 ↘ ការរំណត់សោលសៅទីតាងំភូមិសាស្ត តចល័តៃិងទីរនុងបរសិវណ៖ 
ជាការរំណត់សារៃសោ យសៅតាមខ្នរភូមិសាស្ត តខដលមិៃ ូវ
ជាោច់ពីោន  ឬាៃលរខណៈជាបណតុ ំ ដូចជារូដនក្ប ណីយត៍ាមរ
យៈ ប៉ាុ តិ៍នក្ប ណីយ ៍ឬទូរ ័ព្នដតាមរយៈការ្សពវ្ាយតាមឌីជីង
ល។ 

ទក្មង់ខាុះនៃការរំណត់សោលសៅក្ទង់ក្ទយតូចចំសពាុះទីតាងំជារ់
ោរ់  ឹងខតាៃសៅក្គប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យខដល
ាៃធៃធ្លៃជាមូលោឋ ៃសៅជុំវញិពិភពសោរសហយី ឹងខតក្គប់
យុទធនាការសោ នាសក្បីក្  ់ទក្មង់បសចេរវទិាលបលីាញរនុងការ
រំណត់ការ្សពវ្ាយតាមទីតាងំ មិៃថាសៅទីក្រុង ក្ ុរ  ង្ហក ត់ ឬ
តាម្្ុះៃីមួយៗសនាុះស យី។ ទក្មង់រំណត់សោលសៅទីតាងំ
ភូមិសាស្ត តខដលកាៃ់ខតឆ្ា តនវជាងសៃុះសៅសទៀតសនាុះៃឹងកាា យជាការ
សក្បីក្  ់ជាទូសៅសោយសជៀ មិៃ ៃ សោយក្រុមហ ុៃពក្ងីរការ្ត-
ល់ជូៃរប ់ពួរសគ ៃិងការបញ្េុ ុះតនមាសៅរនុងដំសណីរការសៃុះ។ 
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សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់ោ៉ា ងដូចសមតច? 

ជាសោលការណ៍ អ្នរអាចក្ នមថាទិៃនៃ័យទីតាងំភូមិសាស្ត តជាបណតុ ំ
នៃចំណុចខដលបង្ហា ញមៃុ សស្សងៗោន តា  ់ទីសៅសលីខ្ៃទីមួយ 
រវាង្្ុះ រខៃាងសធវីការ រខៃាងដឹរជញ្ាូ ៃសាធ្លរណៈ រខៃាងក្បគុំតស្តៃតី 
 ួៃចារ ៃិងការសធវីដំសណីរក្ត ប់មរ្្ុះវញិជាសដីម។ រនុងៃ័យសៃុះ 
ព័ត៌ាៃសៃុះគឺមិៃ ូវជាាៃៃ័យអ្វីសនាុះសទ។ វាអាចកាា យជាាៃ
តនមាសៅសពលខដលាៃការ ៃនិោឋ ៃ ៃិងការបរក្សាយអ្ំពីវា សហយី 
ក្បខហលជាសធវីស ងីសោយក្បភពព័ត៌ាៃស្សងសទៀត។ ជាទហរណ៍ 
ទីតាងំរខៃាងហាត់ក្ ណមួយ មិៃាៃអ្វីគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ក្ាប់
យុទធនាការសោ នាសនាុះសទ សលីរខលងខតសពលវាក្តូវ ៃ ៃនិោឋ ៃ 
ឬបញ្ហា រ់ថាវាជាទីតាងំរប ់អ្នរចូលចិតតសលីតំខហទ ុំខភាព។ 
សលខរូដនក្ប ណីយរ៍ប ់អ្នរអាចបង្ហា ញពីទំសនារៃសោ យរប ់
អ្នរ សហយីសៅសពលបញ្េូ លោន ជាមួយៃឹងទិៃនៃ័យទីតាងំរប ់អ្នរ 
ដូចជា្ារទំសៃីបខដលអ្នរសៅជាក្បចា ំវាអាចៃឹងបង្ហា ញពីឥរោិបង
រប ់អ្នរចំសពាុះបញ្ហា បរសិាែ ៃ។ អ្នរអាច ៃនិោឋ ៃថាទក្មង់ខាុះនៃ
ទិៃនៃ័យទីតាងំរប ់អ្នរ មិៃថាជារខៃាងខដលអ្នររ ់សៅ ឬរ៏ជា
ចំណុចរូរអ្រសោសណនៃការសក្បីក្  ់ទូរ ័ព្ចល័តរប ់អ្នរសនាុះសទ 
វាៃឹងកាា យជាទុៃមួយ ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យខដល
ចង់រំណត់សោលសៅមរសលីអ្នរ។ 

 

ក្រុមហ ុៃខដលមិៃពារ់ព័ៃធជាមួយៃសោ យដូចជា The Weather 
Channel App (ជារមម ិទធរប ់ក្រុមហ ុៃ IBM) ៃិង Snapchat 
ាៃការសរីៃស ងីៃូវការចាប់ស្តីមសធវីឲ្យយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យអាចររ ៃៃូវទិៃនៃ័យទីតាងំ ខដលក្រុមហ ុៃទងំសនាុះ
ក្បមូល ៃពីអ្នរសក្បីក្  ់រប ់ពួរសគ។ សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១២ The 
Weather Channel  ៃក្បកា អ្ំពីការ ហការោន ជាមួយ 
Jumptap ខដលជាក្រុមហ ុៃ្សពវ្ាយចល័ត  ក្ាប់ការ្សពវ 
្ាយការស ុះសឆ្ន ត។ ទិៃនៃ័យទីតាងំខដលសក្បីសដីមបពីាររណ៍
អាកា ធ្លតុឲ្យអ្នរសក្បីក្  ់រមមវធិី ក្តូវ ៃោរ់ឲ្យសក្បីក្  ់ ៃ
 ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ ដូចខដល ៃបង្ហា ញសៅ
សលីសវបសាយមួយរប ់ក្រុមហ ុៃអាកា ធ្លតុ ខដល ៃ រស រ
សរៀបរប់ចាប់ពីសពលសនាុះមរ។៣ 

ទិៃនៃ័យទីតាងំរប ់ Snapchat រ៏ក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សោយយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យ្ងខដរ។ សៅរនុងការស ុះសឆ្ន តបន្ាៃ់មួយ
សៅចក្រភពអ្ង់សគា រនុងឆ្ន ២ំ០១៧ គណបរសការង្ហរ (Labour 
Party)  ៃសក្បីក្  ់ Snapchat សដីមបសីលីរទឹរចិតតក្រុមវយ័សរមង
ឲ្យស ុះសឆ្ន តតាមរយៈឧបររណ៍មួយ ក្ាប់ររសមីលពីទីរខៃាងស ុះ
សឆ្ន តរប ់ពួរសគ។ សារសនាុះាៃអ្នរសមីលរហូតដល់សៅចំៃួៃ៧.៣ 
ោៃដង ៃិងាៃមៃុ សចំៃួៃ៧៨០.០០០នារ់  ៃសក្បីក្  ់
ឧបររណ៍សដីមបរីរសមីលរខៃាងស ុះសឆ្ន តរប ់ពួរសគ។៤ សៅ ហរដឋ
អាសមររិ Snapchat  ៃសរៀបចំយុទធនាការសោ នាចុុះសឈាម ុះអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តសៅមុៃការស ុះសឆ្ន តពារ់រណាត ល ាជឆ្ន ២ំ០១៨។៥ 

 

យុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តរ៏ ៃចាប់ស្តីមការរំណត់សោលសៅ
អាយភី។ DSPolitical ខដលជាក្រុមហ ុៃក្បឹរាៃសោ យខដលាៃ
មូលោឋ ៃសៅទីក្រុងវា៉ា  ីុៃសតាៃ  ៃសក្បីក្  ់ការរំណត់សោលសៅ
អាយភី ៃិង ុគ  ីសដីមបបីង្ហា ញចំណាប់អារមមណ៍វសីដអូ្ឌីជីងល
ចំៃួៃ៨ោៃសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តចំៃួៃ ៤៥០,០០០ នារ់សៅរនុង
ការស ុះសឆ្ន ត ហព័ៃធកាណាោសៅឆ្ន ២ំ០១៥។ ក្រុមហ ុៃរ៏ ៃ
អ្ុះអាងថា យុទធនាការទងំសនាុះទទួល ៃភាពសជាគជ័យោ៉ា ងខាា ងំ
ចាប់តាងំពីសគ ៃចូលរមួជាមួយការស ុះសឆ្ន តថាន រ់សខតតចំៃួៃពីរ
សលីរសៅកាណាោមរ។៦  គណបរសក្បជាធិបសតយយស រសីៅចក្រ
ភពអ្ង់សគា   ៃសក្បីក្  ់ក្រុមហ ុៃ Digital Element ខដលាៃ
ា៉ា រយសីហាជា ‘អ្នរនាមុំខសៅរនុងការរំណត់ទីតាងំភូមិសាស្ត តអាយ
ភីជា រល’ សៅរនុងការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៥។៧ 

 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ សៅរនុងខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៦ សៅសពលខដល
 ាជិរក្ពឹទធ ភា ហរដឋអាសមររិ Lisa Murkowski រំពុងខតឈរ
សឈាម ុះស ុះសឆ្ន តមតងសទៀតសៅរដឋ អាឡាសាក  (Alaska) សនាុះ យុទធនា
ការរប ់សោរក្ ី ៃបសងកីតៃូវការ្សពវ្ាយមួយតាមរយៈការ
រំណត់សោលសៅសៅអ្ោរោច់សោយខ រពីោន ។ ការសោ នាសនាុះ
 ៃ្សពវ្ាយពីការោកំ្ទសៅសលីសោរក្ ី Murkowski រនុងការ
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សាង ង់្ាូវចាៃ យ១១ា៉ា យល៍តាមជក្មរ តវនក្ពសៅរនុងរដឋរប ់
សោរក្ ី  ៃកាា យជាសរឿងមួយខដលនាយរោឋ ៃមហាន្្ (ភាន រ់ង្ហរ
 ហព័ៃធទទួលបៃ្ុរខ្នរឧទាៃជាតិ) នាសពលសនាុះ ៃជំទ ់។ 
យុទធនាការរប ់សោរក្ ីហារ់ដូចជា ៃោរ់ពក្ង្ហយៃូវការរក្មិត
ភូមិសាស្ត ត (geofence) សៅជុំវញិសាន រ់ការរណាត លរប ់នាយរ
ោឋ ៃមហាន្្  ែិតសៅប៉ាុនាម ៃ្ាូវពីស តវាិៃ។ មស្តៃតីខដលសធវីការសៅ
រនុងអ្ោរសនាុះ  ៃសបីរសមីលព័ត៌ាៃងមីៗសៅរំ ុងសពលអាហារនងៃ
ក្តង់ រ៏ ៃស ញីពីការ្សពវ្ាយសនាុះសោយស ញីសោរក្ ី 
Murkoswski សលចស ងីចំៃួៃ ៧,០០០ ដង។ ខណៈសៅរនុងខខ
មររ ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្បធ្លៃនាយរោឋ ៃមហាន្្ ៃឯរភាពជា្ាូវការ
ចំសពាុះការសាងសាង់្ាូវខដលាៃសៅរនុងការ្សពវ្ាយរប ់សោរ
ក្ ី Murkowski ។៨ 

 

សៅក្បសទ  Guyana ៖ ក្រុមហ ុៃបសចេរវទិា្សពវ្ាយខដលាៃ
មូលោឋ ៃសៅ ហរដឋអាសមររិ El Toro   ៃជួយឲ្យសបរខជៃ
ក្បធ្លនាធិបតីក្បឆ្ងំសោរ David Granger ទទួល ៃជ័យជមនុះ
សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ជាមួយៃឹងការសក្បីក្  ់ស វារំណត់សោលសៅ
អាយភីរប ់ពួរសគ។ ជារ់ខ តង El Toro  ៃរំណត់ខ្ៃទី
អា យោឋ ៃអាយភីរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ សោយភាា ប់ជាមួយៃឹងអា ័
យោឋ ៃ្្ុះ ខដលសធវីឲ្យយុទធនាការសោ នារប ់សោរ Granger 
អាចស្ាីរសារនៃការ្សពវ្ាយរប ់តក្មូវតាមបុគគលាន រ់ៗសៅតាម
្្ុះ ៃិងឧបររណ៍សក្បីក្  ់  ូមបខីតសៅសពលខដលមៃុ សសចញពី្្ុះ 
ឬការោិល័យ។ ជ័យជមនុះគួរឲ្យរត់ ាគ ល់ជាពិស  សៃុះ គឺ
សោយសារខតរោឋ ភិ ល Guyana  ៃក្គប់ក្គងសៅសលីការ្ាយ
សៅតាមទូរទ សៃ៍ ៃិងវទិយុ ខដលសបរខជៃខាងគណបរសក្បឆ្ងំមិៃ
អាចសក្បីក្  ់វា ៃ។៩ ក្រុមហ ុៃ El Toro  ៃអ្ុះអាងថាពួរសគ
 ៃសក្បីក្  ់បសចេរវទិារំណត់សោលសៅអាយភីសៅរនុងការស ុះ
សឆ្ន តសលី ពី២០០០ នៃការស ុះសឆ្ន តទូទងំពិភពសោរ សហយី
ក្រុមហ ុៃអាចរំណត់សោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន តខ្អរតាមទីតាងំពិត
ក្ រដរប ់ពួរសគ មិៃថាសៅរនុងរំ ុងសពលណាឲ្យខតសៅរនុងរយៈ
សពលក្ មំួយខខចុងសក្កាយ។១០   

សៅក្បសទ  រងំ៖ ក្រុមហ ុៃ Liegey Muller Pons (LMP)  ៃ
្តល់ស វាស ុះសឆ្ន តសៅឲ្យយុទធនាការសក្ចីៃជាង ១,០០០ យុទធនា

ការសៅតាមបណាត ក្បសទ អ្ឺរ ៉ាុបចំៃួៃ៦។១១ សោយសហតុខតចាប់
 រងំជាទូសៅហាមោត់ការរំណត់សោលសៅរនុងរក្មិតបុគគល ក្រុម
ហ ុៃLMPអាចជួយយុទធនាការសដីមប ីសក្មចអ្ំពីទីតាងំភូមិសាស្ត ត
ក្ ុរ ៃិងសាែ ៃីយស៍ ុះសឆ្ន តណាខាុះ ខដលគួរក្តូវ ៃ្តល់ជាអាទិ
ភាព សោយខ្អរសលីថាសតីតំបៃ់មួយណាខដលសគគិតថាាៃក្បជាជា
ៃអាចក្ បតាមគំៃិតរប ់សបរខជៃៃសោ យណាមួយសក្ចីៃជាង
តំបៃ់ស្សងសទៀត។១២ ក្រុមហុៃ LMP រ៏ ៃ ហការជាមួយ Cloud 
Factory ្ងខដរ ខដលវាជា ‘ក្រុមហ ុៃខចរចាយរាា ងំពលរមម’ 
ាៃមូលោឋ ៃសៅក្បសទ សៃ ៉ា ល់ រនុងការដំសណីរការទិៃនៃ័យនៃរូប
ភាពទំហទំីតាងំសដីមបជីួយដល់ការសធវីយុទធនាការសោសានា
ក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន ២ំ០១៧ រប ់សោរ Emmanuel Macron សដីមបី
្តល់អាទិភាពសលីការោិល័យស ុះសឆ្ន ត។ ាៃការបសង្ហា ុះៃូវអ្តែបទ
បាុរមួយាៃសឈាម ុះថា ‘ដំសណីរសឆ្ព ុះសៅររជ័យជមនុះនៃយុទធនាការ
សោ នាក្បធ្លនាធិបតី រងំតាមរយៈការសក្បីក្  ់សអ្អាយខ្ៃទី
ទំហភូំមិសាស្ត ត (Geospatial AI)’ សោយរនុងសនាុះ Cloud Factory 
 ៃសរៀបរប់ពីវធិីសាស្ត តខដលសគជួយដល់ក្រុមហ ុៃ LMP សៅរនុងការ 
‘សមីលស ញីលទធ្លស ុះសឆ្ន ត ព័ត៌ាៃក្បជាសាស្ត តនៃអ្នរស ុះ
សឆ្ន ត ទំសនារនៃការស ុះសឆ្ន ត ៃិងព័ត៌ាៃស្សងសទៀតខដលជួយ
សបរខជៃៃសោ យ អាចខ វងយល់ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់ខាួៃឲ្យ ៃ
រនុងរក្មិតមួយដ៏ ីុជសក្ៅ’។ សគរ៏ ៃ រស រ្ងខដរថា ‘ការរំណត់
ខ្ៃទីទំហភូំមិសាស្ត ត អាចឲ្យសបរខជៃរំណត់តំបៃ់សោលសៅ ៃិង
 កាត ៃុពលរនុងការភាា ប់ទំនារ់ទំៃងជាមួយអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ វាអាច
ជួយបុគគលិរខដលសធវីការរនុងវ ័ិយសនាុះ  ក្មប ក្មួលជាមួយមិតត
រមួការង្ហរសៅរនុងការោិល័យរប ់ពួរសគសដីមបរីំណត់ទីតាងំដ៏លអ
បំ្ុត ក្ាប់ការជួបក្បជុំៃិងក្ពឹតតិការណ៍ស ុះសឆ្ន តស្សងសទៀត’។១៣   

 

" ឹងខតក្គប់យុទធនាការសោ នាសក្បីក្  ់ទក្មងប់សចេរវទិាលបី
លាញ រនុ ងការរំណត់ការ្សពវ្ាយតាមទីតាងំ មិៃថាសៅទីក្រុង 
ក្ ុរ  ង្ហក ត់ ឬតាម្្ុះៃីមួយៗសនាុះស ីយ។” 
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រូបភាពស្ត គីៃមួយពី Snapchat បង្ហា ញពីយុទធនាការសោ នាឈរសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តមតងសទៀតរប ់ Rob Portman 
សៅឆ្ន  ំ២០១៦ ខដលាៃបញ្េូ លៃូវ មតែភាពរក្មិតទីតាងំភូមិសាស្ត ត ៃិងសក្ជី យរទីតាងំ (geofiltering) 
សដីមបបីសងកីៃការ ាគ ល់អ្តត ញ្ហា ណសឈាម ុះ ាជិរក្ពឹទធ ភារប ់ Portman សៅរនុងចំសណាមអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅ
រដឋអូ្នហយ៉ាូ (Ohio)។ Snapchat  ៃ ៉ា ៃ់ក្បាណជាលទធ្លថាយុទធនាការសោ នា ៃបសងកីៃៃូវការសាគ ល់
សបរខជៃរហូតដល់ ១០.៨%។    

ក្បភព៖  National Republican Senatorial Committee Sponsored State Geofilter Campaign’, អារ់
ស  សៅនងៃទី២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://storage.googleapis.com/snapchat-web/success-
stories/pdf/pdf_nrsc_en.pdf 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីបាុររប ់ Cloud Factory បង្ហា ញពីបសចេរវទិា geospatial រប ់ក្រុមហ ុៃខដលអាចជួយដល់
យុទធនាការសោ នាៃសោ យ។     

ក្បភព៖ Wilson, Courtney. ‘French Presidential Campaign Rolls to Victory Using 

Geospatial AI’. នងៃទី២៣ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៧, https://blog.cloudfactory.com/frenchpresidential-
campaign-geospatial-ai 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីសគហទំព័ររប ់ El Toro បង្ហា ញពីការខដលក្រុមហ ុៃអ្ុះអាងថាពួរសគអាចរំណត់សោលសៅសលី
អ្នរស ុះសឆ្ន តសោយខ អ្រសលីទិៃនៃ័យទីតាងំរប ់ឧបររណ៍រនុងរំ ុងសពល៦ខខ ៃិង គ្ូរ គ្ងវាជាមួយៃឹង
អា យោឋ ៃជារ់ខ តងរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។   

ក្បភព៖  ‘Political Digital Advertising: Digitally Advertise with Political IP Targeting’, El Toro, ចូល
សមីលសៅនងៃទី២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://www.eltoro.com/political-digital-advertising/ 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ សោយសារខតក្បវតតិអ្ំពីទីតាងំរប ់សយងីឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំថាសយងី ៃ
ចំណាយសពលសវោរប ់សយងីសៅឯណា ៃិង រមមភាពអ្វីខាុះខដល
សយងីឲ្យតនមា ខដលវាអាចជាបងអួចចូលឲ្យកាៃ់ខតសក្ៅសៅកាៃ់ខ្នរ
ខដលអាង៍រំ ងំ ៃិងជាចំណុចរស ីបនៃជីវតិរប ់សយងី។ 

↘ ទិៃនៃ័យ តីពីទីតាងំភូមិសាស្ត តាៃរចួជាសក្ ច ក្ាប់ចូលសក្បី
ក្  ់សោយសាែ ប័ៃណារ៏សោយខដលក្ោៃ់ខតាៃឆ្ៃ្ៈរនុងការបង់
នងាសដីមបសីក្បីក្  ់ខតប៉ាុសណាណ ុះ។  

↘ សោយសារខតអ្តែៃ័យនៃទិៃនៃ័យ តីពីទីតាងំភូមិសាស្ត ត ៃមរពី
ការ ៃនិោឋ ៃ ៃិងការបរក្សាយពីវា ដូសចនុះវារ៏អាចាៃភាពលសមអៀង
្ងខដរ។ មួយខ្នរនៃភាពលសមអៀងសៃុះសធវីឲ្យាៃការ រមាអ្ំពីភាព
ក្តឹមក្តូវនៃការទញស ចរតី ៃនិោឋ ៃ ខតការ រមាធំជាងសៃុះគឺវធិី
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ខដលភាពលសមអៀងទងំសៃុះ អាចសធវីឲ្យប៉ាុះពាល់ដល់សោលការណ៍
ក្បជាធិបសតយយដូចជាតាមរយៈការដរសចញៃូវក្រុមមៃុ សពីដំសណីរ
ការក្បជាធិបសតយយ។ 

↘ មៃុ សជាសក្ចីៃមិៃ ៃដឺងពីការអ្ៃុវតតៃ៍ខដលខ្អរសលីទីតាងំ
ភូមិសាស្ត តសៃុះសទ សទុះបីជាពួរសគ ៃទទួលក្បសោជៃ៍ពីរមមវធិី
ពាណិជារមមរប ់សគរ៏សោយ។ 

↘ ការរំណត់សោលសៅភូមិសាស្ត តទមទរឲ្យយុទធនាការសធវីការសក្ជី 
សរ ីតំបៃ់ណាខដលក្តូវោរ់បញ្េូ ល ៃិងដរសចញរនុងរិចេខិតខំសៅ
រនុងការបស្តញ្ាបៃសោ យ ខដលសធវីឲ្យកាៃ់ខតាៃហាៃិភ័យនៃការ
ដរសចញៃូវក្រុមណាខាុះសចញពីដំសណីរការក្បជាធិបសតយយខតមតង។ 
ស វាមួយចំៃួៃរំណត់ ‘តំបៃ់ខដល ំខាៃ់ខាា ងំ’ សធវីឲ្យាៃចមៃល់ថា
សតីស វាដូចោន ទងំសៃុះសធវីដូចសមតចចំសពាុះតំបៃ់ ‘មិៃ ំខាៃ់’។១៤ រឯី
ស វាស្សងសទៀត ៃគូ បញ្ហា រ់ពីសារៈ ំខាៃ់ខដល ‘សាែ ប័ៃាៃ
 មតែភាពរនុងការបសងកីតក្រុមខដលជមនុះ សដីមបធី្លនាថាសាររប ់ពួរ
សគមិៃ ៃសៅដល់ក្រុមក្បជាជៃមួយ’ សធវីឲ្យាៃ ំៃួរទរ់ទងៃឹង
រសបៀបខដលការរំណត់ទីតាងំភូមិសាស្ត តអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបី
ការោប ងកត់សៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ឬការមិៃរប់បញ្េូ លពួរសគ។១៥ 

↘ បសចេរសទ ខ្អរតាមទិៃនៃ័យទីតាងំភូមិសាស្ត តខតងខតក្តូវ ៃសក្បី
ក្  ់រនុងមសធា យដ៏ចក្មូងចក្ា ។ ស្ត តីខដលសៅគាីៃិរសដីមបី
រលូំតរូៃសៅរនុងទីក្រុងមួយចំៃួៃសៅ ហរដឋអាសមររិ (រមួាៃទី
ក្រុងញូវយ៉ារ New York, St. Louis ៃិង Pittsburgh) ក្តូវ ៃសគ
រំណត់សោលសៅជាមួយការ្សពវ្ាយខដលសក្បីការរក្មិតទីតាងំ
ភូមិសាស្ត ត(geofencing)ពី រមមជៃក្បឆ្ងំការរលូំតរូៃ។១៦ 
រ យការណ៍ពីក្រុមហ ុៃចាប់ខដល ៃបញ្ាូ ៃការ្សពវ្ាយសៅឲ្យ
អ្នរជមៃឺសៅរនុងបៃ្ប់ សស្តង្ហគ ុះបន្ាៃ់រ៏ក្តូវ ៃចងក្រងទុរជាឯរសារ
្ងខដរ។១៧ មសធា យសៅរនុងការរំណត់សោលសៅទីតាងំ
ភូមិសាស្ត តខបបសៃុះ អាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់រនុងសោលបំណងខដលគួរ
ឲ្យ ងសយ័ពារ់ពៃធ័ៃឹងក្រម ីលធម៍ ៃិងជារមមវតែុនៃការក្តួតពិៃិ
តយតិចតួចបំ្ុត។ 

 

 

 

"សោយសារខតក្បវតតិអ្ំពីទីតាងំរប ់សយីងឆ្ាុ ុះបញ្ហេ ងំថាសយីង ៃ
ចំណាយសពលសវោរប ់សយីងសៅឯណា ៃិងតាមរយៈខ្នរបខៃែម
ស្សងសទៀតបង្ហា ញថា រមមភាពណាខដលសយីងឲ្យតនមា ខដលអាចជា
បងអួ ចចូលសៅឲ្យកាៃ់ខតដល់ខ្នរខដលអាងរ៍ំ ងំ ៃិងជាចំណុច
រស ីបនៃជីវតិរប ់សយីង។" 
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usatoday, ចូលសមីលសៅនងៃទី២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, http://www.usatoday.com/story/news/ 
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៦ 
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‘គណបរសក្បជាធិបសតយយស រគឺីជាគណបរសដបូំងសគខដលសក្បីក្  ់ទីតាងំភូមិសាស្ត តអាយភី (IP 
Geolocation)’, Digital Element (បារ់) នងៃទី២៨ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៥, 
https://www.digitalelement.com/liberal-democratsare-the-first-party-to-use-ip-geolocation-to-
engage-voters-ahead-of-generalelection- 
 
៨ 
Kashmir Hill, ‘សតី ាជិរក្ពឹទធ ភាាន រ់សក្បីការ្សពវ្ាយពាណិជារមមតាមសហវ ប ុរសដីមបីជុះឥទធិពលដល់
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ឥទធពិលតាមរយៈលទធ្ លនៃការខ វងររ៖ 

សឆ្ព ុះសៅដល់អ្នរស ុះសឆ្ន ត សដមីបខី វងររចសមាយី  

 

 

 

សតអី្វជីាឥទធពិលសលីលទធ្ លនៃការខ វងររ? 

ការខ វងររតាមអ្ៃឡាញគឺជាមសធា យគៃាឺុះមួយខដលពួរសយងី
 ៃររស ញី សហយី ៃសធវីការ ិរាៃិងស្្ៀងត្ត់ព័ត៌ាៃ សហយី
សោយសារខតសហតុ្លសៃុះសហយីសទីប មតែភាពរនុងការជុះឥទធិពល
សលីលទធ្លនៃការខ វងររគឺជាឧបររណ៍គៃាឺុះមួយ ក្ាប់យុទធនា
ការៃសោ យសក្បីសដីមបជីុះឥទធិពល ឬរំណត់សោលសៅសលីអ្នរទងំ
មុៃ ៃិងរំ ុងសពលនៃការសធវីក្បជាមតិការស ុះសឆ្ន ត ៃិងការត  ូមតិ
ខ្នរៃសោ យស្សងៗសទៀត។ រប់ចាប់តាងំពីការបញ្េូ លការ
្សពវ្ាយសៅរនុងលទធ្លនៃការខ វងរររប ់អ្នរ រហូតដល់ការ
ពាោមជុះឥទធិពលសៅសលីលទធ្លត្ល់ យុទធនាការៃសោ យ
ចាត់ទុរការខ វងររសៃុះជាអាទិភាពមួយសៅរនុងងវកិា្សពវ្ាយ
រប ់ពួរសគ។ 

Google Search ឬការខ វងរររប ់ Google ៃិង YouTube គឺជា
ក្បភពព័ត៌ាៃអ្ៃឡាញចមបង ក្ាប់អ្នរសក្បីក្  ់ជាសក្ចីៃ ៃិង
ក្តូវ ៃពឹងខ្អរោ៉ា ងខាា ងំ ក្ាប់ជាមសធា យខ វងររ ការសរៀៃ 
ៃិងការបញ្ហា រ់ការពិតសៅសលីអ្វីមួយ។ Google Search គឺជា
ឧបររណ៍ខ វងររខដលក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ោ៉ា ងទូលំទូោយសៅរនុង
ពិភពសោរ ក្គបដណត ប់៩០% នៃទី្ាររមមវធិីខ វងររនៃរុំពយូទ័
រសលីតុ។១ Google រ៏ជាាេ  ់រមម ិទធិរប ់ YouTube ្ងខដរ ខដល
សធវីឲ្យ YouTube កាា យជាឧបររណ៍ខ វងររាៃក្បជាក្បិយភាព
បំ្ុតលំោប់ទីពីរសៅសលីពិភពសោរ  សោយសារតួរសលខនៃអ្នរសក្បី
ក្  ់សរីៃស ងីមិៃក្តឹមខតចំសពាុះការសមីលវសីដអូ្ខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតរ៏
ចំសពាុះការខ វងររព័ត៌ាៃ ៃិងចំសណុះដឹងអ្ៃឡាញ្ងខដរ។២ 

 មតែភាពរប ់ Google Search ៃិង YouTube រនុងការបង្ហា ញ
អ្នរៃូវការ្សពវ្ាយ ៃិងាតិកាឧបតែមាខដលពារ់ព័ៃធៃឹងអ្វីខដលអ្នរ
រំពុងខ វងររ សធវីឲ្យវាកាា យជាវធិីសាស្ត តដ៏ាៃឥទធិពលជាពិស  

 ក្ាប់យុទធនាការសោ នា ៃិងអ្នរៃសោ យខដលចង់
្សពវ្ាយសាររប ់សគឲ្យ ៃកាៃ់ខតាៃក្ប ិទធភាព ៃិងរំណត់
សោលសៅ ៃកាៃ់ខតចា ់។៣ អ្ពាក្រឹតយភាពជារ់ខ តងរប ់ 
Google Search ជាពិស  ជាមួយៃឹងអ្នរសក្បីក្  ់ចាត់ទុរវាជា
ឧបររណ៍ខ វងររ ៃិងស ចរតីសោងមួយរនុងៃ័យសៃុះសធវីឲ្យវាកាៃ់ខត
ទរ់ទញខាា ងំបំ្ុត ក្ាប់អ្នរសធវីយុទធនាការសោ នាៃសោ យ
ខដលចង់្សពវ្ាយព័ត៌ាៃ។ 

 

 

សតវីាដសំណីរការដូចសមតច? 

សៅសពលខដលអ្នរខ វងររអ្វីមួយសៅរនុងឧបររណ៍ ឬរមមវធិីខ វងររ 
(search engine) អ្នរៃឹងទទួល ៃលទធ្លនៃការខ វងររពីរ
ក្បសភទគឺលទធ្លនៃការខ វងររ ‘សដីម (organic search)’ ខដល
ក្គប់ក្គងសោយអាល់ហកូរតី (algorithm) នៃឧបររណ៍ខ វងររសនាុះ 
ៃិងលទធ្លនៃការខ វងររ ‘បង់នងា (paid)’ ខដលជាធមមតាសគោរ់
វាៃូវការ្សពវ្ាយខដលបង់នងាខដលសោតស ងី។ លទធ្លនៃការ
ខ វងររទងំពីរក្បសភទសៃុះបង្ហា ញមរក្ពមជាមួយោន ជាមួយៃឹង
 ញ្ហា តូចមួយោរ់ថា ‘ការ្សពវ្ាយ’ សដីមបបីញ្ហា រ់ថាមួយណា
ខដលក្តូវ ៃបង់នងា។ 

សទុះបីវាសមីលសៅហារ់ដូចជាាៃភាពអ្ពាក្រឹតយរ៏សោយ រ៏លទធ
្លនៃការខ វងររអាចជុះឥទធិពលសលីអ្វីខដលមៃុ សសមីលស ញី 
ៃិងអ្វីខដលពួរសគសជឿជារ់ ជាពិស  ទរ់ទងៃឹងការយល់ស ញី
ខ្នរៃសោ យ។ ការ ិរាមួយ ៃសចញ្ាយសៅឆ្ន ២ំ០១៥ 
ាៃបំណងវាយតនមា្លប៉ាុះពាល់ពីការសរៀបលំោប់ថាន រ់លទធ្លសៅ
សលីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលមិៃទៃ់ សក្មចចិតត តាមរយៈការសធវីសត ត
មួយខដលអ្នរៃិពៃធឲ្យសឈាម ុះថា ឥទធិពលក្គបដណត ប់តាមរយៈ
ឧបររណ៍ខ វងររ (Search Engine Manipulation Effect)។៤ 
ការក្សាវក្ជាវរប ់ពួរសគ ៃសធវីស ចរតី ៃនិោឋ ៃថា ‘វធិីសាស្ត តអាល់
ហកូរតីខ វងរររប ់ Google អាចបខងវរចំណាប់អារមមណ៍នៃការស ុះ
សឆ្ន ត ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន តខដលមិៃទៃ់ សក្មចចិតត ៃ២០% ឬ
សក្ចីៃជាងសៃុះ ចំខណរឯសក្ចីៃជាង៨០% សទៀតនៃក្រុមក្បជាសាស្ត ត 
ស ី្រខតោម ៃៃរណាាន រ់ដឹងថាពួរសគរំពុងខតក្តូវ ៃជុះឥទធិពលមរ
សលីខាួៃសនាុះសទ’។៥ 
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យុទធនាការសោ នាៃសោ យអាចចំណាយសលីបសចេរសទ ខ្អរ
សលីទិៃនៃ័យសដីមបជីុះឥទធិពលសលីលទធ្លនៃការខ វងររពីរក្បសភទ៖ 

↘ លទធ្ លនៃការខ វងររសដមី (Organic search results)៖ លទធ
្លនៃការខ វងររសដីម ឬលទធ្លនៃការខ វងររ ‘ពិត’ ក្តូវ ៃ
បង្ហា ញតាមរយៈអាល់ហកូរតីរប ់ឧបររណ៍ខ វងររ។ សោយសារខត
លទធ្លនៃការខ វងររសដីមមិៃអាចរងឥទធិពលពីការ្សពវ្ាយបង់
នងាសនាុះ ទងំអ្នរ្សពវ្ាយ ៃិងយុទធនាការសោ នាៃសោ យដូច
ោន ជាសរឿយៗពាោមជុះឥទធិពលសលីការខ វងររសដីម ខដលជាធមមតា
ក្តូវ ៃសៅថា ការបសងកីៃក្ប ិទធភាពឧបររណ៍ខ វងររ (Search 
Engine Optimisation – SEO) សហយីទទួល ៃសជាគជ័យរនុង
រក្មិតស្សងៗោន ។ SEO ាៃវធិ្លៃការជាសក្ចីៃសដីមបបីង្ហា ញៃូវសវប
សាយណាមួយសៅរនុងលំោប់ថាន រ់នៃការខ វងររ ខ្អរតាមការ
 ៃនិោឋ ៃអ្ំពីតរកនៃអាល់ហកូរតីរប ់ឧបររណ៍ខ វងររ។ SEO គឺជា
ការអ្ៃុវតតៃ៍ទូសៅមួយសៅរនុងចំសណាមអ្នរបសងកីតសវបសាយភាគសក្ចីៃ
រមួទងំសវបសាយៃសោ យ ៃិងស វាជាសក្ចីៃ ក្ាប់ជួយបសងកីៃ
លទធ្លរប ់ពួរសគឲ្យ ៃជាអ្តិបរា។៦ មា៉ាងវញិសទៀត តាមអ្វី
ខដលសគឲ្យសឈាម ុះថាជាវធិីសាស្ត តបសងកីៃក្ប ិទធភាពឧបររណ៍ខ វង
ររខបារហតិ (Black Hat Search Engine Optimisation) គឺជា
បសចេរសទ  ំខាៃ់មួយខដលមិៃាៃ ុចេរតិភាព ៃិងខុ ពីការ
សោលការណ៍ខណនារំប ់ឧបររណ៍ខ វងររ ខដលវាអាចក្តូវ ៃសក្បី
ក្  ់សោយអ្នរសក្បីក្  ់ណាខដលហា ៃក្បងុយៃឹងការបាុរពីក្រុម
ហ ុៃឧបររណ៍ខ វងររ។៧ យុទធនាការសោ នាៃសោ យក្តូវ ៃ
សគដឹងថាសក្បីក្  ់បសចេរសទ ទងំពីរសៃុះ ខណៈបសចេរសទ  តង់
ោរ SEO សៃុះក្តូវ ៃសគសក្បីក្  ់ជាទូសៅជាងរ៏សោយ។ 

↘ លទធ្ លនៃការខ វងររសោយបង់នងា (Paid search results)៖ 
្្ុយពីលទធ្លនៃការខ វងររសដីម លទធ្លនៃការខ វងររនងាដូចជា 
Google Ads (ពីមុៃសៅថា AdWords) គឺជាលទធ្លតក្មូវតាម
បុគគល ខ្អរសលីទិៃនៃ័យខដលបណាត ញក្បមូល ៃអ្ំពីអ្នររមួាៃ
ក្បវតតិនៃការខ វងរររប ់អ្នរ រខៃាងងមីៗខដលអ្នរ ៃសៅ ៃិងចំសពាុះ 
Google Search វា ៃក្បមូលៃូវ រមមភាពរប ់អ្នរសៅរនុង
ឧបររណ៍ ឬ្លិត្លរប ់ Google ស្សងសទៀតដូចជាវសីដអូ្យូធូប
ខដលអ្នរ ៃសមីលជាសដីម។ 

យុទធនាការសោ នាៃសោ យទិញ Google Ads តាមរយៈក្បព័ៃធ
សដញនងា សោយោរ់តនមាសៅតាមការសឆ្ាីយតបៃឹងពារយខដលអ្នរសក្បី
សៅរនុងការខ វងរររប ់អ្នរ។ បន្ាប់មរវាក្តូវ ៃបង្ហា ញ ៃិងោរ់
លំោប់ថាន រ់សៅតាមការចំណាយខដលអ្នរ្សពវ្ាយហា ៃចំណាយ 
ៃិងការ ៉ា ៃ់សាម ៃពីភាពជាប់ទរ់ទងរប ់ការ្សពវ្ាយសៅៃឹងការ
ខ វងររ។៨ ការ្សពវ្ាយទងំសៃុះអាចក្ោៃ់ខតបង្ហា ញពារយគៃាឺុះ 
ឬរូបភាពបខៃែម ៃិងក្កាហវរិឬ ការបខៃែម AdWord ដូចជាសលខ
ទូរ ័ព្ជាសដីម។ សលី ពីសៃុះសៅសទៀត ការ្សពវ្ាយការខ វងររ
ខដលាៃការសឆ្ាីយតប (Responsive Search Ads) អ្ៃុញ្ហា តឲ្យ
អ្នរ្សពវ្ាយបសងកីតការ្សពវ្ាយខដលាៃអ្សងរជាសក្ចីៃដូចជា 
ស ចរតីពិពណ៍នា ៃិងចំណងសជីងធំស្សងៗោន  ៃិងាៃរំខណជា
សក្ចីៃស្សងៗោន អាក្ ័យសលីមួយណាខដលដំសណីរការសៅ ៃ។៩ 

ស វារមមជាសក្ចីៃខដល្តល់សោយ Google  ៃជួយ ក្មួលមិៃ
ក្តឹមខតការ្សពវ្ាយៃសោ យខដលសឆ្ាីយតបសៅៃឹងអ្វីខដលអ្នរ
រំពុងខ វងររខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតខងមទងំជួយ្តល់យុទធសាស្ត តជា
សក្ចីៃខដលសក្បីសោយគណបរសៃសោ យសដីមបចូីលសៅរនុងចំណុច
ខដលអាចសមីលស ញីសៅរនុងការខ វងរររប ់អ្នរ (line-of-sight) 
សដីមបបីញ្ាូ ៃសារជារ់ោរ់ណាមួយ។ ដូចោន សនាុះខដរ លទធ្លនៃ
ការខ វងររសោយបង់នងា បង្ហា ញជូៃអ្នរខ្អរតាមទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ
រប ់អ្នរ ខដលអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សៅរនុងមសធា យស្សងៗ
សទៀតជាសក្ចីៃ មិៃក្តឹមខតនាអំ្នរឲ្យចុច ឬស ុះសឆ្ន តតាមវធិីជារ់ោរ់
ណាមួយខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតរ៏សដីមបបីងខូចសឈាម ុះក្រុមក្បឆ្ងំ ឬ
្សពវ្ាយព័ត៌ាៃក្បឆ្ងំចំសពាុះក្បធ្លៃបទទរ់ទងៃឹងបញ្ហា ណា
មួយខដលអាចសពញៃិយមសៅសលីបណាត ញសារព័ត៌ាៃ។ សៅរនុង
ភាពវរឹវររំ ុងសពលស ុះសឆ្ន ត វធិីសៃុះអាចនាសំៅររឥទធិពលក្តួត
សលីោន  សោយយុទធនាការសោ នាៃសោ យសធវីការទិញការ
្សពវ្ាយ សដីមបតីតាងំសៅសលីការអ្ុះអាងរប ់ោន សៅវញិសៅមរ។ 
ឧទហរណ៍ អ្នរយុទធសាស្ត តយុទធនាការសោ នាៃសោ យាន រ់្ត
ល់សោបល់សលីអ្ៃឡាញពីរសបៀបក្បឆ្ងំៃឹងការ្សពវ្ាយយុទធនា
ការសោ នាខដលបងខូចសឈាម ុះរប ់អ្នរថា៖ ‘អ្នរស ុះសឆ្ន តខដល
សចុះដឹងសរឿងបសចេរវទិាសក្ចីៃ ៃឹងសក្បីក្  ់សវបសាយសដីមបពីាោម
បញ្ហា រ់ពីភាពពិតក្ រដនៃការ្សពវ្ាយសនាុះសោយខាួៃឯង សហយី
តាមរយៈការយរពារយគៃាឹុះខដលទរ់ទងៃឹងពាណិជរមមអ្វជិាាៃ
ទងំសនាុះ រនុងៃ័យសៃុះអ្នរអាចយរឈនុះសលីសាររប ់ពួរសគ ៃិង
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សោងអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅកាៃ់ទំព័រមួយសៅសលីសវបសាយរប ់អ្នរ
ខដលបង្ហា ញៃូវការអ្ុះអាងរប ់ការ្សពវ្ាយសនាុះជាពិស  ។ 
តាមរយៈការ្សពវ្ាយទងំសៃុះ អ្នរអាចខចរចាយព័ត៌ាៃសៅរនុង
សពលដ៏រស ីប ៃិងបង្ហា ញឲ្យ ៃស ញីការពិតខតមតង’។១០   

ាៃការ ៉ា ៃ់សាម ៃមួយចំៃួៃសធវីស ងីចង់ដឹងថាសតីការ្សពវ្ាយ
ៃសោ យខ្អរតាមការខ វងររសោយបង់នងាអាចជុះឥទធិពលដល់
ការស ុះសឆ្ន តខដរឬោ៉ា ងណា។ សទុះជាោ៉ា ងណា ចាប់តាងំពីខខ
ឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ មរ Google  ៃសធវីការតា  ់បតូរដ៏ ំខាៃ់ៃូវ
រសបៀបខដលសគចាត់ខចងការ្សពវ្ាយៃសោ យ ភាា ប់ជាមួយៃឹង
ក្ពឹតតិការណ៍ៃសោ យ ៃិងការស ុះសឆ្ន តសៅរនុងក្បសទ មួយចំៃួៃ
ដូចជា៖ 

↘ រំ ុងសពលមុៃការសធវីក្បជាមតិទរ់ទងៃឹងការរលូំតរូៃរនុង
ក្បសទ សអ្ៀរ ង់សៅខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ Google  ៃ សក្មច
ហាមោត់រល់ការ្សពវ្ាយណាខដលពារ់ព័ៃធៃឹងការសធវីក្បជាមតិ
សៅសលីបណាត ញសៃុះ។១១ 

↘ ការ្សពវ្ាយៃសោ យសៅសលី Google Search សៅ ហរដឋ
អាសមររិ១២ ឥ ូវសៃុះក្តូវ ៃោរ់បង្ហា ញសោយក្រុមហ ុៃសៅរនុង
រ យការណ៍តាា ភាពរប ់ពួរសគ ដូសចនុះភាគីខដលចាប់អារមមណ៍
អាចសមីលការ្សពវ្ាយខដល ៃចមាងទុរ ៃិងខដល ៃទិញចាប់
តាងំពីនងៃទី៣១ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្ពមទងំទទួល ៃព័ត៌ាៃ
បខៃែម ដូចជាចំៃួៃមៃុ សខដល ៃស ញីការ្សពវ្ាយសនាុះ ៃិង
ចំៃួៃលុយខដលចំណាយសៅសលីការ្សពវ្ាយ្ងខដរ។១៣ 

↘ សវទិកាសៃុះ (Google)  ៃោរ់រំហតិមួយចំៃួៃសៅសលីការ
្សពវ្ាយៃសោ យខដលាៃសហយី ដូចជាការទមទរឲ្យការ
្សពវ្ាយៃសោ យបង្ហា ញព័ត៌ាៃពីអ្នរខដលបង់នងាដល់ការ
្សពវ្ាយសនាុះ រ៏ដូចជាការទមទរការបញ្ហា រ់ៃូវអ្នរ្សពវ្ាយងមី 
សៅរនុងរំ ុងសពលនៃការស ុះសឆ្ន តមួយចំៃួៃដូចជាសៅក្បសទ 
ឥណាា  ៃិងសៅ ហភាពអ្ឺរ ៉ាុបនាឆ្ន ២ំ០១៩។១៤ 

↘ សៅខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៩ Google  ៃក្បកា ថាពួរសគៃឹងហាម
ោត់ការ្សពវ្ាយៃសោ យសៅសលីបណាត ញរប ់ពួរសគអ្ំ ុង
សពលសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន ត ហព័ៃធកាណាោសៅសពលខាងមុខ។
១៥ 

ឧទហរណ៍ 

សៅក្បសទ សរៃោ៉ា ៖ សៅរនុងការក្សាវក្ជាវសធវីស ងីសោយ Tactical 
Tech អ្ំពីយុទធនាការសោ នាខ្អរសលីទិៃនៃ័យសៅក្បសទ សរៃោ៉ា  
អ្នរៃិពៃធ ៃរយការណ៍ថា រនុងដំសណីរសឆ្ព ុះសៅកាៃ់យុទធនាការ
សោ នាឆ្ន ២ំ០១៧ រវាងសោរ Uhuru Kenyatta ខដលជាក្បធ្លៃ
គណបរស Jubilee Party ៃិងសក្កាយមរកាា យជាក្បធ្លនាធិបតី 
ជាមួយៃឹងសោរ Raila Odinga មរពីគណបរស National Super 
Alliance (NASA) ខដលរនុងសនាុះក្តូវ ៃសគរយការណ៍ឲ្យដឹងថា 
ក្បជាជៃសរៃោ៉ា  ៃស ញីការ្សពវ្ាយសៅសលីទំព័ខ វងរររប ់ 
Google ខដលោរ់សបរខជៃក្បឆ្ងំសោរ Raila Odinga សៅរនុង
ភាពអ្វជិាាៃ។ ការ្សពវ្ាយបខងវរៃូវលទធ្លដូចជា ‘សហតុ្ល
ទងំ១២ ខដលមិៃក្តូវទុរចិតតសលី NASA’ សពលខដលអ្នរចូលសមីល
ខ វងររពារយថា ‘សរឿងអាក្ ូវ’ សហយីរូបភាពងតសលីសអ្ក្រង់
(screenshots) ជាសក្ចីៃ ក្តូវ ៃខចររខំលរោ៉ា ងទូលំទូោយសៅ
សលីរមមវធិីស្ាីសារឯរជៃខដលបង្ហា ញថា សៅសពលពារយ ‘Unga 
(សមៅសពាត)’ ក្តូវ ៃសក្បីលទធ្លដំបូងសគក្បូម៉ាូតៃូវក្បសភទអ្តែបទ
សារព័ត៌ាៃខដលអ្ុះអាងថាសោរ Kenyatta  ៃបន្ាបតនមាសមៅ
សពាតសនាុះ ខដលវា ៃកាា យជាបញ្ហា ជខជរខវរខញរដ៏សៅត គគុរនា
សពលសនាុះ។ សៃុះបង្ហា ញពីរសបៀបខដលការជុះឥទធិពលសលីលទធ្លនៃ
ការខ វងររ អាចជាវធិីសាស្ត តមួយខដលគណបរសទងំ ងខាងសក្បី
សដីមបខីចរចាយព័ត៌ាៃអ្វជិាាៃពីគូក្បខជងរប ់ខាួៃ។    

 

" មតែភាពរប ់ Google Search ៃិង YouTube រនុ ងការបង្ហា ញ
អ្នរៃូវការ្សពវ្ាយ ៃិងាតិកាឧបតែមាខដលពារ់ព័ៃធៃឹងអ្វីខដលអ្នរ
រំពុងខ វងររ សធវីឲ្យវាកាា យជាវធីិសាស្ត តដា៏ៃឥទធិពលជាពិស  
 ក្ាប់យុទធនាការសោ នា ៃិងអ្នរៃសោ យ។” 

 

សធវដូីចសមតចសទបីខាុដំងឹថាវារពុំងខតប៉ាុះពាល់ដល់ខាុ?ំ 

ចាប់តាងំពី Google  ៃតា  ់បតូរសោលៃសោ យរប ់ខាួៃ តីពី
ការក្បកា អ្ំពីការ្សពវ្ាយៃសោ យមរ អ្នរអាចខ វងររការ
ជូៃដំណឹងសៅសលីការ្សពវ្ាយសដីមបសីមីលថាៃរណាជាអ្នរបង់នងា
 ក្ាប់ការ្សពវ្ាយសនាុះ សហយីវារ៏អាក្ ័យសលីក្បសទ ខដលអ្នរ
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រ ់សៅ្ងខដរ។ សទុះជាោ៉ា ងណា អ្នរៃឹងមិៃអាចដឹង ៃសទថា
សហតុអ្វីសទីបអ្នរទទួល ៃការ្សពវ្ាយសនាុះ ឬខ្អរសលីទិៃនៃ័យ ឬ
រ៏អ្សងរអ្វីខាុះសនាុះ។ 

អ្នរអាចសក្បីក្  ់បណាណ ល័យ្សពវ្ាយៃសោ យរប ់ Google 
សដីមបសីមីលការ្សពវ្ាយៃសោ យ ខដលអ្នរក្បខហលជា ៃ
ស ញីរចួមរសហយី សោយសរៀបោរ់តាមកាលបរសិចឆទជារ់ោរ់ 
ចំៃួៃលុយខដលចំណាយសលីយុទធនាការ្សពវ្ាយ ៃិងក្បសភទនៃ
ការ្សពវ្ាយ (រូបភាព វសីដអូ្ អ្តែបទ)។ ោ៉ា ងណារ៏សោយ រំ ុង
សពលនៃការ រស ររ យការណ៍សៃុះ មុខង្ហរខ្នរសៃុះអាចដំសណីរ
ការ ៃខតសៅរនុង ហរដឋអាសមររិខតប៉ាុសណាណ ុះ។ លទធ្លនៃការ
ខ វងររអាចក្តូវ ៃតសក្មៀបតាមលំោប់ដូចជា ‘សទីបខតសចញ្ាយ
ងមីៗ’, ‘ចំណាយ ពីសក្ចីៃសៅតិច’, ឬ ‘ការសមីល ពីសក្ចីៃសៅតិច’។ មិៃ
ខតប៉ាុសណាណ ុះ ទិៃនៃ័យនៃការ្សពវ្ាយៃសោ យខដលមិៃ ៃ
បញ្ហា រ់សបរខជៃ ឬអ្នរកាៃ់តំខណងការោិល័យ ហព័ៃធខដលជាប់
សឆ្ន តឲ្យ ៃជារ់ោរ់សទសនាុះ គឺមិៃាៃសៅសលីបណាត ញសទ ចាប់ពី
ខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៩ មរ។ 

ជាចុងសក្កាយ អ្នរអាចររសមីលព័ត៌ាៃលមអិតមួយចំៃួៃពីគណៃី
រប ់អ្នរខដលសក្បីក្  ់ទងំ ក្ាប់ការខ វងររសៅសលី Google 
ៃិង YouTube សោយសមីលព័ត៌ាៃគណៃីរប ់អ្នរ ៃិងការរំណត់
ស្សងៗ (Settings)។១៧  

 

 
រូបភាពស្ត គីៃសលីទូរ ័ព្នដខដលទទួល ៃពីការក្សាវក្ជាវជាមួយៃឹងក្បសទ សរៃោ៉ា ខដលជាក្បសទ នដគូ សៅរនុង
ដំសណីរសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន តជា រលរប ់ក្បសទ សរៃោ៉ា  ឆ្ន ២ំ០១៧ បង្ហា ញពីការ្សពវ្ាយសៅសលីលទធ្ល
នៃការខ វងរររប ់ Google ខដលបន្ាបរិតតិយ រប ់សោរ Raila Odinga (បរសក្បឆ្ងំ) ៃិងសលីរតសមកីង
សោរ Uhuru Kenyata (សក្កាយមរជាក្បធ្លនាធិបតី)។    

ក្បភព៖  Tactical Tech, ២០១៨ 

 
រូបភាពស្ត គីៃពីរ យការណ៍តាា ភាពនៃការ្សពវ្ាយៃសោ យរប ់ Google (Google’s Political 
Advertising Transparency Report) បង្ហា ញពីចំៃួៃនៃការ្សពវ្ាយពាណិជារមមខដល ៃទិញ ៃិងចំៃួៃ
ខដល ៃចំណាយសោយគណរាម ធិការ Make America Great Again រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំខដលជា
មសធា យនៃយុទធនាការសោ នាឈរសឈាម ុះស ុះសឆ្ន តមតងសទៀត ៃិងហរិញ្ាវតែុៃសោ យរប ់សោរ ដូណាល់ 
ក្តា ំដំសណីរការសោយ Brad Parscale សៅចសនាា ុះពីនងៃទី៣១ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ រហូតដល់នងៃទី០៦ ខខមីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។     

ក្បភព៖  ‘Political Advertising on Google – ដូណាល់ ក្តា ំMAKE AMERICA GREAT AGAIN 
COMMITTEE’, អារ់ស  សៅនងៃទី១៣ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://transparencyreport.google.com/political-ads/advertiser/AR488306308034854912 

 

 
ធវីត (tweets) រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំខដលបង្ហា ញសៃុះ ាៃ កាត ៃុពល្សពវ្ាយឲ្យាៃការភ័ៃតក្ច អំំ្ពី
លទធ្លនៃការខ វងរររប ់ Google ខដលអាចបខងវរការយល់ស ញីខ ន្រៃសោ យ។   

ក្បភព៖  ‘Twitter’, នងៃទី២៨ ខខររកោ ឆ្ន ២ំ០១៨, https://twitter.com/realDonaldដូណាល់ ក្តា/ំ 

status/1034456273306243076 
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រូបភាពស្ត គីៃពីរ យការណ៍តាា ភាពនៃការ្សពវ្ាយៃសោ យរប ់ Google (Google’s Political 
Advertising Transparency Report) បង្ហា ញៃូវការ្សពវ្ាយខដលចំណាយខព ់បំ្ុត សៅរនុងរំ ុងសពលពី
នងៃទី៣១ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ រហូតដល់នងៃទី០៥ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ការ្សពវ្ាយសៃុះរ៏បង្ហា ញ្ងខដរៃូវ
ចំណាប់អារមមណ៍ ៃិងការចំណាយសលីការ្សពវ្ាយ។  

ក្បភព៖  Google Political Advertising Transparency Report’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៤ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://transparencyreport.google.com/political-ads/library?hl=en&creative_by_ 
advertiser=start:1527724800000;end:1551830399999;spend:;impressions:;type 
:;sort:1;q:valentines&lu=creative_by_advertiser 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ ការខដលអាចចំណាយ ៃ ៃិងចំៃុចក្បទរ់ចំៗនៃលទធ្លនៃ
ការខ វងររខដលបង់ក្ រ់ដូចជា Google Ads ាៃៃ័យថាយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យខដលោម ៃងវកិាសក្ចីៃអាចចូលរមួសៅរនុង
ការត  ូមតិ ៃិងអាចចូលសៅអ្នរសមីល ខដលជាធមមតាពួរសគ
ក្បខហលជាមិៃអាចអារ់ស   ៃសទ។ ដូចខដលទីក្បឹរាយុទធនា
ការសោ នាាន រ់ ៃ រស រសៅសលីសវបសាយរប ់សគថា៖ ‘ចំៃុច
ខដលលអខាា ងំមួយរប ់ Google Ads សនាុះ គឺថាវាមិៃជានងាណា ់
ណា ៃិងអាចសធវីឲ្យយុទធនាការសធវីការ្សពវ្ាយតាមក្បព័ៃធសារ
ព័ត៌ាៃ ៃោ៉ា ងលអ សោយសក្បីក្  ់ងវកិា ក្ាប់ក្បព័ៃធ
្សពវ្ាយខតមួយភាគតូចប៉ាុសណាណ ុះ’។១៨ 

↘ ការ្សពវ្ាយខ្អរតាមការខ វងររខដលលមមៃឹងចំណាយ ៃ 
អាចសធវីឲ្យាៃភាពស មីោន សៅសលីទីោៃក្បរួតក្បខជង ក្ាប់គណ
បរសណាខដលោម ៃលុយចំណាយសលីការ្សពវ្ាយ ៃិងការរំណត់
សោលសៅសលីត្ងំពាណិជារមម ឬតាមទូរទ សៃ៍ ៃិងអាចជួយ
 ក្មួលដល់យុទធនាការណាខដលាៃលរខណៈសតត តខាា ងំ។ 

↘ សបីសមីលពីក្ជុងាខ ងសទៀត គណបរសៃសោ យខដលាៃងវកិា
សក្ចីៃ ក្ាប់ការ្សពវ្ាយអាចសធវីឲ្យគណបរសៃសោ យតូចៗ
លិចលង់ សហយីក្គបដណត ប់សលីទិដឋភាពៃសោ យ ៃោ៉ា ងង្ហ
យ។ 

↘ ាៃការចងក្រងទុរ ៃោ៉ា ងលអៃូវការខដលគណបរស
ៃសោ យធំៗខដលាៃងវកិាសក្ចីៃ ៃទទួលជំៃួយពីស វា
បុគគលិររប ់ Google ជាពិស  គឺ Google Search ខតមតង។ ការ
 ិរាក្សាវក្ជាវមួយសធវីស ងីសោយ Daniel Kreiss ៃិង Shannon 
McGregor  ៃសរៀបចំឯរសារពីការសធវីការរប ់ក្រុមការង្ហរខ្នរ
លរ់រប ់ Microsoft, Facebook, Twitter ៃិង Google រំ ុង
សពលវដតនៃការស ុះសឆ្ន តក្បធ្លនាធិបតី ហរដឋអាសមររិឆ្ន ២ំ០១៦
។១៩ ការក្សាវក្ជាវសៃុះ ៃបំសពញបខៃែមសទៀតសោយរ យការណ៍
មួយមរពីយុទធនាការសដីមបតីាា ភាព ខដល ៃររស ញីថា៖ 
‘បុគគលិររប ់ Google ខដលសធវីការរនុងយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ សពលខាុះសគមិៃអាចសធវីការខបងខចរឲ្យោច់ពីោន  ៃរវាង
ពួរសគទងំសនាុះ ៃិងក្រុមការង្ហរយុទធនាការសទ’។ ការបញ្េូ លបុគគលិរ
ទងំសៃុះខដល្តល់ឲ្យរល់យុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតីសៅរនុង
ឆ្ន ២ំ០១៦  ៃជួយអ្នរៃសោ យឲ្យរំណត់សោលសៅសលីអ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត  ក្មិត ក្ាងំសារៃសោ យ ឌីហាញការ្សពវ្ាយ
រប ់ពួរសគ ៃិង ូមបខីតសឆ្ាីយតបសៅៃឹងគូក្បខជងរំ ុងសពល ៃិង
សក្កាយសពលត  ូមតិៃសោ យ’។២០ 

↘ រ យការណ៍តាា ភាពរប ់ Google គឺជាជំហាៃសឆ្ព ុះសៅមុខដ៏
 ំខាៃ់មួយ ៃិងជាក្បភពដ៏ាៃតនមាសលី លុបមួយ ប៉ាុខៃតវាមិៃ ៃ
បង្ហា ញៃូវបរបិទមួយចំៃួៃដូចជាសៅទីណា សហតុអ្វី ៃិងសៅសពល
ណាខដលការ្សពវ្ាយទងំសៃុះក្តូវ ៃោរ់បញ្េូ លសនាុះសទ ខដល
បរបិទទងំសៃុះគឺជាខ្នរដ៏ ំខាៃ់ខាា ងំបំ្ុតនៃឧបររណ៍ខ វងររ។ 
បខៃែមពីសៃុះសៅសទៀត សោយសារខតការ្សពវ្ាយតាមខបបឌីជីងល
រំពុងខតកាា យសៅជាអាល់ហកូរតី ខដលាៃវា៉ា រយង់រប់រយ ៃិងសពលខាុះ
រហូតដល់រប់ពាៃ់រំពុងក្តូវ ៃបសងកីត ៃិង្តល់ឲ្យខ្អរតាមការសឆ្ាីយ
តប សហយីការររាទុររនុងប័ណណសារ (archives) ៃឹងាៃតនមា
កាៃ់ខតតិច ៃិងបសងកីតគំៃិតខ វងយល់ ៃកាៃ់ខត តួចស តីង។ 

↘ ការពិតខដល Google ក្គបដណត ប់ទី្ារនៃការខ វងររតាមរយៈ 
Google Search ៃិង YouTube ាៃៃ័យថាការសជឿជារ់ខ្នរ
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ៃសោ យដ៏ធំមួយសៃុះ ក្តូវ ៃក្បគល់សៅឲ្យក្រុមហ ុៃមួយ ទងំ
ខដលបញ្ហា ទរ់ទងៃឹងការ្សពវ្ាយៃសោ យតាមខបបឌីជីងល
នាសពលបចេុបបៃនសៃុះ ភាគសក្ចីៃបំ្ុតរំពុងខតក្តូវ ៃក្គប់ក្គង
សោយក្រុមហ ុៃសនាុះខាួៃឯងសៅស យី។  

↘ ាៃការត  ូមតិោ៉ា ងទូលំទូោយអ្ំពីរក្មិតខដលអាល់ហកូរតី
រប ់ Google ត្ល់ ‘សធវីបដិរូបរមម’ លទធ្លនៃការខ វងររខ្អរ
តាមទិៃនៃ័យខដលពួរសគសក្បីសដីមបខីរតក្មូវលទធ្លសដីមបឲី្យវាជាប់
ទរ់ទិៃោន ដូចជាទីតាងំ ការខ វងររពីមុៃៗ ឬក្បសភទនៃឧបររណ៍
សក្បីសដីមបខី វងររ សហយីតាមរយៈសៃុះសតីវាអាចបខងវរលទធ្លនៃការ
ខ វងររ ដូចជាលទធ្លសៅរនុង ‘Filter bubble’២១ ឬរ៏ទីបំ្ុត្ល
ប៉ាុះពាល់ដល់ទិដឋភាពៃសោ យត្ល់ខតមតង។ សៅរនុងធវីត 
(Tweet) មួយចំៃួៃរនុងខខ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ សោរ ដូណាល់ ក្តា ំ
 ៃសចាទ Google Search ថាាៃភាពលសមអៀងចំសពាុះក្បព័ៃធ
្សពវ្ាយខបបសាមញ្ា សោយ ៃអ្ុះអាងថា លទធ្លនៃការខ វង
រររប ់ Google  ក្ាប់ ‘ព័ត៌ាៃទរ់ទងៃឹង ដូណាល់ ក្តា’ំ ក្តូវ
 ៃចាត់ខចងក្បឆ្ងំៃឹងសោរ សោយសារខតពួរសគបង្ហា ញខត
ព័ត៌ាៃណាខដល្ាយតាមក្បព័ៃធ្សពវ្ាយដូចជា CNN ៃិងមិៃ
បង្ហា ញព័ត៌ាៃណាខដលសចញ្ាយសោយសារព័ត៌ាៃសាមញ្ា
សនាុះស យី។២២ សទុះបីជាការសចាទក្បកាៃ់រប ់ ដូណាល់ ក្តា ំមិៃ
ាៃភ តុតាងសដីមបបីង្ហា ញអ្ុះអាងរ៏សោយ រ៏ Google  ៃអ្សញ្ា ីញ
អ្នរសារព័ត៌ាៃឲ្យចូលរមួរនុងរិចេក្បជុំមួយសដីមបរីុិះររៃូវវធិីខដល
ឧបររណ៍ខ វងររសធវីការពិតក្ រដ។២៣ 

↘ សទុះជា Google អ្ុះអាងថាពួរសគមិៃ ៃសធវីបដិរូបរមមលទធ្ល
នៃការខ វងររសដីមោ៉ា ងណារ៏សោយ រ៏សៅខតាៃការបៃតជខជរខវរ
ខញរ ំខាៃ់ៗសរីតស ងី អ្ំពីរក្មិតខដលលទធ្លនៃការខ វងររក្តូវ
 ៃសធវីឲ្យក្បស ីរស ងី ខ្អរសៅតាមចររិលរខណៈងមីៗនៃការខ វងររ 
ខដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់រសបៀបខដលលទធ្លនៃការខ វងររក្តូវ ៃ
ក្បមូល្តុ ំ ៃិងបង្ហា ញឲ្យស ញី។២៤ រក្មិតបរាិណខដលការខ វងររ
ក្តូវ ៃ ‘សធវីបដិរូបរមម’ ាៃការតា  ់បតូរក្គប់សពលសវោ។២៥ ទងំ
អ្ ់សៃុះគឺជាប់ពារ់ព័ៃធជាពិស  សៅៃឹងយុទធនាការសោ នាស ុះ
សឆ្ន ត ពីសក្ពាុះការ ិរា ៃបង្ហា ញថា Filter Bubble ខ្អរតាម
ទិៃនៃ័យអ្ំពីការខ វងររ ៃិងអ្នរខ វងររ ាៃទំសនារបង្ហា ញស ងីសៅ
សពលខដលការខ វងររទរ់ទងៃឹងបញ្ហា ៃសោ យ ឬសបរខជៃ
ៃសោ យណាាន រ់។២៦ ឧទហរណ៍ទងំអ្ ់សៃុះសតត តសលី ហរដឋ

អាសមររិ ប៉ាុខៃតចាប់តាងំពី Google Search ៃិង YouTube ក្តូវ ៃ
សក្បីក្  ់ជា រលោ៉ា ងទូលំទូោយមរសនាុះ វាអាចៃឹងជាប់
ទរ់ទងសៅរនុងបរបិទស្សងៗសទៀត្ងខដរ។ 

 

 

“លទធ្លនៃការខ វងររសោយបងន់ងាបង្ហា ញសៅអ្នរខ្អរតាម
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួ ៃរប ់អ្នរខដលអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សៅរនុ ង
មសធា យស្សងៗសទៀតជាសក្ចីៃ មិៃក្តឹមខតនាអំ្នរឲ្យចុច ឬស ុះ
សឆ្ន តតាមវធីិជារ់ោរ់ណាមួយខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ខតរ៏សដីមបីបន្ាបសររ ត ៍
សឈាម ុះក្រុមក្បឆ្ងំ ឬ្សពវ្ាយព័ត៍ាៃក្បឆ្ងំចំសពាុះក្បធ្លៃបទ
ទរ់ទងៃឹងបញ្ហា ណាមួយខដលអាចសពញៃិយមសៅសលីបណាត ញ
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ទូរទ សៃ៍ខដលអាចក្ ក្ យ័ ៃ 

(Addressable TV)៖ ៃរណារពុំងសមលីៃូវអ្វខីដលអ្នររពុំងសមលី? 

 

 

 

សត ីAddressable TV ជាអ្វ?ី 

ទិៃនៃ័យអ្ំពីទាា ប់សៅរនុងការសមីលទូរទ សៃ៍រប ់អ្នរអាចបង្ហា ញពី
ព័ត៌ាៃដ៏សក្ចីៃ ៃធរឹ អ្ំពីចំណង់ចំណូលចិតត ចំណាប់អារមមណ៍ 
ខបបបទរ ់សៅ ៃិងជំសៃឿរប ់អ្នរខដលទងំអ្ ់សៃុះអាចឲ្យអ្នរយុទធ
សាស្ត តៃសោ យយរសៅសក្បីក្  ់សៅរនុងយុទធនាការសោ នា។ 
ការ្សពវ្ាយសៅសលីទូរទ សៃ៍ខតងខតជាមសធា យដ៏ ំខាៃ់មួយ
 ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យ ប៉ាុខៃតភាពសជឿៃសលឿៃរប ់
ទូរទ សៃ៍ (Advanced TV) ខដលាៃដូចជាទូរទ សៃ៍អាច្ាយ
ត្ល់ (streaming) ៃិងស វារមម្តល់ជូៃតាមរយៈអុ្ីៃធឺសណត សធវី
ឲ្យអ្នរសធវីយុទធនាការសោ នាាៃលទធភាពងមីរនុងការ្សពវ្ាយ
ៃសោ យ ៃិងការរំណត់សោលសៅក្រុមតូចៗ 
(microtargeting)ខដលអាចតក្មូវសៅតាមអ្នរសមីលាន រ់ៗ។ 

ជាទូសៅ ការ្សពវ្ាយតាមរយៈទូរទ សៃ៍ខដលាៃការវវិតតខព ់ 
(Advanced TV) ក្តូវ ៃសៅថា ‘ទូរទ សៃ៍ខដលអាចក្ ក្ ័យ
 ៃ (Addressable TV)’ ជាពារយសក្បីសៅរនុងបសចេរសទ ឧ ាហ
រមម អ្ៃុញ្ហា តឲ្យការ្សពវ្ាយអាចបញ្ាូ ៃសោយត្ល់សៅកាៃ់្្ុះ
ៃីមួយៗ ជាជាងការក្គបដណត ប់ពា សពញក្បជាសាស្ត តដូចជាទីក្រុង 
ឬតំបៃ់ ដូចការ្សពវ្ាយតាមទូរទ សៃ៍ធមមតាសនាុះសទ។ ពិស  
ជាងសៃុះសៅសទៀតសនាុះ Addressable TV សធវីឲ្យអ្នរសធវីយុទធនាការ
រំណត់សោលសៅការ្សពវ្ាយសៅសលីទូរទ សៃ៍សោយាៃភាព
ចា ់ោ ់ដូចោន ៃឺងតាមអុ្ីៃធឺសណត ខដលបង្ហា ញតាមទូរ ័ព្
ចល័ត ៃិងស្ាីរតាមប៉ាុ តិ៍នក្ប ណីយ ៍។ ការសធវីខបបសៃុះសៅខតក្តូវ
ចំណាយនងា ប៉ាុខៃតមតិមួយចំៃួៃអ្ុះអាងថាការចំណាយសលីការ
្សពវ្ាយតាមទូរទ សៃ៍ធមមតាក្តូវ ៃសគ ៉ា ៃ់សាម ៃតនមាទបជាង
តនមាជារ់ខ តង ពីសក្ពាុះខតរងវុះខាតៃូវភាពចា ់ោ ់។១,២ សៅរនុង
ស ៀវសៅ រ តីពី Addressable TV ភាន រ់ង្ហររយការណ៍ពីអ្តិងិជៃ
រប ់ Experian អ្ុះអាងថា៖ ‘Addressable TV គឺសតត តសលីបុគគល 

មិៃខមៃរមមវធិីសនាុះស យី។ អ្នរៃិងអ្នរជិតខាងរប ់អ្នរអាចរំពុង
ខតសមីលរមមវធិីដូចោន  ប៉ាុខៃតតាមរយៈឥទធិពល រប ់ Addressable 
TV សធវីឲ្យអ្នរៃិងអ្នរជិតខាងរប ់អ្នរសមីលស ញីការ្សពវ្ាយស្ស
ងៗោន ’។៣ 

 

សតវីាដសំណីរការដូចសមតច សហយីសតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់
ោ៉ា ងដូចសមតច? 

Advanced TV បញ្ាូ ៃាតិកាសៅសលីអុ្ីៃធឺសណតអ្នរ្គត់្គង់មួយ 
សៅកាៃ់ឧបររណ៍តភាា ប់មួយ ជាជាងសៅកាៃ់បណាត ញសក្បីខខសកាប 
(cable networks) ។ ឧបររណ៍តភាា ប់ទងំសៃុះរមួាៃ ទូរទ សៃ៍វ ័
យឆ្ា ត ៃិងអាចតភាា ប់ ំណំុឧបររណ៍ (set-top boxes) ដូចជា 
Roku ឬ Apple TV ៃិង ឧបររណ៍សហគមដូចជា PlayStation ឬ 
Xbox។ 

ជំនាៃ់បន្ាប់នៃការ្សពវ្ាយតាមទូរទ សៃ៍ខដលសៅថា 
‘addressable ឬអាចក្ ក្ ័យ ៃ’ សៃុះគឺសោយសារអ្នរ
្សពវ្ាយឥ ូវសៃុះអាចសលីរស ងីពីតក្មូវការ ៃិងការចង់ ៃរប ់
អ្នរសក្បីក្  ់ាន រ់ៗ ចំខណរឯសៅរនុងៃសោ យវញិ ការ ៃនិោឋ ៃ
ទងំសៃុះអាចសធវីសៅ ៃតាមរយៈទិៃនៃ័យ។ ការ្សពវ្ាយសៅសលី 
Addressable TV  សក្មច ៃៃូវភាពចា ់ោ ់ទងំសៅ រក្មិត
បុគគល ៃិងតាមក្គួសារ សោយសក្បីក្  ់បងគុ ំទិៃនៃ័យចា ់ោ ់។ 
Adam Gaynor អ្តីតអ្នរលរ់ Dish Media Sales VP  ៃ
ៃិោយថា៖ ‘Addressable TV មិៃអាចដំសណីរការសៅ ៃសោយ
ោម ៃទិៃនៃ័យសនាុះសទ’។៤ 

ទិៃនៃ័យទងំសនាុះយរមរពីក្បភពបី៖៥ 

↘ ទិៃនៃ័យសោយភាគទីមីយួ៖ ទៃិនៃ័យន្្រនុងខដលអ្នរ្សពវ្ាយ
ក្បមូលពីអ្នរ ដូចជាការសមីល ការបង់ក្ រ់ ៃិងក្បវតតិនៃការជាវ 
(subscription)។ 

↘ ទិៃនៃ័យសោយភាគទីពីរី៖ ព័ត៌ាៃខដលខចររខំលរពីនដគូ ៃិង
 ហការ។ី រនុងបរបិទនៃការ្សពវ្ាយៃសោ យ ទិៃនៃ័យសោយ
ភាគីទីពីរអាចជាទិៃនៃ័យខដល ៃមរពីគណរាម ធិការ រមមភាព
ស ុះសឆ្ន ត ឬជាក្រុមសតត តសលីបញ្ហា ណាមួយ សោុះដូរោន ជាមួយ
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យុទធនាការរប ់សបរខជៃ សដីមបសីធវីឲ្យសោលបំណងៃសោ យ
ក្បស ីរស ងី។  

↘ ទិៃនៃ័យសោយភាគទីបី៖ី ទិៃនៃ័យខដល ៃទិញមរពីក្បភពសោយ
ខ រោន  (រមួាៃឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យដូចជា Acxiom, 
Experian, LiveRamp, Neustar ឬក្បភពស្សងៗសទៀត ាៃឯរ
សទ ខ្នរទិៃនៃ័យៃសោ យ) ឬ្តល់ឲ្យសោយក្រុមហ ុៃក្បឹរា
សោបល់ខដលជួយសៅរនុងការទិញការ្សពវ្ាយ។ ព័ត៌ាៃទងំសៃុះ
ាៃសក្ចីៃក្បសភទ ប៉ាុខៃតជាសរឿយៗ ក្ាប់សោលបំណងៃសោ យគឺ
ាៃបញ្េូ លៃូវព័ត៌ាៃអ្ំពីអ្នរង្ហយក្ ួលបញ្េុ ុះបញ្េូ លរក្មិតណា 
ៃិងអ្នរាៃទំសនារៃឹងស ុះសឆ្ន តរក្មិតណា។ ក្រុមហ ុៃ្សពវ្ាយ
តាមខបបឌីជីងលមួយាៃសឈាម ុះថា Altice Media Solutions ្តល់
ឲ្យយុទធនាការសោ នាៃូវ មតែភាពរនុងការរំណត់សោលសៅអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តតាមរយៈ Addressable TV សោយសក្បីព័ត៌ាៃក្បជា
សាស្ត តមូលោឋ ៃ ដូចជាជាតិពិៃធុរប ់ពួរសគ ក្ពមទងំព័ត៌ាៃលមអិត
អាង៍រំ ងំស្សងសទៀតដូចជាជំហររប ់ពួរសគចំសពាុះបញ្ហា ចក្មូងច
ក្ា ់ណាមួយ។៦ 

ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ក្បជាសាស្ត ត ភូមិសាស្ត ត ៃិងទិៃនៃ័យអារបប
រិរោិទងំអ្ ់សៃុះក្តូវ ៃបូរបញ្េូ លោន  ៃិងវភិាគសដីមបវីាយតនមាថា
អ្នរជាសោលសៅដ៏ មក្ ប ក្ាប់ការ្សពវ្ាយៃសោ យ មួយ
ខដរឬសទ។៧,៨ Ben Tata អ្តីតក្បធ្លៃខ្នរលរ់រប ់ Cablevision 
Media Sales ខដលជាក្រុមហ ុៃ្គត់្គង់ Addressable TV ដ៏ឈាៃ
មុខមួយ  ៃរត់ ាគ ល់ថា៖ ‘វាពិតជាអ្សាេ រយណា ់ខដលក្គប់
ក្បសភទអ្តិងិជៃខដលសយងីសធវីការជាមួយ រនុងសនាុះខដរ ៃសោ យ
ក្បខហលជាាៃភាព មុគសាម ញបំ្ុតសៅរនុងការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យ។ 
សោរ  ៃសក្បៀបក្បដូចAddressable TV សៅៃឹងការ ្ង់មតិតាម
្្ុះ(casncassing)ខដលយុទធនាការ ‘សោុះទវ តាម្្ុះៃីមួយៗ ៃិង
ដឹងអ្ំពីក្បវតតិស ុះសឆ្ន តរប ់ាេ  ់្្ុះមុៃៃឹងពួរសគសោុះទវ  សោយ
ពួរសគអាចអ្ៃុវតតៃ៍សោលការណ៍ទងំសនាុះដូចោន  ចំសពាុះទូរទ សៃ៍
្ងខដរ’។៩ 

 

 

 

ឧទហរណ៍ 

Mitú ៖ Mitú ខដលជាបណាត ញ្សពវ្ាយាៃប៉ាុ តិ៍ជាសក្ចីៃ ៃ 

 សាា ធយុទធនាការសដីមបសីតត តសលីការសធវីឲ្យជៃជាតិឡាទីៃរនុង តស
វតសបចេុបបៃនខដលៃិោយពីរភាសា ៃិងរ ់សៅរនុង ហរដឋអាសមររិ
សបីរសមីលការក្បរួតវាយរូៃ ល់ Major League Baseball។ 
តាមការអ្សងកត ពួរសគទទួល ៃសជាគជ័យោ៉ា ងខាា ងំ ខដលសក្កាយ
មរសៅខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពួរសគ ៃដំសណីរការ្តួចស្តីម
ៃសោ យាៃសឈាម ុះថា ‘Take Action, Commit Others’ សដីមបី
បសងកីៃចំៃួៃអ្នរស ុះសឆ្ន តរនុងចំសណាមក្រុមសោលសៅដូចោន ។ ជា
ខ្នរមួយសៅរនុងរិចេខិតខំក្បឹងខក្បងនៃការសគៀងគរៃសោ យ ប-
ណាត ញសៃុះ ៃសរៀបចំជំៃួបមួយរវាងសោរ Barack Obama ៃិង 
Gina Rodriguez ខដលជាតារ ខមតងក្ ីជៃជាតិសភីតតូររូី 
(Puerto Rican) កាត់អាសមរកិាងំ។ ជាចុងសក្កាយ វា ៃទរ់ទញ
ចំណាប់អារមមណ៍សារព័ត៌ាៃចំៃួៃ ៧៥ ោៃព័ត៌ាៃ។ បណាត ញ
្សពវ្ាយខដលាៃប៉ាុ តិ៍ជាសក្ចីៃដូចជា mitú រំពុងខតបសងកីៃៃូវមុខ
ង្ហររប ់ខាួៃ រវាងអ្នរ្សពវ្ាយ ៃិងបណាត ញស្សងៗ (ឧទហរណ៍ 
Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat) ខដលសធវីឲ្យវាាៃ
ភាពឥតសខាេ ុះ ក្ាប់ការជុះឥទធិពលៃសោ យ ជាពិស  សៅរនុង
ចំសណាមអ្នរស ុះសឆ្ន តវយ័សរមងខដលសក្បីក្  ់បណាត ញសារព័ត៌ាៃ
តាមមសធា យស្សងៗសលី ពីទូរទ សៃ៍ធមមតា។១០ 

 

“ពិស  ជាងសៃុះសៅសទៀតសនាុះ Addressable TV សធវីឲ្យអ្នរសធវី
យុទធនាការរំណត់សោលសៅការ្សពវ្ាយសៅសលីទូរទ សៃ៍សោយ
ាៃភាពចា ់ោ ់ដូចខដលបញ្ាូ ៃតាមអីុ្ៃធឺសណត បង្ហា ញតាម
ទូរ ព្ចល័ត ៃិងស្ាីរតាមប៉ាុ តិ៍នក្ប ណីយោ៍៉ា ងដូសចាន ុះខដរ។” 

 

D2 ៖ សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៤ D2 Media Sales  ៃកាា យជា ‘បណាត ញ
្សពវ្ាយនៃ Addressable TV តាម្្ុះដ៏ធំជាងសគ’ សៅ ហរដឋអា
សមររិ ខដលជាលទធ្លនៃការក្ច ច់បញ្េូ លោន ៃូវ បណាត ញតក យ
រណបរប ់អាសមររិសឈាម ុះ DISH ជាមួយៃឹង DirecTV។១១ បណាត
ញ្សពវ្ាយរប ់ D2 Media បញ្ាូ ៃការ្សពវ្ាយខដលអាច
ក្ ក្ ័យ ៃសៅកាៃ់្្ុះចំៃួៃជិត២១ ោៃ។១២ ក្រុមហ ុៃ ៃ
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បសងកីតភាពជានដគូជាមួយអ្នរ្គត់្គងទិៃនៃ័យ ក្ាប់គណបរសធំៗ
ទងំពីរសៅអាសមររិ ខដលាៃដូចជា i360 ៃិង Deep Root 
Analytics ខដលស វាទងំពីរសៃុះសក្បី ក្ាប់យុទធនាការសាធ្លរណ
រដឋ ៃិង TargetSmart សក្បី ក្ាប់សបរខជៃសឆ្វងៃិយម។១៣,១៤,១៥ 
សៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៦ D2 Media  ៃសធវីការ្សពវ្ាយឲ្យយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យសលី ពី១០០យុទធនាការៃសោ យ។១៦ 

 

សតខីាុដំងឹ ៃោ៉ា ងសម៉ាចថាវារពុំងខតក្តវូ ៃសក្បកី្  ់មរសលីខាុ?ំ 

អ្នរសមីលទូរទ សៃ៍ភាគសក្ចីៃមិៃ ៃគិតអ្ំពីការពិតខដលថាទាា ប់
នៃការសមីល ៃិងចំណង់ចំណូលចិតតរប ់ពួរសគ អាចជា ៃិងសពលខាុះ
ក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបសីរៀបចំៃូវវធិីទរ់ទង ៃិងបញ្េុ ុះបញ្េូ លខដល
យុទធនាការសោ នាៃសោ យសធវីមរសលីពួរសគ។ សហតុ្លមួយ
ខ្នរសោយសារខតការវវិតតសៃុះគឺងមី ដូចខដល ៃសរៀបរប់សៅរនុង
រ យការណ៍សៃុះ។ សទុះជាពារយ ‘ការរំណត់សោលសៅតាម
ទូរទ សៃ៍ខដលាៃការវវិតតខព ់ (Advanced TV Targeting)’ ជា
ដំបូងក្តូវ ៃសក្បីសៅឆ្ន  ំ1990 សៅរនុង MIT Media Lab រតី រ៏វាមិៃ
ទទួល ៃការចាប់អារមមណ៍ដូចសពលបចេុបបៃនសៃុះខដរ។១៧ ាៃរតាត
បីខដល ក្មួលដល់ដំសណីរការនៃការ្សពវ្ាយតាម Addressable 
TV សនាុះគឺវដតនៃការស ុះសឆ្ន តសៅ ហរដឋអាសមររិឆ្ន ២ំ០១៦ ៃិង
ការខ វងររអ្តែក្បសោជៃ៍ពីការក្បរួតក្បខជងសហោឋ រចនា មព័ៃធប
សចេរវទិា ៃិងការវវិតតនៃ មតែភាពរប ់ភាន រ់ង្ហរ្សពវ្ាយ ៃិង
ក្បខហលជាសោយសារខតទំសនាររនុងរយៈសពលខវង រ៏ដូចជា ‘ការរបួរមួ
នៃឧ ាហរមមសារព័ត៌ាៃ’។១៨ តាមចំៃួៃាតិកាខដលស្ាីតាម
អាយភី (IP) សៅសលីបណាត ញខដលាៃតក្មូវការខព ់ ៃិងខដល
ក្ បសៅតាមតក្មូវការ ៃឈាៃសៅដល់ចំៃួៃដ៏សក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់
មួយ។ ទូរទ សៃ៍ខដលអាចក្ ក្ ័យ ៃ (Addressable TV) 
 ៃកាា យជាជសក្មី  ក្ាប់អ្នរយុទធសាស្ត តៃសោ យ។ ជាការ
ពិត សោងតាម D2 Media Sales ‘វដតនៃការស ុះសឆ្ន ត
ក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន ២ំ០១៦ ជាយុទធនាការក្បធ្លនាធិបតីដំបូងសគមួយ 
ខដលអាចរំណត់សោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន តតាមរយៈការ្សពវ្ាយ
តាមទូរទ សៃ៍ខដលអាចក្ ក្ ័យ ៃ Addressable TV’។១៩ 
រវាងវដតនៃការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៤ ៃិងឆ្ន ២ំ០១៦ ការសក្បីក្  ់ 
Addressable TV  ៃសរីៃស ងីចំៃួៃ៦០%។២០ Addressable 

TV រំពុងខតពក្ងីរខាួៃសៅកាៃ់តំបៃ់អាសមររិឡាទីៃ ៃិងអ្ឺរ ៉ាុប ប៉ាុខៃត
ការយរវាសៅសក្បីសៅរនុងយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តសៅសក្ៅ
 ហរដឋអាសមររិ ហារ់ដូចជាាៃភាពយតឺោ៉ា វជាង។២១,២២,២៣ 

 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ សពលខដលអ្ៃុវតតៃ៍សៅរនុងកាលៈសទ ៈាៃរំហតិជារ់ោរ់សនាុះ 
Addressable TV អាចបញ្ាូ ៃការ្សពវ្ាយខដលក្តូវៃឹងចំណាប់
អារមមណ៍រប ់អ្នរសមីល។ 

↘ ក្រុមហ ុៃខដល្តល់ស វា Addressable TV អ្ុះអាងថាវាអាច
ពក្ងឹងដំសណីរការលទធិក្បជាធិបសតយយ តាមរយៈការបសងកីៃក្ប ិទធ
ភាពនៃយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ៃិងជក្មុញការចូលរមួរនុង
ៃសោ យ្ងខដរ។ 

↘ សទុះជាោ៉ា ងណា ការ្សពវ្ាយខដលបង្ហា ញសៅ្្ុះបុគគល
ៃីមួយៗសក្បីក្  ់ការឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំពីការដឹងរប ់យុទធនាការចំសពាុះ
បុគគលាន រ់ៗខដលរ ់សៅរនុង្្ុះសនាុះដូចជាចំសណុះដឹង ខដលអាច
ទញយរតាមរយៈមសធា យសក្ជៀតខក្ជរ ឬមសធា យនានា
 ក្ាប់ ក្មប ក្មួលភាពឯរជៃ។ សៅសពលខដលអ្នរស ុះសឆ្ន ត
ក្តូវ ៃបញ្េូ លសៅរនុងយុទធនាការ្សពវ្ាយ សនាុះការ្សពវ្ាយ
ខដលអាចក្ ក្ ័យ ៃ គឺជាតំណាងនៃ ‘ការតា  ់បតូរពីការរំណត់
សៅសលីក្រុមសៅជាការរំណត់សៅសលីមៃុ ស’ ដូចខដលក្បធ្លៃ ៃិងជា
នាយរក្បតិបតតិភាន រ់ង្ហរក្បព័ៃធ្សពវ្ាយឌីជីងល Bully Pulpit 
Interactive  ៃសលីរស ងីោ៉ា ងដូសចាន ុះខដរ។២៤ គាា តដ៏ធំមួយ
រវាងការអ្ៃុវតតរប ់ក្បព័ៃធ្សពវ្ាយ ៃិងការការពារទិៃនៃ័យបង្ហា ញ
ឲ្យស ញីៃូវការក្ពួយ រមាមួយ។ ទងំក្បសទ អាលាឺម៉ាង់ ៃិងក្បសទ 
ហូ ង់ ៃទទួលសាគ ល់ៃូវភាពរស ីបនៃព័ត៌ាៃត្ល់ខាួៃខដលអ្ៃុ
វតតៃ៍សោយ Advanced TV ៃិងសដីមបជីាការសឆ្ាីយតបការ ក្ាប់ 
ពក្ងឹងការអ្ៃុវតត ៃអ្ៃុម័ត។២៥ 

↘ ការរំណត់សោលសៅរនុងរក្មិតក្គួសារនៃការ្សពវ្ាយ
ៃសោ យអាចរមួចំខណរោ៉ា ងង្ហយក្ ួល្ងខដរសៅសលីឥទធិពល
នៃ Filter Bubble សោយអ្នរស ុះសឆ្ន តាន រ់ៗអាចយល់ពីសបរខភាព 
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ៃិងយុទធនាការរប ់សបរខភាពទងំសនាុះខុ ៗោន សៅតាមព័ត៌ាៃ
ខដលពួរសគទទួល្តល់ឲ្យ។ 

↘ ទិៃនៃ័យអ្ំពីក្គួសារៃីមួយៗខដលអ្នរ្សពវ្ាយាៃ មិៃថាតាមរ
យៈការអ្សងកតសោយត្ល់ ឬការ ៉ា ៃ់សាម ៃ ក្បខហលជាមិៃក្តឹមក្តូវ 
ឬ្ុតរំណត់ ខដលនាសំៅររការចងក្រងឯរសារៃសោ យ ៃិង
យុទធនាការ្សពវ្ាយខដលលអខដរ សបីខតវាក្ោៃ់ខតមិៃក្តឹមក្តូវ ឬជា
ការខូចខាតដ៏ធៃៃ់ធៃរបំ្ុត។ សៃុះគឺជាបញ្ហា  ំខាៃ់មួយ ក្ាប់ 
Addressable TV សោយសារខត Addressable TV ជាវឌិីសាស្ត តងមី 
សទីបវាខវុះខាតៃូវ តង់ោរ ក្ាប់ឧ ាហរមមជាមួយៃឹងការសោរព
ៃូវវធិីសាស្ត តជារ់ោរ់ជាក្បព័ៃធ(metric) ក្ាប់រំណត់ជាមូលោឋ
ៃ។ 

↘ ការសលីររមព ់ការយល់ដឹងអ្ំពីការចុចចូល (logging) ៃិងការ
សក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យនៃការសក្បីក្  ់ក្បព័ៃធ្សពវ្ាយសដីមបកី្ ប់សារ
ៃសោ យអាចនាសំៅររលទធ្លគួរឲ្យភ័យខាា ចមួយរនុងចំសណាម
អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពី The Trade Desk ខដលជាក្រុមហ ុៃ្សពវ្ាយតាមឌីជីងលសលីឧបររណ៍ស្សងៗោន   ៃ
សចញ្ាយៃូវស ចរតីខណនាខំាីមួយអំ្ពី Advanced TV សៅរនុងបរបិទនៃយុទធនាការសោ នាៃសោ យ។    

ក្បភព៖  https://www.thetradedesk.com/white-papers/making-historyprogrammatic- 

in-politics, អារ់ស  សៅនងៃទី០៥ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
រូបភាពខាងសលីបង្ហា ញពីឧទហរណ៍មួយនៃរសបៀបខដលការ្សពវ្ាយក្តូវ ៃស ា្ីរសៅតាម្្ុះៃីមួយៗ។ សគហទំព័រ
រប ់ D2 Media Sale  ៃសរៀបរប់ថា៖ ‘ ំណំុទទួលឧបររណ៍សៅរនុង DIRECTV ៃិង សៅតាម្្ុះខដលចុុះ
សឈាម ុះជាវ DISH គឺដូចជារំុពយូទ័រខាន តតូចោ៉ា ងដូសចាន ុះខដរ’។ ព័ត៍ាៃក្បជាសាស្ត ត ៃិងបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដល
ាៃភាពជារ់ោរ់ចំសពាុះអ្នរជាវសនាុះ ក្តូវ ៃទញចូលសៅរនុង ំណំុ។ សៅសពលខដលអ្នរ្សពវ្ាយសក្ជី សរ ី
អ្នរទ សនាខដលជាសោលសៅ ៃសហយី បន្ាប់មរពួរសយងីអាចស ា្ីរការ្សពវ្ាយពាណិជារមមទូរទ សៃ៍ជារ់
ោរ់មួយ សៅកាៃ់្្ុះរនុងរំ ុងសពលនៃការ ក្ារ្ាយពាណិជារមម សៅសពលខដលពួរសគរំពុងខតសមីលទូរទ ស
ៃ៍។ ការរយការណ៍ខដលថាពួរសយងីអាច ត្ល់ សៅខ ន្ររូដខាងសក្កាយគឺាៃលរខណៈសពញសលញជាងអ្វីខដល
សយងីធ្លា ប់ស ញីសៅបទរយការណ៍អំ្ពីយុទធនាការណ៍សោ នាសៅរនុងទូរទ សៃ៍សៅសទៀត។ សៅរនុងការអ្ៃុវតត ការ
្សពវ្ាយតាមទូរទ សៃ៍ក្តូវ ៃសក្បីក្  ់រមួជាមួយយុទធនាការសោ នាស ា្ីរអីុ្ខមលត្ល់ ៃិងអ្ៃតរគមៃ៍សលី
ទូរ ័ព្នដ រំុពយូទ័រសលីតុ វទិយុឌីជីងល ៃិងក្បព័ៃធ្សពវ្ាយស្សងសទៀត។      

ក្បភព៖  Varoon Bashyakarla, ‘Psychometric Profiling: Persuasion by Personality in Elections’, នងៃ
ទី១៨ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/psychometric-profiling/ 
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Altice Media Solutions ត្ល់ជូៃៃូវលទធភាពសៅរនុងការរំណត់សោលសៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន តតាមរយៈ 
Addressable TV សោយសក្បីក្  ់មិៃក្តឹមខតព័ត៍ាៃក្បជាសាស្ត តជាបឋមសនាុះសទ ខតរ៏សក្បីៃូវព័ត៍ាៃអំ្ពីជាតិ
ពិៃធុ ៃិងការបញ្េុ ុះបញ្េូ លខ ន្រៃសោ យ្ងខដរ រនុងចំសណាមព័ត៍ាៃស្សងៗសទៀត។  

ក្បភព៖ http://www.alticemediasolutions.com/amslocal/political-advertising-0, ចូលសមីលសៅនងៃទី០៥ 
ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះក្តូវ ៃយរសចញពីវសីដអូ្ក្បម៉ាូ ិៃមួយខដល ៃបសង្ហា ុះសៅសលី YouTube ខដលាៃតារ ខមតង 
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ពីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ដូចជាលទធភាពរប ់ពួរសគរនុងការចូលរមួរមមវធិី
យុទធនាការសោ នា ឬរ៏សោលជំហររប ់ពួរសគសលីបញ្ហា  ឬ
សបរខជៃជារ់ោរ់ណាមួយ។ 

↘ ទូរ ័ព្ ័វយក្បវតត៖ិ ស វារមមទូរ ័ព្ សធវីការសៅសចញសៅកាៃ់
សលខទូរ ័ព្តាមបញ្ា ីសោយ វ័យក្បវតតិ រនុងសោលបំណងសដីមបសី្ាី
សារខដល ៃងតទុររចួជាសក្ ច ឬសៅរនុងស ណារយី៉ាូខដលាៃ 
បសចេរសទ ទំសៃីបសទៀតសនាុះ គឺអាចរហូតដល់សធវីការសៅសចញតាម
ការ្ាយត្ល់សទៀត្ង។ សលី ពីសៃុះសទៀត មុខង្ហរបទងំសៃុះអាច
ជួយបសងកីៃការខបងខចរក្បសភទអ្នរស ុះសឆ្ន តតាមរយៈការ ្ង់មតិ
ៃិងៃិងការ ាា  ៃ៍។៤ គួប្សជំាមួយៃឹងអ្នរ ម័ក្គចិតតស វាធនាោរ
តាមទូរ ័ព្ ទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ គឺជាឧបររណ៍ ំខាៃ់មួយ ក្ាប់
យុទធនាការ សដីមបបីសងកីៃក្បជាក្បិយភាពរប ់សបរខជៃឬគណបរស។ 

↘ ការស្ាីសារ៖ ដូចជាការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិខដរ ការស្ាីសារក្តូវ ៃ
សក្បី ក្ាប់ការ្សពវ្ាយសោយត្ល់ៃូវសារៃសោ យ ឬការសៅ
សៅទូរ ័ព្ចល័ត ឬឧបររណ៍រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តត្ល់។ យុទធនាការ
សោ នារ៏អាចស្ាីសារសោយសក្បីបណាត ញស្សងសទៀតដូចជា 
WhatsApp៥ ឬស្ាីសារពីមៃុ សាន រ់សៅមៃុ សាន រ់សទៀត (ខដល
្្ុយពីការស្ាីរសាររនុងក្ទង់ក្ទយធំ) សដីមបបីសងកីតការ ៃ្នារវាងអ្នរ

 ម័ក្គចិតតរប ់យុទធនាការសោ នា ៃិងអ្នរស ុះសឆ្ន ត រ៏ដូចជា
ក្គប់ក្គងការ ្ង់មតិ ៃិងការ ាា  ៃ៍។៦ 

 

 

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បោី៉ា ងដូចសមតច? 

ការសៅសចញៃិងការស្ាីសារាៃសោលបំណងសដីមបភីាា ប់សៅកាៃ់អ្នរ
សោយត្ល់តាមខដលអាចសធវីសៅ ៃ សោយសក្បីក្  ម់ួយខ្នរ
ចមបងនៃទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរដូចជាសលខទូរ ័ព្រប ់អ្នរជា
សដីម។ សដីមបរីសាងទំនារ់ទំៃងសោយត្ល់សោយោ៉ា ងឆ្ប់រហ័  
ៃិងចំណាយតិច យុទធនាការសោ នាៃសោ យអាចបំសពញបខៃែម
ៃូវបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តន្្រនុងរប ់ពួរសគ ឬទិញទិៃនៃ័យពីអ្នរ្តល់
ស វារមមទិៃនៃ័យ ខដលជាអ្នរជួយរនុងការសៅសចញៃូវសលខទូរ ័ព្
សោយ វ័យក្បវតតិៃិងបញ្ាូ ៃសារ។ ក្រុមហ ុៃទងំសៃុះជាសក្ចីៃរ៏លរ់
មូលទិៃនៃ័យសលខទូរ ័ព្រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត្ងខដរ។ យុទធនាការ
សោ នាសៅរនុងក្បសទ ជាសក្ចីៃពឹងខ្អរសលីស វារមមទងំអ្ ់សៃុះ 
(ដូចជាសលខទូរ ័ព្ខដលរមួចំខណរពី ាជិរបរស) សៅរនុង
យុទធនាការសោ នា្សពវ្ាយ ជាពិស  យុទធនាការសោ នា
ខដលសក្បីបណាត ញ ក្ាប់ស្ាីសារលរខណៈក្ទង់ក្ទយធំដូចជា 
WhatsApp។  

ស វារមមអាក្ ័យសលីទិៃនៃ័យ រំពុងកាា យជាបសចេរវទិាដ៏ ំខាៃ់នៃ
យុទធនាការសោ នាស វាធនាោរតាមខបបទំសៃីប។ រនុងសនាុះ្ងខដរ 
អ្នរ្តល់ស វារមមទងំសនាុះសក្ចីៃខតរមួបញ្េូ លោន ជាមួយ អ្នរ្តល់ជូៃ
ស វារមមទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ។ ជាឧទហរណ៍ក្រុមហ ុៃ RoboCen៧ 
្ាយពាណិជារមមថា «ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចទុរចិតត ៃ
[សៅ] ក្តឹមខត ៣¢ / រំណត់ក្តា»៨ រមួាៃក្បសភទទិៃនៃ័យដូចជា
សឈាម ុះសពញសលញ អា ័យោឋ ៃសពញសលញ ការចូលរមួៃសោ យ 
(ដរក្ ង់សចញពី ាជិរគណបរស ឬ ូចនាររស្សងសទៀត) អាយុ 
សភទ យុតតិការស ុះសឆ្ន ត អា ័យោឋ ៃអុ្ីខម៉ាល សលខទូរ ័ព្ខខសៃិង
សលខទូរ ័ព្នដ ៃិងព័ត៌ាៃក្បជាសាស្ត ត ដូចជា ជៃជាតិ ភាសា
ៃិោយ ៃិងការអ្ប់រ។ំ៩  

ស វារមមស្ាីសារាៃលរខណៈក្ សដៀងោន  ខដលសារទងំសនាុះ
ក្បមូលៃិងសក្បីក្  ់សលខទូរ ័ព្ ពីបញ្ា ីស ុះសឈាម ុះសឆ្ន តខដលាៃ
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ក្សាប់ ឬបញ្ា ីឯរសារអ្នរស ុះសឆ្ន តត្ល់ខាួៃ។ ស វារមមដូចជា 
uCampaign១១ RumbleUp១២ ៃិង Relay១៣  ៃ្សពវ្ាយ
ពាណិជារមមពីលទធភាពខដលពួរសគអាចសក្បីបញ្ា ីសឈាម ុះអ្តិងិជៃ
រប ់ពួរសគ ក្ាប់ទំនារ់ទំៃងស្ាីសារសៅរនុងយុទធនាការសោ នា 
ៃិងអាចខងមទងំទរ់ទងសៅ បុគគលាន រ់ៗ ខដលាៃទំសនារជាអ្នរ
ឧបតែមា ឫអ្នរោកំ្ទរប ់យុទធនាការសោ នាសទៀត្ង។ស វារមម
ទងំសៃុះរ៏អាចក្បមូលៃិង្តល់ សលខទូរ ័ព្សៅឲ្យគណបរស
ៃសោ យ្ងខដរ ។ ឧទហរណ៍ Relay អ្ៃុញ្ហា តឲ្យទញយរ
ទិៃនៃ័យ ៃ សោយអ្នរលរ់ខដលជាភាគីទីបីនៃបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន ត 
ៃិងមូលទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត  ាៃដូចជា NGP VAN១៥ ៃិង
Political Data Inc។១៦ 

ស វារមមទូរ ព័្ វ័យក្បវតតិ ៃិងស វាស្ាីរសារបសងកីតៃូវរិចេ ៃ្នាសៅ
វញិសៅមរខដលជួយឲ្យសបរខជៃក្បមូលព័ត៌ាៃបខៃែមពីមៃុ សខដល
ពួរសគរំពុងទរ់ទងសៅ។ វធិីសាស្ត តទងំពីរក្បមូលទិៃនៃ័យអ្នរស ុះ
សឆ្ន ត ៃិងរំណត់អ្នរស ុះសឆ្ន តសៅតាមក្បសភទ ក្ាប់ជាក្បសោជៃ៍
ដល់យុទធនាការសោ នា។ សោលបំណងនៃបសចេរសទ ទងំសៃុះគឺ
សដីមបឲី្យាៃការចូលរមួពីអ្នរស ុះសឆ្ន តរនុងការ ៃ្នា ៃិងខ វង
យល់បខៃែមអ្ំពីទ សៃៈរប ់ពួរសគ តាមរយៈ ំណួរខដល ៃ
សក្តៀមជាសក្ ច ខដលអាចក្តូវ ៃ ួរសោយមៃុ សាន រ់ សោយ
ា៉ា  ីុៃ ឬសោយការរមួបញ្េូ លោន ទងំពីរសៃុះ។ ទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ 
អាចអ្ៃុវតតការ ្ង់មតិ ៃិងការ ាា  ៃ៍សោយឲ្យអ្នរទទួលទូរ ័ព្
សក្បីកាត រចុច ឬ  ំសលងសដីមបសីឆ្ាីយ ំណួរ។ ទិៃនៃ័យសៃុះអាចដំសណីរ
ការោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ សដីមបបីសងកីៃទិៃនៃ័យក្ទពយ រមមនៃយុទធនាការ
សោ នាៃិង បណាត ញទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តដូចជា NGP VAN ជា
សដីម។១៦ 

ឧទហរណ៍ សៅរនុងការស្ាីសារ Uplanf Software’s Mobile 
Messaging១៩ ាៃមុខង្ហរ “ក្ ប់មិតតភ័ស្តរត” ខដល ៃសក្បីោ៉ា ង
សហាចណា ់មួយដងរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យមួយខដល
 ិ សអាចស្ាីរសារសៅកាៃ់សលខទូរ ័ព្រប ់មិតតភរតិពួរសគសដីមបី
អ្សញ្ា ីញពួរសគឱយចូលរមួរនុងបញ្ា ីទូរ ័ព្។២០ រមមវធិី SMS 
Marketing Software រប ់ Callhub.io’s ២១ ្សពវ្ាយថា 
“ដំសណាុះក្សាយនៃការក្បមូលទិៃនៃ័យតាមរយៈការស្ាីសារជាអ្រសរដ៏
ទូលំទូោយមួយសៃុះ  ុ ខវរៃឹងក្បមូលព័ត៌ាៃ [អ្នរស ុះសឆ្ន ត] 
សោយ វ័យក្បវតតិតាមលំោប់លំសោយនៃសារខដលាៃអ្ៃតររមម ៃិង

បសងកីតទក្មង់ព័ត៌ាៃទំនារ់ទំៃងលមអិត ក្ាប់អ្នរោកំ្ទៃីមួយៗ២២ 
ដូចជាវធិីសាស្ត តស្សងសទៀតជាសក្ចីៃសដីមបកី្បមូល ៃិងវភិាគទិៃនៃ័យ
សោយ វ័យក្បវតតិ ក្ាប់សោលបំណងសធវីយុទធនាការសោ នា”។  

 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅរនុងក្បសទ កាណាោ៖ ការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃសៅរនុង
ការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ ៃិងការស្ាីរសារសៅរនុងយុទធនាការៃសោ យ 
គឺជា ការអ្ៃុវតតៃ៍ជាទូសៅ ខដលវារក្ម ទទួល ៃការយរចិតត
ទុរោរ់ពីសារព័ត៌ាៃ រហូតទល់សទដល់សពលខដលទិៃនៃ័យអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តក្តូវ ៃសក្បីក្  ់មិៃក្តឹមក្តូវ ឫាតិកាសៅរនុងការ ៃ្នា
តាមទូរ ័ព្សនាុះបសងកីតឲ្យាៃៃូវរំហងឹ។ ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន ត
 ៃសក្បីក្  ់មិៃក្តឹមក្តូវសៅរនុងការស ុះសឆ្ន ត ហព័ៃធកាណាោ  
ឆ្ន ២ំ០១១ សៅសពលខដលក្បជាជៃ រ ់សៅរនុង ង្ហក ត់ខដលក្តូវស ុះ
សឆ្ន តមួយចំៃួៃ ក្តូវ ៃកាា យជាក្បធ្លៃបទ ក្ាប់យុទធ នាការ
សោ នាោប ងកត់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ខដលសរីតស ងីសោយការខចរ
ចាយព័ត៌ាៃមិៃក្តឹមក្តូវអ្ំពីសាែ ៃីយស ុះសឆ្ន តៃិងទីតាងំ ្ង់មតិ
សៅនងៃស ុះសឆ្ន ត តាមរយៈទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ។ តុោការ ៃសចញ
ស ចរតី សក្មចថា CIMS database អាចជាក្បភព្តល់ព័ត៌ាៃ
ខដលមិៃក្តឹមក្តូវ ៃិងបសងកីតឲ្យាៃការខចរចាយព័ត៌ាៃមិៃក្តឹម
ក្តូវតាមរយៈការទូរ ័ព្ វយ័ក្បវតតិ សហយីក្តូវ ៃររាទុរ ៃិង
ក្គប់ក្គងសោយគណបរសអ្ភិររសៃិយមសៅរនុងក្បសទ កាណាោ 
ខដល ៃសក្បីក្  ់សោយមៃុ សាន រ់ ឫក្រុមមៃុ សមិៃសាគ ល់អ្តត
 ញ្ហា ណ។ សៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៤ អ្តីត ាជិររប ់គណបរសអ្ភិ
ររសៃិយមាន រ់ក្តូវ ៃររស ញីរំហុ ពារ់ព័ៃធៃឹងការបំពាៃចាប់
ស ុះសឆ្ន តនៃក្បសទ កាណាោ ចំសពាុះការចូលរមួរប ់ោត់សៅរនុង
សរឿងអាក្ ូវបំនភាព័ត៌ាៃតាមការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ។  ាជិរសនាុះ
 ៃបសងកីតក្បាណជា២សៅ៣ពាៃ់ការសៅសចញតាមទូរ ័ព្
 វ័យក្បវតតិសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសៅរនុង Guelph, Ontario ជាមួយ
ៃឹងសលខទូរ ័ព្ ំង្ហត់(a disposable mobile phone)។២៨, ២៩ 

សៅរនុងក្បសទ ឥណាា ៖ តាមរយៈការខំក្បឹងខក្បង សដីមបី្ ាភាា ប់ោន ៃូវ
ការខបងខចរឌីជីងលរនុងក្បសទ ឥណាា  រដឋ Chhattisgarh  ៃ
 សាព ធ គសក្ាងធំមួយសដីមបភីាា ប់ក្បជាជៃរប ់ពួរសគជាមួយៃឹង
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គណបរសៃសោ យសោយ្តល់ៃូវទូរ ័ព្សាម តហវូៃតនមាទបសោយ
មិៃគិតនងាសៅឲ្យ ិ ស ៃិងស្ត តី។ រនុងដំសណីរសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន ត
ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្តូវ ៃរយការណ៍ថាការ្តល់ៃូវទូរ ័ព្សោយរោឋ ភិ 
ល គឺរំពុងក្តូវ ៃរំណត់សោលសៅនៃការសៅទូរ ័ព្ចូលពីយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យរប ់ ក្បមុខរដឋមស្តៃតីៃិងគណបរស 
Bharatiya Janata (BJP)។ រ យការណ៍សៃុះបង្ហា ញថាការោរ់
សោលសៅនៃការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតសិៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន តហខដលរមួ
ាៃការ ្ង់មតិ ៃិងការស្ាីសារឲ្យចូលរមួការស ុះសឆ្ន ត ាៃក្បភព
សចញពី រខៃាង្តល់ព័ត៌ាៃតាមទូរ ័ព្មួយ ខដលជួលសោយរោឋ ភិ
 ល ៃិង បចេុបបៃនក្តូវ ៃសក្ប ី ក្ាប់ រមមភាពៃសោ យ រនុង
នាមជាអ្តិងិជៃតត ច់មុខ។៣០ សលី ពីសៃុះសទៀត ទិៃនៃ័យខដល
ក្បមូលសោយយុទធនាការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិក្តូវ ៃវភិាគសដីមបដីឹរនាំ
 រមមជៃគណបរសសៅ ួរ ុខទុរខអ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងសរៀៃ ូក្តពីទំ
សនារបរសៃសោ យក្បឆ្ងំ (National Congress Party) សៅ
រនុងក្បសទ ឥណាា ។ ជាការសឆ្ាីយតប គណបរស National 
Congress Party  ៃោរ់ពារយបណតឹ ងសៅគណៈរមមការស ុះ
សឆ្ន តរប ់ក្បសទ ឥណាា  សោយសលីរស ងីថា BJP  ៃ សក្បីក្  ់
ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់រោឋ ភិ ល សដីមបី្ លក្បសោជៃ៍នៃ
យុទធនាការសោ នា រប ់ពួរសគត្ល។់ 

សៅរនុងក្បសទ ា៉ា ស  ីុ៖ រ យការណ៍ តីពីការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យ
អ្នរស ុះសឆ្ន តសៅរនុងដំសណីរសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៨ សៅ
ក្បសទ ា៉ា ស  ីុ ាៃឯរសារសោងពារ់ព័ៃធៃឹងការទូរ ័ព្
 វ័យក្បវតតិខ្នរៃសោ យ។ រ យការណ៍មួយ ក្ាប់ Tactical 
Tech ាៃព័ត៌ាៃលមអិតពីឧទហរណ៍មួយចំៃួៃខដល អ្នរស ុះ
សឆ្ន តក្តូវ ៃទរ់ទងតាមទូរ ័ព្សោយ នាយរោឋ ៃជំសរឿៃជាតិ។៣១ 
សទុះបីជាោ៉ា ងណា មិៃាៃនាយរោឋ ៃខបបសៃុះសទសៅរនុងក្បសទ 
ា៉ា ស  ីុ។ សទុះោ៉ា ងណា អ្នរទូរ ័ព្អាចរំណត់អ្តត ញ្ហា ណអ្នរ
ស ុះសឆ្ន តតាមរយៈសឈាម ុះ ៃិងភាសារនុងតំបៃ់ ៃិង ៃ ួរ ំណួរ
ទរ់ទងៃឹងរោឋ ភិ លបចេុបបៃន ៃិងឥរោិបងទរ់ទងៃឹងគណបរស
ក្បឆ្ងំ។ រនុងររណីស្សងសទៀត អ្នរ្តល់ ាា  ៃ៍ ៃៃិោយថា
នាងក្តូវ ៃទរ់ទងពីអ្នរមិៃសាគ ល់ពីរខៃាង្តល់ព័ត៌ាៃតាម
ទូរ ័ព្ ខដលឈាៃមុខសគមួយរប ់ក្បសទ ា៉ា ស  ីុ សោយ ៃ ួរ
ពី ទំសនាររនុងការស ុះសឆ្ន តរប ់នាង មណា លស ុះសឆ្ន ត ៃិងសហតុ
្ល ក្ាប់ការស ុះសឆ្ន ត។ សៅខតមិៃាៃភាពចា ់ោ ់ថាសតី

ៃសោ យមួយណាភាគី ឬ អ្ងគភាព ៃសធវីការ ្ង់មតិតាមការ
ទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិសៃុះ សតីទិៃនៃ័យទំនារ់ទំៃងរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត
ក្តូវ ៃទទួល ៃតាមវធិីណា ឬលទធ្លនៃការសៅទូរ ័ព្
 វ័យក្បវតតិសៃុះៃឹងក្តូវ ៃដំសណីរការោ៉ា ងណា?៣២ 

 

 

'វាាៃអារមមណ៍ដូចជាការសក្ជៀតខក្ជរពិតខមៃ...ក្បតិរមមរប ់ខាុ ំភាា
មៗគឺ សៃុះជាៃរណា? សតីសហតុអ្វីសទីបសគសាគ ល់សឈាម ុះរប ់ខាុ ំ? 
សហីយថាសតីពួរសគាៃសលខទូរ ័ព្រប ់ខាុ ំ ៃោ៉ា ងសម៉ាច'  

ការបសញ្េញមតិពីអ្នរខដលទទួល ៃការទូរ ព័្ វយ័ក្បវតតិ ដូចខដល ៃសលីរស ីង
សៅរនុ ង The New York Times 

 

 

ចក្រភពអ្ង់សគា ៖ រនុងអ្ំ ុងសពលស ុះសឆ្ន តក្បជាមតិ ាជិរ
 ហភាពអ្ឺរ ៉ាុបរប ់ចក្រភពអ្ង់សគា ឆ្ន ២ំ០១៦ ក្រុមហ ុៃសធវីយុទធនា
ការសោ នាឲ្យ The Leave.EU ាៃសឈាម ុះថា Better for The 
Country Ltd  ៃស្ាីសារសៅកាៃ់សលខទូរ ័ព្សក្ចីៃជាង៥០០ 
០០០ សលខនៃអ្នរស ុះសឆ្ន តរប ់ចក្រភពអ្ង់សគា ។ សារព័ត៌ាៃ 
The Guardian  ៃរយការណ៍ថា សលខទូរ ័ព្ទងំសនាុះាៃ
ក្បភពសចញពីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដល ៃយល់ក្ពមទទួល ៃសារ
ទរ់ទងៃឹងការរំសាៃត ការខរលំអ្សគហោឋ ៃ ៃិងការធ្លនារ៉ា ប់រង។ 
សៅឆ្ន  ំ២០១៦ ការោិល័យគណរមមការការព័ត៌ាៃរប ច់ក្រភព
អ្ង់សគា  ៃតរពិៃ័យសលីយុទធនាការសោ នា The Leave.EU 
ចំៃួៃ ៥០០០០ សតៃ ចំសពាុះការស្ាីសារក្ទង់ក្ទយធំ សោយមិៃ
 ៃទទួលការយល់ក្ពមចា ់ោ ់ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តទងំសនាុះ។៣៣ 

 

សតកី្តវូសធវដូីចសមតចសទបីដងឹថាវធិសីាស្ត តសៃុះ ក្តវូ ៃសក្បមីរសលីខាុ?ំ 

ជាធមមតា វាមិៃពិ រសនាុះសទរនុងការក្ ប់ថាសតីអ្នរក្តូវ ៃសគ
រំណត់សោលសៅសោយយុទធនាការសោ នាតាមទូរ ័ព្ វ័យក្បវតត ិ
ឬការស្ាីសារ៖ អ្នរស ុះសឆ្ន តៃឹង ំោល់ដឹងពីក្បអ្ប់សារ ៃិង
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ទូរ ័ព្រប ់ពួរសគខដលសពញសៅសោយសារៃសោ យពីសបរខជៃ 
ឬពីបុពវសហតុណាមួយ។  

ទំនារ់ទំៃងក្ទង់ក្ទយធំ ៃិងសោយត្ល់សៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តតាម
រយៈទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ ៃិងការស្ាីសារជាញឹរញាប់ក្តូវ ៃរំណត់
សោយចាប់ការពារអ្នរសក្បីក្  ់រនុងតំបៃ់សដីមបអី្ៃុញ្ហា តឲ្យទរ់ទង
ខតសៅសពលខដលាៃការយល់ក្ពមប៉ាុសណាណ ុះ។ សទុះោ៉ា ងណារ៏
សោយបទបបញ្ាតតិទងំសៃុះអាចាៃភាពខុ ៗោន ទរ់ទងៃឹងៃិយម
ៃ័យណាខាុះខដលក្តូវ ៃអ្ៃុវតតចំសពាុះ វធិីសាស្ត តនៃ្សពវ្ាយទងំ
សនាុះ។ ជាឧទហរណ៍ យុទធនាការសោ នាស្ាីសារស ុះសឆ្ន ត ជាសរឿ
យៗ ាៃបទបបញ្ាតតិធូររលុងជាងការ្តួចស្តីមការលរ់ដូរសៅសទៀត។
៣៤ 

សទុះបីាៃការរតឹតបតិរ៏សោយ រ៏ស វារមមទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ ៃិងស្ាី
សារខដលាៃមូលោឋ ៃសៅ ហរដឋអាសមររិ  ៃររស ញីវធិីសដីមបី
ទញយរឱកា ពីចសនាា ុះខវុះខាតរប ់ចាប់ ៃខដរ។ឧទហរណ៍ 
ជា វយ័ក្បវតិត“ រណតឹ ងសរទិ៍” »សារមិៃក្តូវ ៃអ្ៃុញ្ហា តិក្ប ិៃសបី
ោម ៃការយល់ក្ពមជាមុៃ»៖ សោងសៅតាម ហព័ៃធគណៈរមមការ
ទំនារ់ទំៃង ក្តូវាៃវតតាៃមៃុ ស សដីមបសី្ាីររល់សារខដលមិៃ ៃ
បញ្េូ លោន ។៣៥ ស វារមមស្ាីសារពីមិតតសៅាន រ់សទៀតសចៀ វាងចាប់
ទងំសៃុះសោយពឹងខ្អរសលីការពិតខដលថាាៃអ្នរសធវីយុទធនាការ
 ៃចូលរមួរនុងការ ៃ្នាត្ល់ជាមួយក្រុមសោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន
ត។ ដូសចនុះវាមិៃក្តូវ ៃសគចាត់ទុរថាជា“សារ វ័យក្បវតតិ” សទ សបី
សទុះជាាៃទំនារ់ទំៃងៃឹងការស្ាីដ៏សក្ចីៃ ៃធឹរ ខដលាៃការសឆ្ាីយ
តបខតមួយសៅសលខទូរ ័ព្រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តរប់ពាៃ់នារ់។៣៦ 

  

ការសក្បកី្  ់រមមវធិ ីWhatsApp រនុងការស ុះសឆ្ន ត 

WhatsApp គឺរំពុងកាា យជាឧបររណ៍ ក្ាប់គណបរស
ៃសោ យ ៃិងសបរខជៃសដីមបបីសងកីតៃិងររាទំនារ់ទំៃងអ្នរស ុះ
សឆ្ន តសោយត្ល់សៅរនុងយុទធនាការសោ នាសៅជុំវញិពិភពសោរ។ 
 មតែភាពរប ់ WhatsApp ខដលភាា ប់ក្រុមមៃុ សសៅរនុងការ
 ៃ្នាពីាន រ់សៅាន រ់ ឫការ ៃ្នាជាក្រុមរនុងតំនលទប ឫស ី្រខត
មិៃាៃការចំណាយសសាុះសនាុះi គឺមិៃាៃអ្វីពិស  សទសហយីវារ៏
មិៃខមៃជាបណាត ញខតមួយខដល្តល់ជូៃសារក្បសភទការសធវីរូដៃីយ
រមមទីបញ្េ ប់ (end-to-end encryption) សនាុះខដរ។ សទុះោ៉ា ង

ណា WhatsApp ក្គបដណត ប់ក្បព័ៃធស្ាីរសារសៅរនុងបរាិណអ្នរ
សក្បីក្  ់រប ់វា។ ឆ្ន ២ំ០១៨ WhatsApp ាៃអ្នរសក្បីក្  ់ជាង 
១,៥ពាៃ់ោៃនារ់ii សហយីជារមមវធិីសពញៃិយមខាា ងំបំ្ុត សៅខ្នរ
ដ៏ធំនៃទវីបអាស្តហវរិអា ីុអ្ឺរ ៉ាុប ៃិងអាសមររិឡាទីៃ ខដលមិៃក្តឹមខតជា
រខៃាង ក្ាប់ទំនារ់ទំៃងត្ល់ជាមួយមិតតភរតិៃិងក្រុមក្គួសារសទ 
ប៉ាុខៃត ក្ាប់ក្រុមមៃុ សខដលាៃចំណាប់អារមមណ៍រមួ ពីអ្នរោកំ្ទ
 ល់ទត់ សៅក្រុមដល់អ្នរខដលាៃទ សៃៈៃសោ យក្ សដៀង
ោន ។ វាក្តូវ ៃសគសក្បីជាឧបររណ៍ដ៏ាៃក្ប ិទធិភាព ក្ាប់ការ
សរៀបចំៃសោ យ ៃិង ងគម្ងខដរ។ 

WhatsApp អ្ៃុញ្ហា តិឲ្យអ្នរសក្បីក្  ់អាចបសងកីតក្រុមខដលាៃ
 ាជិររហូតដល់២៥៦នារ់។ សហយីជាទូសៅអ្នររនុងក្រុមអាច
បសញ្េញមតិរនុងការ ៃ្នា សហយីការសធវីបចេុបបៃនភាពមួយរនុងឆ្ន ំ
២០១៨ អាចឲ្យអ្នរសក្បីក្  ់បសងកីតឆ្ខៃល (Channel)  ក្ាប់
្ាយ ខដលាៃខតអ្នរក្គប់ក្គងាន រ់ឫសក្ចីៃនារ់អាចស្ាីរសារសៅ
រនុងក្រុមiii។ សលី ពីសៃុះ សារខដលអាចស្ាីរាៃដូចជា សារជាអ្រសរ 
 ំស ងវសីដអូ្ ឫ តំណសវបសាយ ខដល ែិតរនុងសារាន រ់សៅាន រ់ 
ឫក្រុម អាចស្ាីបៃតរសៅក្បអ្ប់ដនទសលីសវទិការដនទសទៀតខដលាៃ
ជំរុញឲ្យការខចរចាយព័ត៌ាៃកាៃ់ខតសលឿៃរហ័ ទូទងំក្រុមរប ់
អ្នរសក្បីក្  ់សលីក្បព័ៃធបណាត យ ងគម។iv យុទធនាការៃសោ យ 
 ៃសក្បីក្  ់ WhatsApp សដីមបខីចររខំលរព័ត៌ាៃឆ្ប់រហ័  
សោយសក្បីក្  ់ៃូវគុណភាព ‘ដ៏លអ’ នៃសាររប ់ពួរសគ ឬតាមរយៈ
ការអ្ៃុវតតៃូវយុទធសាស្ត តនៃការបសងកីតក្រុមឲ្យ ៃសក្ចីៃតាមខដល
អាចសធវីសៅ ៃ ៃិងចំៃួៃអ្នរសក្បីក្  ់ឲ្យ ៃសក្ចីៃតាមខដលរមមវធិី
អ្ៃុញ្ហា ត ឬរ៏ការបញ្េូ លពួរសគត្ល់សៅរនុងក្រុមសដីមបបីស្តញ្ហា បព័ត៌ា
ៃ។  

ទរ់ទងៃឹងការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ បសចេរសទ ជាសក្ចីៃក្តូវ
 ៃអ្ៃុវតតរនុងរមមវធិី WhatsApp  ក្ាប់្សពវ្ាយ ហគមៃ៍គឺ
ដូចៃឹងការស្ាីសារ ៃិងទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិខដរ។ សលខទូរ ័ព្រនុង
WhatsApp (សលខទូរ ័ព្ខដលសក្បីសដីមបភីាា ប់សៅគណៃី 
WhatsApp) គឺជាខ្នរ ំខាៃ់នៃទិៃនៃ័យខដលយុទធនាការខបងខចរ
ជាបញ្ា ីស្សងៗោន  ក្ាប់ការរំណត់សោលសៅ្សពវ្ាយ ហគម
ៃ៏។ សលី ពីសៃុះរ៏ាៃអ្នរលរ់តាមក្បព័ៃធអុ្ីៃធឺសណតជាសក្ចីៃលរ់
សលខទូរ ័ព្ WhatsApp ជាសរឿយៗជាមួយព័ត៌ាៃតិចតួចាៃរនុង
ក្បភពរប ់ពួរសគ។v សលី ពីសៃុះសទៀត បសចេរសទ សក្ៅ្ាូវការជា
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សក្ចីៃខដលអ្ុះអាងថាពក្ងីរមុខង្ហរនៃសវទិកា ដូចជាការចងក្រងសលខ
ទូរ ័ព្ពីក្រុមខដល ៃបសងកីតសហយីរនុង WhatsAppvi ការស្ាីសារ
សៅកាៃ់អ្នរសក្បីក្  ់សក្ចីៃនារ់vii ៃិងការវភិាគនៃការ ៃ្នាជាក្រុម 
ដូចជាការវភិាគអារមមណ៍។viii សលី ពីសៃុះសទៀត ការ ិរារប ់
ក្បសទ នដគូរប ់សយងី  ៃររស ញីថា ាជិរគណបរសសៅរនុង
ក្បសទ មួយចំៃួៃក្តូវ ៃសក្ជី សរ ីខដលតក្មូវឱយ្តល់សលខទូរ ័ព្
រប់រយ ក្ាប់ទំនារ់ទំៃងសដីមបបីសងកីតបណាត ញ ក្ាប់ការស្ាីសា
រ។ 

ការសក្បីក្  ់រមមវធិី WhatsApp សៅរនុងយុទធនាការៃសោ យ ៃ
ររីរលោលសៅរនុងតំបៃ់ ខដលបណាត ញសៃុះក្គបដណត ប់ខាា ងំ។ ជា
ឧទហរណ៍ សៅក្បសទ ឥណាា  សរៃោ៉ា  ៃិងា៉ា ស  ីុ បណាត ញក្តូវ
 ៃសក្បីសោយអ្នរៃសោ យ មស្តៃតីបសចេរវទិារប ់គណបរស ៃិង
អ្នរោកំ្ទ សៅរនុងយុទធសាស្ត ត ក្មប ក្មួលសដីមបបីញ្ាូ ៃសារ ៃិង
រំណត់សោលសៅសលីពួរសគសៅជាក្រុមជារ់ោរ់សោយខ្អរសលីតំបៃ់
ភូមិសាស្ត ត សហយីសពលខាុះរហូតដល់៣០ដងរនុងមួយនងៃៃិង ជិត 
១០០០ក្រុមរនុងសពលខតមួយ ៃិងសដីមប ីំរប ំរលួខ្នរទំនារ់ទំៃង 
ៃិងភ័ តុភារ។ix  

ឥទធិពលរប ់ WhatsApp  ក្ាប់បសក្មីសោលបំណងៃសោ យ 
គឺ ែិតសៅរនុងអារមមណ៍ត្ល់ខាួៃ ៃិងការយល់ដឹងភាា មៗ ៃិងភាព
បន្ាៃ់ ខដលការទរ់ទងត្ល់សៅអ្នរស ុះសឆ្ន តត្ល់បសងកីត អាច
តាមរយៈការ្សពវ្ាយ សោយត្ល់ពីយុទធនាការសោ នា ឬការ
្សពវ្ាយនៃការស្ាីសារតាមរយៈសលខទំនារ់ទំៃងខដលសាគ ល់ ដូច
ជាមិតតភរតិ ៃិងក្រុមក្គួសារ។ សទុះជាោ៉ា ងណារ៏សោយ ភាពសលច
សធ្លា នៃបណាត ញរនុងការភាា ប់អ្នរសក្បីក្  ់បសងកីតឲ្យាៃៃូវចមៃល់មួយ
ចំៃួៃ។ ឧទហរណ៍សៅរនុងក្បសទ សក្ប ីុល WhatsApp គឺជា 
ក្បភពមួយរនុងចំសណាមក្បភពព័ត៌ាៃ ំខាៃ់ៗ  ក្ាប់អ្នរសក្បី
ក្  ១់២០ោៃនារ់។ ការឌីហាញសវទិកា ៃិងចររិលរខណៈ
ាតិកា " ំខាៃ់" អ្ំពីរសបៀបសរឿង តំណភាា ប់ រូបភាព ៃិងវសីដអូ្ ក្តូវ
 ៃខចររខំលរ គឺមិៃបងកបរោិកា ង្ហយក្ ួលដល់ការក្តួតពិៃិតយ
ការពិត ឬការក្គប់ក្គងព័ត៌ាៃបំនភាក្បរបសោយក្ប ិទធភាពសនាុះ
ស យី។ រនុង  ត ហ៍ចុងសក្កាយមុៃការស ុះសឆ្ន តសៅគនុងក្បសទ សរ
ៃោ៉ា រនុងឆ្ន  ំ២០១៧ ក្រុមៃសោ យ ៃិងមិៃខមៃៃសោ យ 
WhatsApp គឺសពារសពញសៅសោយព័ត៌ាៃខរាងកាា យ ៃិងព័ត៌ាៃ
មិៃពិតx ោ៉ា ងសក្ចីៃសលី លុបរហូតដល់អាជាា ធរខ្នរទំនារ់ទំៃង

រប ់ក្បសទ សៃុះ  ៃគក្ាមសៅអ្នរក្គប់ក្គងក្រុមឲ្យទទួលខុ ក្តូវ
ចំសពាុះខាឹមសារណាខដល ៃ្សពវ្ាយសៅរនុងក្រុមរប ់ពួរសគ។xi 
ក្ សដៀងោន សៃុះខដរ ព័ត៌ាៃខរាងកាា យាៃ សៅសលី WhatsApp
រហូតដល់ការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៨ សៅក្បសទ សក្ប ីុល សហយីវា
ក្តូវ ៃសគរយការណ៍ថាអ្នរោកំ្ទរប ់ Jair Bolsonaro ‘ ៃឲ្យ
ក្ រ់សៅក្រុមហ ុៃទី្ារឌីជីងល…សដីមបី្ សពវ្ាយពាណិជារមមវាយ
ក្បហាររប់មុឺៃដង [សៅសលី WhatsApp]។xii សដីមបកី្បយុទធក្បឆ្ងំ
ៃឹងព័ត៌ាៃខរាងកាា យរនុងការស ុះសឆ្ន តក្បសទ ឥណាា សៅឆ្ន ំ
២០១៩ WhatsApp ត្ល់ ៃក្បកា ថាខាួៃៃឹងកាត់បៃែយចំៃួៃ
ដងខដលអ្នរសក្បីក្  ់អាចបញ្ាូ ៃសារបៃតសៅសលខទំនារ់ទំៃង ៃិង
ក្រុមពី២០ដងមរសៅក្តឹមខត៥ដង។ ការតា  ់បតូរសៃុះ ៃសឆ្ាីយតប
សៅគណបរសៃសោ យរប ់ក្បសទ ឥណាា  ខដល ៃបសងកីត“រប់
រយរប់ពាៃ់ក្រុម WhatsApp សដីមបខីចរចាយសារៃសោ យ ៃិង
សាររូបភាពខាីៗ(Memes) រនុងក្រុមខដលសរៀបចំជា« WhatsApp 
Election»។xiii 
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សតសីធវដូីចសមតចសទបីខាុដំងឹថាវាក្តវូ ៃសក្បសីលីខាុ?ំ (បៃត) 
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បសចេរវទិាមិៃាៃ ំស ងសរទិ៍ ខដលអ្ៃុញ្ហា តឱយាៃការងត ំ
សលងសារទុរជាមុៃ ក្ាប់ការស្ាីរ សារជា ំស ង ៃិងមិៃសធវីឲ្យ
ឧបររណ៍សរទិ៍ ៃិង ៃ្សពវ្ាយពាណិជារមមថា ស វារមមសៃុះ ្តល់
ឱកា ដល់អ្តិងិជៃខដល ៃចុុះសឈាម ុះទូរ ័ព្ជាង៣០០ោៃនា
រ់។៣៧ គណៈរមមការទំនារ់ទំៃង ហព័ៃធ មិៃទៃ់ ៃបញ្ាតតិពី
ភាពក្ បចាប់នៃបសចេរវទិាសៃុះសៅស យីសទ។៣៨ 

 

 

ចៃុំចគរួពចិារណា 

↘ ការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតត ិៃិងការស្ាីសារសោយត្ល់សក្បីក្  ់
ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងភាា ប់ទំនារ់ទំៃងោ៉ា ងជិត
 និទធជាមួយអ្នរស ុះសឆ្ន ត សដីមបី្ តល់ ាា រៈៃិងសាររប ់យុទធនាការ
សោ នា ៃិងសធវីការ ្ង់មតិៃិងការ ាា  ៃ៍។ 

↘ ការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតត ិៃិងការស្ាីសារអាចក្តូវ ៃចាត់ទុរថាជា
មសធា យមួយនៃទំនារ់ទំៃងសោយត្ល់រវាងអ្នរៃសោ យ / 
គណបរស ៃិងអ្នរស ុះសឆ្ន ត ជាលទធភាពខដលសទីបខតសរីតាៃស ងី
សៅរនុងក្ទង់ក្ទយដ៏ធំនាសពលងមីៗសៃុះ។៣៩ ទំនារ់ទំៃងសៃុះអាច
ពក្ងីរសលី ពីរដូវកាលយុទធនាការសោ នា សដីមបរីរាៃូវការចូលរមួ
ជាមួយអ្នរស ុះសឆ្ន ត ដូចជាសៅរនុងររណីខដលអ្នរៃសោ យសៅ
ក្បសទ ា៉ា ស  ីុ ស្ាីសារអ្បអ្រនងៃខួបរំសណីត ឬការសាវ គមៃ៍តាមរ
ដូវកាលនានាសៅកាៃ់អ្នរោកំ្ទ។៤០ 

↘ សទុះោ៉ា ងណា ការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ ៃិងការស្ាីសារសៅរនុង
យុទធនាការសោ នាៃសោ យអាចសធវីឱយបញ្ហា កាៃ់ខតោ៉ា ប់យុៃឺ
ទរ់ទងៃឹងការសរីៃស ងីនៃការខបងខចរ ៃិងទក្មង់នៃអ្នរស ុះសឆ្ន
ត។  

↘ ភ័ តុតាងកាៃ់ខតសក្ចីៃស ងីៗ ខដលបង្ហា ញថាការស្ាីសាររមួ
ចំខណរដល់ការសរីៃស ងីៃូវព័ត៌ាៃមិៃពិត ៃិងព័ត៌ាៃខរាងកាា យ
៤១ រំ ុងសពលយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តដូចជាសៅរនុងការស ុះ
សឆ្ន តរប ់ក្បសទ ៃីសហសរោី៉ា ខាងសៅមុខ៤២ ឬការស្ាីសារស រ

បសញ្ហឆ តខដលពិៃិតយស ញីសោយ ÉlectionsQuébec រនុងឆ្ន  ំ
២០១៨ ខដល ៃ ៃាស រក្  ់រនុងការទូទត់ចំណាយ ក្ាប់
ការោកំ្ទៃសោ យ។៤៣ 

↘ ទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិរ៏អាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ ក្ាប់សោលបំណង
មិៃ ុចរតិ្ងខដរ ដូចជាររណីរំ ុងសពល ស ុះសឆ្ន តពារ់រណាត ល
អាណតតិសៅ ហសមររិឆ្ន ២ំ០១៨ ខដលជៃជាតិខ បរ រក្ជុល
ៃិយមាន រ់  ៃ្តួចស្តីមការទូរ ័ព្សោយ វ័យក្បវតតិសៅកាៃ់អ្នរ
ស ុះសឆ្ន តសៅរនុងរដឋ Florida ៃិង Georgia ខដលជាសារក្បកាៃ់ពូជ
សា ៃ៍ ៃិងសារក្បឆ្ងំជាតិសា ៃ៍ជីហវខដលរំណត់សោលសៅសៅ
សលីរដឋខដលាៃសបរខជៃ ញ្ហា តិអាសមររិសដីមរំសណីតអាស្តហវរិ។៤៤ 

 

១ 
បសចេរវទិាខដល ៃពិៃិតយសៅទីសៃុះគឺសតត តសលីឧទហរណ៍រប ់អាសមររិសដីមបីបង្ហា ញពីការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យ
រប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសោយមិៃាៃការរតឹតបិត។ ការអ្ៃុវតតទងំសៃុះអាចជារមមវតែុ នៃបទបបញ្ាតតិទិៃន័យ ៃិងការ
ការពារឯរជៃភាពខុ ៗោន តាមក្បសទ ស្សងៗ។ បរបិទនៃការស ុះសឆ្ន តខុ ោន រ៏តា  ់បតូ រការសតត តសលីបសចេរ
វទិាមួយចំៃួៃ្ងខដរ។ ឧទហរណ៍ ខណៈសពលខដលការស ា្ីសារ SMS សៅខតាៃក្បជាក្បិយភាពសៅ ហរដឋ   
អាសមររិសោយសារខតការចំណាយទបជាក្បវតតិសាស្ត តរនុ ងសារមួយសនាុះ បណាត ញស ា្ីសារស្សងសទៀតដូចជា 
WhatsApp ជាសដីមរំពុងខតាៃភាពសលចសធ្លា ជាងសៅរនុ ងក្បសទ ដនទសទៀត។ 
 
២ 
Kevin Roose, ‘យុទធនាការសោ នា ៃចូលសៅកាៃ់យុគ ម័យនៃការស ា្ីសារភាា ប់ជាមួយពារយអ្ងវរររ៖ សតីអ្នរ
ៃឹងស ុះសឆ្ន តឲ្យខាុ ំសទ?’, The New York Times, នងៃទី ២ ខខ ីហា ឆ្ន  ំ២០១៨, ខ ន្រ. បសចេរវទិា,  
https://www.nytimes.com/2018/08/01/technology/campaign-text-messages.html. 
 
៣ 
សពលខាុះ ំសៅដល់សារ SMS ជា ាា រៈ្សពវ្ាយ  ូមសមីល ‘I Will Run Marketplace’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ 
ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://iwillrun.org/voter-contact/. សៅរនុ ងខ ន្រសៃុះ ‘ការស ា្ីរសារ’  ំសៅសៅសលីក្គប់
ក្បសភទសារខដលាៃដូចជា ‘សារ SMS ដស៏ក្ចីៃ/ robotexting’, ការស ា្ីសារពីមៃុ សាន រ់សៅមៃុ សាន រ់សទៀត ឬ
រមមវធីិស ា្ីសារដូចជា WhatsApp ជាសដីម។ 
 
៤ 
‘ជរំុញការ ្ងម់តិ ៃិងការ ាា  ៃ៍សដីមបីទទួល ៃលទធ្ល្ាយត្ល់', RoboCent, Inc. (បារ់), ចូលសមីល
សៅនងៃទី១១ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://robocent.com/services/push-polls-surveys/. 
 
៥ 
‘Twilio API  ំរប់ WhatsApp | ស ា្ីសារ ជូៃដណឹំងសៅសលី WhatsApp សោយសក្បីក្   ់Twilio WhatsApp 
ស ា្ីសារ API’, Twilio, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៥ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.twilio.com. 
 
៦ 
‘Relay - សក្បីថាមពលនៃការស ា្ីសារ P2P’, Relay, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១១ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
http://relaytxt.com/true. 
 
៧ 
‘RoboCalls  ក្ាប់យុទធនាការសោ នាៃសោ យចាប់ស ត្ីមពី ១ ¢ (ស ៃ)រនុ ងមួយដង’, RoboCent, Inc., 
ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://robocent.com/. 
 
៨ 
‘ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចទុរចិតត ៃ ក្ាប់ខត ៣ ¢ (ស ៃ)រនុ ងមួយរំណត់ក្តាខតប៉ាុសណាណ ុះ’, 
RoboCent, Inc (បារ់), ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://robocent.com/services/voter-
data/. 
 
៩ 
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‘ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចទុរចិតត ៃ ក្ាប់ខត ៣ ¢ (ស ៃ)រនុ ងមួយរំណត់ក្តាខតប៉ាុសណាណ ុះ’ 
 
១០ 
‘ស នី ុំទិៃនៃ័យ’, RoboCent, Inc (បារ់), ចូលសមីលសៅនងៃទី ២០ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://robocent.com/request-data/. 
 
១១ 
‘UCampaign - រមមវធីិខដលសគៀងគរចូលរមួពីអ្នរក្គប់ោន ’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://ucampaign.co/. 
 
១២ 
‘RumbleUp’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.rumbleup.com/. 
 
១៣ 
‘Relay - សក្បីថាមពលនៃការស ា្ីសារ P2P’ 
 
១៤ 
‘RumbleUp’ 
 
១៥ 
‘ ាហរណរមម VAN - ការនាចូំលទំនារ់ទំៃង’, Relay, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
http://support.relaytxt.io/hc/en-us/articles/115002824514-VAN-Integration-Contact-Import. 
 
 
១៦ 
‘ ាហរណរមម PDI’ , Relay, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១២ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, http://support.relaytxt.io/hc/ 
en-us/articles/360010074134-PDI-Integration. 
 
១៧ 
NGP VAN, ‘NGP VAN | ការសៅទូរ ័ព្្ាយត្ល់’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៧ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://act.ngpvan.com/live-calls.  
 
១៨ 
NGP VAN, ‘ឧបររណ៍ទូរ ័ព្ ក្ាប់យុទធនាការសោ នា’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ២៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://act.ngpvan.com/paid-phones. 
 
១៩ 
‘Upland Software’, ‘Upland Software, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៣ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, 
https://uplandsoftware.com/. 
 
២០ 
‘Wendy Davis  ក្ាប់យុទធនាការសោ នាអ្ភិ លរដឋ’, ការស ា្ីសារតាមទូរ ័ព្ចល័ត, ចូលសមីលសៅនងៃទី ៨ 
ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://uplandsoftware.com/mobile-messaging/resources/case-study/wendy- 
davis-governor-campaign/. 
 
២១ 
‘ការ្សពវ្ាយសារ SMS | ការស ា្ីសារសារ វ័យក្បវតតិ | CallHub’,  ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៣ ខខរុមាៈ 
ឆ្ន  ំ២០១៩, https://callhub.io/sms-marketing-software/. 
 
២២ 
‘ការក្បមូលការស ា្ីសារ SMS’, CallHub (បារ់), ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៣ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩,  
https://callhub.io/sms-data-collection/. 
 
២៣ 
‘ការក្បមូលការស ា្ីសារ SMS’ 
 
២៤ 
‘Ridings’, ចូលសមីលសៅនងៃទី ២១ ខខរុមាៈ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/ 
en_CA/ElectionsRidings/Ridings. 
 
២៥ 

‘តុោការរដឋ ហព័ៃធៃឹងមិៃដរ ាជិរ ភាទរ់ទងៃឹងការស ុះសឆ្ន ត Robocalls សនាុះសទ | CBC News’ 
CBC, នងៃទី ២៤ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៣, https://www.cbc.ca/news/politics/federal-court-won-t-remove-
mpsover-election-robocalls-1.1331781. 
 
២៦ 
 ក្ាប់ព័ត៌ាៃលមអិតអំ្ពី CIMS  ូមសមីល Colin Bennett ៃិង Robin Bayley, ‘ការវភិាគទិៃនៃ័យសៅរនុ ង 
ការស ុះសឆ្ន តសៅក្បសទ កាណាោ’, ឧ ាហរមមខដលាៃឥទធិពល (Tactical Technology Collective, ឆ្ន  ំ
២០១៨), https://ourdataourelf.tacticaltech.org/media/ttc-influence-industry-canada.pdf. 
 
២៧ 
‘តុោការរដឋ ហព័ៃធៃឹងមិៃដរ ាជិរ ភាទរ់ទងៃឹងការស ុះសឆ្ន ត Robocalls សនាុះសទ | CBC News’ 
 
២៨ 
‘អ្តីតបុគគលិររប ់គណបរសអ្ភិររស ក្តូវ ៃររស ីញថាាៃសទ សៅរនុ ងការជៃំុំជក្មុះរតីអំ្ពីបញ្ហា  Robocalls 
| CBC News’, CBC, ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://www.cbc.ca/news/politics/michael-sonaguilty-in-robocalls-trial-but-did-not-likely-act-
alone-1.2735676. 
 
២៩ 
Glen McGregor ៃិង Stephen Maher, ‘ការកាត់រតីអំ្ពី Robocalls  ៃ ត្ល់ពៃាឺងមីដល់ររណី ការចូលរមួខដល
អាចាៃពី Sona’, Canada.Com, នងៃទី២៥ ខខ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៣, 
http://www.canada.com/life/Robocalls+court+filings+shed+light+case+possible+Sona+involveme
nt/8835526/story.html. 
 
៣០ 
‘Vindu Goel ៃិង Suhasini Raj, សៅរនុ ង ‘ឌីជីងលឥណាា ,’ រោឋ ភិ ល ត្ល់ជូៃទូរ ័ព្សោយឥតគិតនងា 
សដីមបីឈនុះការស ុះសឆ្ន ត, The New York Times, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨, ខ ន្រ. បសចេរវទិា, 
https://www.nytimes.com/2018/11/18/technology/india-government- 
free-phones-election.html.  
 

៣១ 
Boo Su-Lyn, ‘ឧ ាហរមមខដលាៃឥទធិពល - ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅរនុ ងការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៨ សៅ
ក្បសទ ា៉ា ស  ីុ’, ឧ ាហរមមខដលាៃឥទធិពល (Tactical Technology Collective, ខខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៨), 
https://ourdataourelf.tacticaltech.org/media/ttc-influence-industry-malaysia.pdf. 
 
៣២ 
Boo Su-Lyn, ‘ឧ ាហរមមខដលាៃឥទធិពល - ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅរនុ ងការស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៨ សៅ
ក្បសទ ា៉ា ស  ីុ’, 
 
៣៣ 
Jasper Jackson, ‘យុទធនាការសោ នា Leave.EU ទទួលរងពិៃ័យជាក្ រ់ ៥០,០០០ សតៃ ចំសពាុះការស ា្ី
រសារ spam’, The Guardian, នងៃទី១១ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៦, ខ ន្រ. ក្បព័ៃធ្សពវ្ាយ, 
https://www.theguardian.com/media/2016/may/11/leave-eu-campaign-fined-50000-for-sending-
spam-texts. 
 
៣៤ 
‘យុទធនាការសោ នាៃសោ យ Robocalls & Robotexts’, គណៈរមមការទំនារ់ទំៃង ហព័ៃធ, នងៃទី២៧ ខខ
តុោ ឆ្ន ២ំ០១៦, https://www.fcc.gov/political-campaign-robocalls-robotexts. 
 
៣៥ 
‘សហតុអ្វី ៃជាអ្នរៃសោ យស ា្ីសារមរអ្នរសក្ចីៃសមា៉ាុះ - សហីយសៃុះក្ោៃ់ខតជាការចាប់ស ត្ីមខតប៉ាុសណាណ ុះ’, Time, 
ចូលសមីលសៅនងៃទី១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, http://time.com/5432309/politician-campaigns-midterm-
election-text-messages/. 
 
៣៦ 
‘សមធ្លវ ីTCPA - សតីសារៃសោ យខដលមិៃក្តូវ ៃសគស នី ុំខុ ចាប់ខដរឬសទ? – YouTube’, ចូលសមីលសៅនងៃ
ទី១៥ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ https://www.youtube.com/watch?v=GQygZftJ6LI. 
 
៣៧ 
‘ការស ា្ីរសារជា សមាងសោយមិៃាៃការញ័រ (RVM) អ្ៃុញ្ហា តឱយអ្នររំណត់សោលសៅទូរ ័ព្នដសោយត្ល់’, 
RoboCent, Inc (បារ់), ចូលសមីលសៅនងៃទី ១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://robocent.com/services/ringless-voicemail-drops/. 
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៣៨ 
‘តុោការៃិោយថាការស ា្ីរសារជា សមាងសោយមិៃាៃការញ័រ គឺជាការសៅទូរ ័ព្រប ់ TCPA’, KMT (បារ់), 
នងៃទី ៦ ខខ ីហា ឆ្ន  ំ២០១៨, http://www.kleinmoynihan.com/court-says-that-ringless-voicemail-
messagesare-tcpa-calls/. 
 
៣៩ 
‘ការ្ាយ ំស ង - មជឈមណា លសៅទូរ ័ព្ -  ុ ខវរ្សពវ្ាយសារ SMS’, CallHub, ចូលសមីលសៅនងៃទី៣ 
ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://callhub.io/. 
 
៤០ 
‘WhatsApp៖ ការសក្បីក្  ់ WhatsApp ោ៉ា ងទូលំទូោយសៅរនុ ងយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តសៅ រល
សោរភាគខាងតបួង’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://ourdataourelf.tacticaltech.org/posts/whatsapp/. 
 
៤១ 
‘WhatsApp៖ ការសក្បីក្  ់ WhatsApp ោ៉ា ងទូលំទូោយសៅរនុ ងយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តសៅ រល
សោរភាគខាងតបួង’ 
 
៤២ 
‘បទវភិាគ | នងៃសៅរៃឹ៍ងកាា យជាការស ុះសឆ្ន តតាម WhatsApp សលីរដបូំងរប ់ក្បសទ ៃីសហសរោី៉ា ។ សៃុះជាអ្វី
ខដលសយីងសរៀៃពី “ព័ត៌ាៃខរាងកាា យ”’, Washington Post, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៩ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/02/15/its-nigerias-firstwhatsapp-
election-heres-what-were-learning-about-how-fake-news-spreads/. 
 
៤៣ 
‘អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃក្ពាៃអំ្ពីសារបៃាំខដល ៃាថាៃឹងបងក់្ រ់ ក្ាប់ការោកំ្ទ CAQ | CBC News’, CBC, 
នងៃទី២១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/fraudulent-texts-election-
quebec-1.4914208. 
 
៤៤ 
Justin Wise, ‘Gillum ក្តូវ ៃរំណត់សោលសៅសោយក្រុមអ្នរសរ ីសអី្ងពូជសា ៃ៍ Robocall ងមីសៅរដឋ ា្រោី៖ 
រ យការណ៍’, អ្តែបទ, TheHill, នងៃទី២៣ ខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨, 
https://thehill.com/homenews/campaign/412782-gillum-targeted-by-new-racist-robocall-
attacking-him-as-a-negro; Emily Birnbaum, ‘"Stacey Abrams, Oprah ក្តូវ ៃរំណត់សោលសៅសោយ
អ្នរសរ ីសអី្ងជាតិសា ៃ៍ Robocall ខដល ត្ល់ងវកិាសោយក្រុមខ បរ រក្ជុលៃិយម’, អ្តែបទ, TheHill, នងៃទី៣ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://thehill.com/homenews/campaign/414703-abrams-targeted-by-racist-
robocall-in-georgia. 
 
៤៥ 
Élections Québec, ‘Important! Un faux message texte circule présentement. Sachez qu’en 
aucun cas, Élections Québec ne demanderait une rétribution ou n’offrirait unerémunération liée 
à l’exercice du droit de vote aux élections générales. En cas de doute1 888 353-2846. #polqc 
#QC2018 RT SVPpic.twitter.com/krHf3718Mx’, Tweet, @electionsquebec (បារ់), នងៃទី៣០ ខខរញ្ហា
ឆ្ន ២ំ០១៨, https://twitter.com/electionsquebec/status/1046425834041618433/photo/1. 
 
 

"ក្ សដៀងោន សៃុះខដរ RoboCent ្តល់ជូៃៃូវរំខណនៃសារខដលាៃ
បសចេរវទិាមិៃាៃ ំស ងសរទិ៍ ខដលអ្ៃុញ្ហា តឱយាៃការងត ំ
សលងសារទុរជាមុៃ ក្ាប់ការស្ាីរ សារជា ំស ង ៃិងមិៃសធវីឲ្យ
ឧបររណ៍សរទិ៍។" 
 
 
 

https://twitter.com/electionsquebec/status/1046425834041618433/photo/1
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ទក្មង់ចតិតវាិក្ត៖ 

ការបញ្េុ ុះបញ្េូ លតាមរយៈបុគគលិរលរខណៈ 

 

 

សតទីក្មង់ចតិតវាិក្តគជឺាអ្វ?ី 

សៅខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ាៃការក្បកា ថាក្រុមហ ុៃទិៃនៃ័យ 
Cambridge Analytica  ៃវា ់ខវង សៃុះសបីសោងតាម ំដីរប ់
អ្តីតនាយរក្បតិបតតិ Alexander Nix ‘ពីបុគគលិរលរខណៈរប ់
មៃុ សសពញវយ័សៅលីវទងំអ្ ់សៅ ហរដឋអាសមររិ។ តាមរយៈការ
សក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលក្បមូល ៃពីក្រុមហ ុៃ 
Facebook ក្រុមហ ុៃ Cambridge Analytica សៃុះក្តូវ ៃ រយ
ការណ៍ថា ៃជួយរនុងការស ុះសឆ្ន តសោរដូណាល់ក្តា។ំ១ សទុះជា
ក្រុមហ ុៃសៃុះ  ៃោរ់ពារយបណតឹ ង តីពីការជំពារ់បំណុលដ៏សក្ចីៃរតី 
រ៏ការក្បមូល ឬការសក្បីក្  ទ់ិៃនៃ័យខ្អរសលីបុគគលិរលរខណៈសៅ
ខតជាការអ្ៃុវតតដ៏ាៃតំនល ំរប់ក្រុមហ ុៃឯរជៃនានាៃិងយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យ  ជាពិស  ចំសពាុះតក្មូវការកាៃ់ខតសរីៃ
ស ងីនៃស វារមមខ្នរចិតតវាិក្ត។២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧ 

ទក្មង់ចតិតវាិក្ត គឺជាដំសណីរការខដល រមមភាពរយការណ៍ ឬ
អ្សងកតសោយខាួៃឯង ក្តូវ ៃសក្បីសដីមប ីៃនិោឋ ៃពីបុគគលិរលរខណៈ
រប ់អ្នរ។ រនុងវ ័ិយទី្ារ ខ្នរទំនារ់ទំៃងសាធ្លរណៈ ៃិង
ៃសោ យ ៃសក្បីចិតតវទិាជាយូរមរសហយី សដីមបខី វងយល់ ៃិង
ជុះឥទធិពលសលីជំសៃឿអារបបរិរោិ ៃិងការជក្មុញទឹរចិតតរប ់បុគគល
ាន រ់ៗ។៨ ទក្មង់ចិតតវាិក្ត ៃឈាៃមួយជំហាៃសទៀតសោយការររ
ៃូវទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃខដលាៃចំៃួៃសក្ចីៃ ៃធឹរ នាធ ប់ ខដលអ្នរ
យុទធសាស្ត តៃសោ យអាចសក្បីសដីមប ីក្មប ក្មួលទំនារ់ទំៃង
រប ់ពួរសគឲ្យកាៃ់ខតាៃឥទធិពលកាៃ់ខតខាា ងំសៅសលីការយល់
ស ញីខ្នរៃសោ យ ៃិងចំណូលចិតតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ 

ទក្មង់ចិតតវាិក្តអាចបសងកីតស ងីតាមវធិីជាសក្ចីៃ។ ជំសរ ីដ៏សាមញ្ា
បំ្ុតគឺសធវីការ ាា  ៃ៍ខដលបុគគលាន រ់ៗសឆ្ាីយ ំណួរខដលបង្ហា ញ
ពីទិដឋភាពនៃ ា ភាគចិតតវទិារប ់ពួរសគ។ ឧទហរណ៍ អ្នរសក្បី
ក្  ់ខដលសឆ្ាីយតបថាពួរសគខតងខតអ្ៃុវតតតាមខ្ៃការមួយក្តូវ
 ៃសគចាត់ទុរថាាៃមៃ ិការខព ់ខដលជាក្បសភទអ្តតចររិមួយ 

បង្ហា ញពីការសោរពចំសពាុះអាជាា ធរ ណាត ប់ធ្លន ប់ ៃិងរចនា មព័ៃធ។ ខ
ណៈសពលខដលការ ាា  ៃ៍ទងំសៃុះអាច្តល់ជាមូលោឋ ៃក្គឹុះ
 ក្ាប់ការបសងកីតទក្មង់ចិតតវាិក្ត ការវភិាគសោយខ្អរសលីទិៃនៃ័យ
ខដលវវិតតងមីៗអ្ៃុញ្ហា តឲ្យទក្មង់ចិតតវាិក្តអាចសធវីវ ៃសលី ពីទក្មង់
 ំណួរៃិងចសមាីយសៅសទៀត។ ឥ ូវសៃុះ ការបញ្េូ លអ្នរសក្បីក្  ់ឲ្យ
 ៃជារ់ោរ់គឺមិៃចា ំច់សទៀតសនាុះសទរនុងការបសងកីតទក្មង់
 ក្ាប់បុគគលាន រ់ៗ ដូចខដលអ្នរក្សាវក្ជាវ ៃអ្ុះអាងថាបុគគលិរ
លរខណៈរ៏អាចក្តូវ ៃពាររណ៍តាមការវភិាគពីរសបៀបខដលមៃុ ស
ាន រ់ៗសក្បី Facebook។ សៃុះាៃៃ័យថាសគមិៃចា ំច់ ួរថា សតី
បុគគលាន រ់ាៃភាពសបីរចំហប៉ាុណាណ សនាុះសទ សក្ពាុះថាសៅសពលខដល
សគចុចចូលចិតតទំព័រសហវ ប ុរ Leonardo da Vinc គឺវា ៃបង្ហា ញ
រចួជាសក្ ចសៅសហយីៃូវភាពសបីរចំហរនុងរក្មិតមួយដ៏ខព ់។ សៃុះ
មិៃក្តឹមខតកាត់បៃែយភាព មុគសាម ញនៃការសធវីបទ ាា  ៃ៍ខត
ប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតវារ៏អាចជួយបសងកីៃៃូវការបសងកីតទក្មង់សៅរនុង
រក្មិតជារ់ោរ់ណាមួយ។៩ 

ម៉ាូខឌលមួយនៃទក្មង់ចិតតវាិក្តខដលសពញៃិយមបំ្ុតសនាុះ គឺ 
OCEAN Model ខដលក្តូវ ៃសគសៅថា ‘ធំក្  ំBig Five’ ឬ ‘ម៉ាូខឌ
ល ក្ រំតាត  Five Factor Model’ ខដលក្តូវ ៃោរ់សឈាម ុះសៅតាម
ចរតិលរខណៈទងំ៥ ខដលម៉ាូខឌលសៃុះសធវីការវា ់ ្ង់ ដូចជាភាព
សបីរចំហមៃ ិការ ការចូលចិតតទំនារ់ទំៃង ងគមខាងសក្ៅ 
(extraversion) ការយល់ក្ ប ៃិងការបសញ្េញអារបបរិរោិ
បង្ហា ញពីបញ្ហា ្ាូវចិតត (neuroticism) ។ ការក្សាវក្ជាវខ្នរចិតត
សាស្ត តបង្ហា ញថាចំណុចចរតិលរខណៈទងំ៥ រមួបញ្េូ លៃូវរតាត ជំរុញ
ទឹរចិតត ៃិងចំណង់ចំណូលចិតតរប ់បុគគលរនុងទំហកំាៃ់ខតសក្ចីៃ 
ជាងការរមួ្សោំន នៃចរតិលរខណៈទងំ៥ស្សងៗសទៀត។១០  ក្ាប់
យុទធនាការសោ នាៃិងអ្នរយុទធសាស្ត តខដលាៃសារៃសោ យ
 ក្ាប់ស្ាីរសចញសនាុះ ព័ត៌ាៃអ្ំពីទក្មង់ ឬក្បវតតិរូបរប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន តពី OCEAN ពិតជាាៃតនមាណា ់ ដូចខដល ៃឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំ
សៅរនុង ុៃ្ររថារប ់សោរ Nix សៅក្រុមហ ុៃ Cambridge 
Analytica ថា ’ក្ប ិៃសបីអ្នរសាគ ល់បុគគលិរលរខណៈរប ់មៃុ ស
ខដលអ្នររំពុងរំណត់សោលសៅ អ្នរបសងកីត ៃសារមួយ សដីមបឲី្យលឺ
ដល់ពួរសគឲ្យ ៃកាៃ់ខតាៃក្ប ិទធភាពជាមួយៃឹងក្រុមអ្នរតាម
ោៃ ំខាៃ់ៗ។  ក្ាប់ក្រុមមៃុ សខដលាៃបញ្ហា ្ាូវចិតតៃិង
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មៃ ិការខព ់អ្នរៃឹងក្តូវការសារខដលាៃលរខណៈ មសហតុ្ល 
ៃិងសក្បីភាពភ័យខាា ច ឬ សក្បីអារមមណ៍ជាសោល’។១១ 

 

 

សតទីៃិនៃ័យរប ់អ្នរក្តវូ ៃសក្បកី្  ់យសោយវធិណីា? 

ខុ ពីក្បសភទដូចជាសភទ ៃិងអាយុ លរខណៈរប ់ចិតតវាិក្តមិៃក្តូវ
 ៃអ្សងកតសោយត្ល់សទ ដូសចនុះពួរសគក្តូវការ ៉ា ៃក្បាណសោយ
សក្បីម៉ាូខឌល ែិតិ។ សៅឆ្ន ២ំ០១៣ Michal Kosinsk ខដលជាអ្នរ
ក្តួ ក្តាយ្ាូវសៅរនុងវ ័ិយនៃការបសងកីតទក្មង់ចិតតវាិក្តៃិងឥរោិ
បទឌីជីងល គឺជាអ្នរទីមួយខដលបង្ហា ញថាអាល់ហកូរតីអាច ៉ា ៃ់
ក្បាណចរតិលរខណៈរប ់បុគគលាន រ់ៗតាមរយៈចុចចូលចិតតសៅ
សលី Facebook។១២ សៅឆ្ន ២ំ០១៥ Kosinsk ៃិងក្រុមរប ់ោត់
 ៃស ុះពុមពរ យការណ៍មួយខដលអ្ុះអាងថា អាល់ហកូរតីសធវី ៃ
កាៃ់ខតលអរនុងការវាយតនមាបុគគលិរលរខណៈពីទិៃនៃ័យជាជាងពី
មៃុ ស (បង្ហា ញពីតំសណីរការនៃក្បធ្លៃបទរប ់មិតតភរតិ មិតតរមួ
ការង្ហរ ៃិងនដគូជាមួយៃឹងបរាិណទិៃនៃ័យតិចតួចបំ្ុត)។១៣ សៅ
រនុងឆ្ន ២ំ០១៧ នាសពលងមីៗសៃុះ ពួរសគ ៃបង្ហា ញថាការ្ាយ
ពាណិជារមមក្តូវៃឹងទក្មង់ចិតតវាិក្តរនុងពិភពពិតគឺាៃក្ប ិទធភាព
ជាងការ្ាយពាណិជារមមខដលមិៃាៃលរខណៈទងំសនាុះ។១៤ 

សោយសារខតាៃអ្នររយការណ៍ព័ត៌ាៃពីបទសលីម ខុ ចាប់ ៃិង
ភាពតាៃតឹងពីបណាត ញសារព័ត៌ាៃ ៃិងការអ្សងកត ីុជសក្ៅរប ់រ
ោឋ ភិ ល សទីបក្បភពទិៃនៃ័យមួយចំៃួៃរប ់ Cambridge 
Analytica ៃិងវធិីសាស្ត តរនុងការ ិរារប ់ពួរសគក្តូវ ៃបសញ្េញ
ឲ្យដឹង ប៉ាុខៃតការបង្ហា ញ ៃូវវ ័ិយឧ ាហរមម ទក្មង់ចិតតវាិក្តសដីមបី
ររក្ រ់ចំសណញ សៅខតាៃភាពក្ ពិចក្ ពិលដខដល។  

 

ឧទហរណ៍ 

សៅចក្រភពអ្ង់សគា ៖ ទងំគណបរសអ្ភិររសៃិយម ៃិង គណបរស
ការង្ហរ(Labour Party)  ៃទិញស វារមមពីក្រុមហ ុៃ Experian 
ខដលជាទីភាន រ់ង្ហររយការណ៍ពីឥណទៃរប ់អ្នរសក្បីក្  ់ ្តល់
ៃូវក្បសភទទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃខដលអាចក្តូវ ៃសក្បីសៅរនុងការបសងកីត
ទក្មង់ចិតតវាិក្ត សៅដល់អ្តិងិជៃជាលរខណៈអ្ៃតរជាតិ។១៥ ឈមួញ

រណាត លទិៃនៃ័យ ៃអ្ុះអាងថាមនាទិៃនៃ័យសលី ពីមួយពាៃ់ោៃ
នារ់សៅរនុងទវីបអ្ឺរ ៉ាុប ៃិងសៅ ហរដឋអាសមររិ សហយីររក្ រ់ចំណូល
 ៃសលី ពី៤,៦ពាៃ់ោៃដុោា រអាសមររិសៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨។១៦ 

មិៃាៃភ តុតាងណាមួយបញ្ហា រ់ ៃថាគណបរសណាមួយ ៃ
សក្បីទិៃនៃ័យចិតតវាិក្តរប ់ក្រុមហ ុៃ Experian ប៉ាុខៃតក្រុមហ ុៃសៃុះ
 ៃវៃិិសោគធៃធ្លៃរនុងការបសងកីតទក្មង់ចិតតវាិក្តទងំសៃុះ ៃិងសធវី
ឱយស វារមមសៃុះអាចោរ់ឲ្យអ្តិងិជៃសក្បីក្  ់ ៃ។ រនុងចំសណាម
ការ្តល់ជូៃជាសក្ចីៃនៃ Experian Marketing Services, 
Audience IQ គឺជា្ារមួយរខៃាង ក្ាប់អ្នរទី្ារខដលអាចាៃ
ឥទធិពលជារ់ខ តងសលីឥរោិបទរនុងការស ុះសឆ្ន ត តាមរយៈការរមួ
បញ្េូ លោន ៃូវលរខណៈក្បជាសាស្ត ត ចិតតសាស្ត តក្កាហវរិ ៃិងឥរោិ
បទ’។១៧ 

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ Cambridge Analytica  ៃរំណត់អ្តត
 ញ្ហា ណ ៃិងរំណត់សោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចបញ្េុ ុះ
បញ្េូ ល ៃរំ ុងសពលសឆ្ព ុះសៅការស ុះសឆ្ន តសក្ជី សរ ី
ក្បធ្លនាធិបតីរនុងឆ្ន ២ំ០១៦ រប ់ ហរដឋអាសមររិ ក្ាប់សបរខជៃ 
Ted Cruz ៃិងសក្កាយមរ ដូណាល់ ក្តា។ំ Nix  ៃបង្ហា ញោ៉ា ង
ចា ់ៃូវការភាា ប់ការរំណត់សោលសៅរប ់ក្រុមហ ុៃទរ់ទងៃឹង
បុគគលិរលរខណៈជាមួយៃឹងការជុះឥទធិពលសលីអារបបរិរោិរនុងការ
ស ុះសឆ្ន ត« បុគគលិរលរខណៈជំរុញឱយាៃអារបបរិរោិសហយី
អារបបរិរោិជុះឥទធិពលសលីរសបៀបខដលអ្នរស ុះសឆ្ន ត»។ តាមរយៈ
ក្រុមហ ុៃសដីមខដលាៃសឈាម ុះថា Strategic Communication 
Laboratories សនាុះ រ៏ ៃចូលរមួសៅរនុងការស ុះសឆ្ន តរនុង២០ 
ក្បសទ ោ៉ា ងតិច។១៨  

ការសក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យខដលក្បមូល ៃដំបូងពីក្រុមហ ុៃសហវ ប ុរ 
Cambridge Analytica  ៃអ្ុះអាងថាទិៃនៃ័យសៃុះ អាចជួយ
រំណត់សោលសៅ ក្ាប់ការ្ាយពាណិជារមមរនុងក្ទង់ក្ទយតូច
សៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសលីបញ្ហា  ំខាៃ់ៗ ដូចជាការកាៃ់កាប់កាសំភាី
ង។១៩ 
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សតសីធវោី៉ា ងណាសទបីដងឹថាវាក្តវូ ៃសក្បសីលីខាុ?ំ 

ាៃររណីមួយចំៃួៃជាររណីោ់សោយខ រ ខដលការសក្បីក្  ់ 
ទក្មង់ចិតតវាិក្តអាចក្តូវ ៃស ីុបអ្សងកត។ បន្ាប់ពីសរឿងអាក្ ូវ ៃ
្្ុុះស ងីជុំវញិការោ ់រកាយរប ់ Cambridge Analytica មរ 
ក្រុមហ ុៃសហវ ប ុរ  ៃោរ់សចញៃូវវធិីមួយខដលអ្ៃុញ្ហា តឱយអ្នរ
សក្បីក្  ់ពិៃិតយសមីលថាសតីទិៃនៃ័យរប ់ពួរសគក្តូវ ៃខរ ក្មួល 
ឬរ៏អ្ត់។២០ សលី ពីសៃុះសទៀត សទុះបីជាក្តូវការចំណាយសពលសក្ចីៃ
រ៏សោយ រ៏ទិៃនៃ័យខដលជារមមវតែុនៃការស នីរ ំុដូចជា ការ្តល់ ិទធិ
សោយចាប់ តីពីការការពារទិៃនៃ័យទូសៅ (GDPR ) រប ់ ហគម
ៃ៍អុ្ឺរ ៉ាុប អាចក្តូវ ៃោរ់ស នី សហយីលទធ្លៃឹងក្តូវ ៃពិៃិតយររភុ
 តតាង ក្ាប់ការពាររណ៍ខ្អរសលីបុគគលិរលរខណៈ។ សទុះោ៉ា ង
ណារ៏សោយ មិៃាៃវធិី ីុជសក្ៅសដីមបយីល់ចា ់សទ ថាសតីទក្មង់
ចិតតវាិក្តក្តូវ ៃបសងកីតស ងីពីទិៃនៃ័យរប ់អ្នរ ឬរ៏ោ៉ា ងណា
សនាុះសទ។ 

 

 

ចៃុំចគរួពចិារណា 

↘ តាមរយៈក្ប ិទធិភាពនៃទក្មង់ចិតតវាិក្តខដល ៃរយការណ៍
មរសនាុះវធិីសាស្ត តអាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបសីលីរទឹរចិតតដល់អ្នរ
ស ុះសឆ្ន តខដលមិៃទៃ់ ៃចុុះសឈាម ុះឲ្យចូលរមួរនុងដំសណីរការ
ៃសោ យ ឬោកំ្ទដល់អ្នរមិៃក្បកាៃ់បរសពួរៃិយមសដីមបរីិចេ
ខិតខំក្បឹងខក្បងរនុងការបសងកីៃចំៃួៃអ្នរសៅស ុះសឆ្ន ត។ 

↘ ព័ត៌ាៃលមអិតអ្ំពីបុគគលិរលរខណៈខដលាៃលរខណៈរស ីប 
អាចក្តូវ ៃសក្បីក្  ់ោ៉ា ងង្ហយក្ ួល ក្ាប់សោលបំណងជុះឥទធិ
ពលសោយក្រុមហ ុៃៃិងយុទធនាការសោ នា។ ឧទហរណ៍យុទធនា
ការសោ នាអាចទញយរទិៃនៃ័យចិតតសាស្ត តក្កាហវរី សដីមបោីប
 ងកត់សលីអ្នរស ុះសឆ្ន ត ឬរនុងទក្មង់នៃការជុះឥទធិពលខដលកាៃ់ខត
ាៃភាពក្ ពិចក្ ពិលជាងសៃុះ។ 

↘ អ្នរស ុះសឆ្ន តអាចៃឹង ត់បង់ជំសៃឿចិតតសលីដំសណីរការ
ៃសោ យក្ប ិៃសបីពួរសគយល់ស ញីថាការសក្បីទក្មង់ចិតតវាិក្ត
រនុង យុទធនាការសោ នាៃសោ យគឺជាការបំពាៃ ឬោម ៃតាា ភា
ព។ 

↘ បុគគលាន រ់ៗ អាចក្តូវ ៃសរៀបចំទក្មង់ព័ត៌ាៃសោយមិៃាៃ
ការក្ ប់ជាមុៃ ឬ ការយល់ក្ពមៃិងអាចមិៃាៃអ្វីពឹងខ្អរ សដីមបី
បសញ្េ ៀ ឥទធិពលខដលការសរៀបចំទក្មង់ព័ត៌ាៃទងំសនាុះាៃមរ 
សលីការ សក្មចចិតតខ្នរៃសោ យរប ់ពួរសគ។ 

 

 

"អ្នរយុទធសាស្ត តៃសោ យអាចសក្បីសដីមបី ក្មប ក្មួលទំនារ់
ទំៃងរប ់ពួរសគឲ្យកាៃ់ខតាៃឥទធិពលកាៃ់ខតខាា ងំសៅសលីការយល់
ស ីញខ្នរៃសោ យ ៃិងចំណូលចិតតរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។" 

 

 

 
រូបភាពសៃុះសចញពីឯរសារឆ្ន ២ំ០១៤  តីពី ‘ការតាមោៃពីតក្មុយឌីជីងលនៃបុគគលិរលរខណៈ’  ៃបង្ហា ញពី
រក្មិតនៃការ ៉ា ៃ់សាម ៃមួយអំ្ពីបញ្ហា ា្ូវចិតត (ទំសនាររនុងការក្ពួយ រមា ភាពតាៃតឹង ៃិងបញ្ហា ងប់អារមមណ៍ជា
ទូសៅ ជាមួយៃឹងអារមមណ៍ខដលាៃសហតុ្ល) សោយ ហរដឋអាសមររិ ខ អ្រសលីទក្មង់ចិតតវាិក្ត។ ក្តង់ចំៃុច
ក្ សាលងងឹតបង្ហា ញពីរក្មិតខព ់ជាងមធយម ចំខណរឯក្ សាលក្សាលបង្ហា ញពីរក្មិតទបជាងមធយម។ 
ឧទហរណ៍ រូបភាពបង្ហា ញថាក្បជាជៃរ ់សៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ា ាៃទំសនារាៃវបិតតិ ា្ូវចិតតតិចជាងអ្នររ ់សៅទីក្រុង
ញូវយ៉ារ។ 

ក្បភព៖ R. Lambiotte and M. Kosinski, ‘Tracking the Digital Footprints of Personality’, 
Proceedings of the IEEE 102, no. 12 (December 2014): 1934–39, https://doi.org/10.1109/ 
JPROC.2014.2359054 
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សក្ោងការណ៍សៃុះបង្ហា ញពីក្បព័ៃធសាមញ្ា ក្ាប់ទក្មង់ចិតតវាិក្ត ខ អ្រសលីទិៃនៃ័យសហវ ប ុរដូចខដល ៃស ុះ
ពុមពរនុងឯរសារ ិរាខដល ៃ្ាយ។ រនុងការអ្ៃុវតត ព័ត៌ាៃអំ្ពីក្បសភទអ្តតចិររខដលជាចំណុចរស ីបដរក្ ង់
សចញពីការទរ់ទញ ការសលងសហគមដូចជា ំៃួរតាមអីុ្ៃសធីសណត ខដល ៃទិញពីឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យ ឬក្តូវ
 ៃបញ្េូ លពីរំណត់ក្តាឌីជីងលដូចជាទិៃនៃ័យសហវ ប ុរ ‘Like’ ជាសដីម។ 

ក្បភព៖ Varoon Bashyakarla, ‘Psychometric Profiling: Persuasion by Personality in Elections’, នងៃ
ទី១៨ ខខឧ ភា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/psychometric-profiling/; 
McKenzie Funk, ‘Opinion | Cambridge Analytica and the Secret Agenda of a Facebook Quiz’, 
The New York Times, នងៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៨, sec. Opinion, 
https://www.nytimes.com/2016/11/20/opinion/cambridge-analytica-facebook-quiz.html 

 

 
រូបភាពស្ត គីៃសៃុះយរមរពី Audience IQ រប ់ក្រុមហ ុៃ Experian បង្ហា ញថាក្រុមហ ុៃ ត្ល់ជូៃការចូលសៅកាៃ់
ខ ន្រៃីមួយៗនៃទក្មង់ចិតតវទិាក្កាហវរិ  ក្ាប់អ្នរខដលចាប់អារមមណ៍រនុងការជុះឥទធិពលសៅសលីការស ុះសឆ្ន ត។ 
ក្រុមហ ុៃរ៏ ត្ល់ជូៃៃូវ“ ស ៀវសៅខណនា ំក្ាប់ទ សៃិរជៃ (Audience Guide)” ខដលាៃចំណងសជីងថា 
“ចូលសៅរនុងការគិតរប ់អ្នរសក្បីក្  ់រប ់អ្នរ” ។ ស ៀវសៅខណនារ៏ំាៃខបងរ៏ខចរលំោប់ថាន រ់នៃបុគគល
ៃីមួយៗដូចជា៖ សពញសោយស ចរតីក្ ឡាញ់កាា ហាៃ ក្តួតក្តាខរលមអៃិងាៃក្ប ិទធភាព។ 

ក្បភព៖ ‘Wayback Machine’, នងៃទី១០ ខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://web.archive. 
org/web/20180410114126/ https://www.experian.com/assets/ marketing-services/product-sheets/ 
das-political-data-sheet.pdf 

 

ការបសងកីៃទិៃន័យចិតតវាិក្តទមទរៃូវ មតែភាពរនុងការក្បមូលៃិងសធវីការវភិាគឲ្យ ៃ ុីជសក្ៅ។ យុទធនាការ
សោ នាខដលទទួល ៃជ័យជមនុះ ដូចខដល ៃពិពណ៌នាសៅទីសៃុះសោយ Cambridge Analytica យរសចញ
មរពីសគហទំព័រក្សាវក្ជាវមួយាៃសឈាម ុះថា Advertising Research Foundation (ARF)  ៃសក្បីវធីិសាស្ត ត
ខ វងយល់សោយសក្បីា៉ា  ុីៃ សដីមបរំីណត់អ្តត ញ្ហា ណ ៃិងសោលសៅសលីអ្នរស ុះសឆ្ន តខដលអាចបញ្េុ ុះបញ្េូ ល
 ៃ ក្ាប់យុទធនាការសោ នាក្បធ្លនាធិបតីឆ្ន  ំ២០១៦ រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា។ំ  ARF  ៃ ត្ល់ពាៃរង្ហវ ៃ់
ា ល់ក្រុមហ ុៃ Cambridge Analytica សៅរនុងខ ន្រ “ទិៃនៃ័យធំ”  ក្ាប់ការង្ហរសៃុះ សៅរនុងឆ្ន  ំ២០១៧។ 
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បសចេរវទិាសៅនងៃអ្នាគត៖  

វធិសីាស្ត តនាសពលអ្នាគតរនុងបសចេរវទិាយុទធនាការសោ នា 

 

 

សតបីសចេរវទិាអ្វខីាុះៃងឹក្តវូបសងកតីស ងី? 

យុទធសាស្ត តៃសោ យ ៃជួយឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំពីឧ ាហរមមទី្ារ។១ 

តាមពិត វធិីសាស្ត តស ី្រខតទងំអ្ ់ខដល ៃសលីរស ងីមរពៃយល់
សៅរនុងការ ិរាក្សាវក្ជាវសៃុះ ក្តូវ ៃសគសក្បីក្  ់រចួសៅសហយី
សោយក្រុមហ ុៃររក្ រ់ចំសណញ មុៃសពលខដលវធិីសាស្ត តទងំសៃុះ
ក្តូវ ៃយរមរសក្បីរនុងៃសោ យ។ សទុះបីជាវាមិៃអាចសៅរចួ រនុង
ការ ៉ា ៃ់សាម ៃថាសតីយុទធនាការៃសោ យៃឹងវវិឌឍៃ៍ោ៉ា ងដូចសមតចនា
សពលអ្នាគតរ៏សោយសនាុះ វ ័ិយពាណិជារមម ៃិងខ្នរខដលរំពុងខត
រសរីតស ងីមួយចំៃួៃស្សងសទៀតនៃការក្សាវក្ជាវ ៃិងការពិសសាធៃ៍ 
្តល់ៃូវតក្មុយខាុះៗអ្ំពីអ្វីខដលយុទធនាការៃឹងក្តូវសធវីសៅសពលអ្នាគ
ត។២ សៅរនុងជំពូរសៃុះ សយងីៃឹងខ វងយល់ពីបសចេរវទិាខដលរំពុង
ររីចសក្មីៃជាសក្ចីៃរនុងការសក្បីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ៃិងបសចេរវទិាស្សង
សទៀត ខដលរំពុងាៃឥទធិពលសៅរនុងយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យសពលងមីៗសៃុះ។ 

↘ រូបយៃត (Bots) 

ការសក្បីក្  ់រូបយៃតៃសោ យ ៃិងការសោ នាក្បជាភិងុតតាមរុំ
ពយូទ័រសៅរនុងការជុះឥទធិពល តាមអ្ៃឡាញដូចជាការសក្បីក្  ់ 
Hashtag ខដលសពញៃិយម សៅសលី Twitter ជាសដីម ក្តូវ ៃសគចង
ក្រងសៅជាឯរសារោ៉ា ងក្តឹមក្តូវ សហយីការសក្បីវធិីសាស្ត តសៃុះ រ៏ជា
ក្បធ្លៃបទខដល រមមរនុងការង្ហរក្សាវក្ជាវ្ងខដរ។៣, ៤, ៥ ការសរីៃ
ស ងីនៃខឈតរូបយៃត (Chatbots) សោយសក្បីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃអាច
នាឲំ្យាៃរំខណងមីមួយខដលរតឹខតឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំពីបុគគលាន រ់ៗ ៃ
កាៃ់ខតក្បស ីរសៅរនុងទិដឋភាពដូចោន ដខដលសៃុះ។ ដូចខដលអ្នរ
ក្សាវក្ជាវាន រ់ ៃក្ពាៃថា “រនុងរយៈសពលពីរបីឆ្ន បំន្ាប់ ការ
 ៃ្នារូបយៃតអាចខ វងររអ្នរសក្បីក្  ់ខដលង្ហយរងសក្ោុះសហយី
ចូលសៅជិតពួរសគសៅសលីឆ្ខៃលជខជររំសាៃតឯរជៃ។ ខឈតរូប
យៃត  ៃឹងរុរររការ ៃ្នាសហយីសធវីការវភិាគទិៃនៃ័យរប ់អ្នរសក្បី 
សដីមបខីរ ក្មួលដល់សារនៃការសោ នាក្បជាភិងុតឲ្យកាៃ់ខតលអ។ 

រូបយៃតៃឹងចងអុលបង្ហា ញមៃុ សឲ្យសឆ្ព ុះសៅររទ សៃៈក្ជុលៃិយម
ៃិងជំទ ់ៃឹងទ ារីរណ៍តាមរសបៀបនៃការ ៃ្នា។៦ 

រូបយៃតក្តូវ ៃសគសក្បីរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យរនុងសហតុ
្លជាសក្ចីៃ៖ រូបយៃតអ្ៃុញ្ហា តឲ្យយុទធនាការសោ នាសឆ្ាីយតបសៅ
ៃឹងការសារ ួររប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តក្បរបសោយក្ប ិទធភាព ជួយ
អ្នរសក្បីក្  ់រុរររព័ត៌ាៃៃសោ យ ីុជសក្ៅក្បចានំងៃ លុបបំ ត់
ពីរំហុ សោយនចដៃយរប ់មៃុ សអាចសធវីការសៅសលីបណាត ញសក្ចីៃ 
ៃិងអាច្តល់ការសឆ្ាីយតបាៃលរខណៈបុគគលសៅកាៃ់អ្នរសក្បីក្  ់
ខដលរំពុងខឈតជាមួយពួរសគ។៧, ៨ ពួរសគរ៏ាៃភាពទរ់ទញ
ខ្នរហរិញ្ាវតែុ្ងខដរ៖ សៅរនុងខខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៦ “សហវ ប ុរ ៃ
សបីរឲ្យសក្បីក្  ់ៃូវសវទិការស្ាីសារដ៏ាៃក្បជាក្បិយភាពោ៉ា ងខាា ងំ 
សៅដល់អ្នរអ្ភិវឌឍៃ៍រូបយៃត ខដលវាមិៃ ក្ោៃ់ខតជាជសក្មី  ៃសំ
 ំនចជាងការស្ាីរសាររនុងក្ទង់ក្ទយធំ ខតប៉ាុសណាណ ុះសទ ប៉ាុខៃតវារ៏
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យយុទធនាការសោ នាៃសោ យទញយរ្លចំសណញ
ពីទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃោ៉ា ង ៃធឹរ នាធ ប់ខដលាៃសៅរនុងសហវ ប ុរ។
៩, ១០ 

យុទធនាការរ៏ាៃបំណងចង់សក្បីរូបយៃត្ងខដរ សោយសារខតវាអាច
ក្បមូលទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ៃ។ 'ខឈតរូបយៃត ាៃ មតែភាពអាច
 ួរអ្នរសក្បីឲ្យសក្ជី សរ ីជសក្មី ណាមួយ ឬអាចសឆ្ាីយ ំណួរជារ់
ោរ់ណាមួយ' សៃុះ សបីសោងតាមការពៃយល់ពីអ្នរជំនាញខ្នរ
ទំនារ់ទំៃងាន រ់ខដល ‘រនុងៃ័យសៃុះ រូបយៃតអាចបសងកីតមូលទិៃនៃ័យ
 ៃភាា មៗ ៃិងអាច្តល់ ែិតិអ្ំពីចំណូលចិតត ការស នី ំុ ៃិងចមៃល់
រប ់ក្បជាជៃ។’១១ រនុងររណីស្សងសទៀត រូបយៃតអាចរំណត់សោល
សៅអ្នរសក្បីក្  ់ជាមួយការ ្ង់មតិ សដីមបវីា ់ ្ង់ពីការសឆ្ាីយតប
សៅៃឹងបញ្ហា  ខដលអ្ៃុញ្ហា តឲ្យយុទធនាការសោ នាអាចសធវីការ
ក្បមូលទិៃនៃ័យបខៃែម ៃ។ 

ខឈតរូបយៃត រ៏រំពុងខតសពញៃិយមកាៃ់ខតខាា ងំស ងី្ងខដរ សក្ពាុះ
វាអាចក្តូវ ៃសគបញ្េូ លសៅរនុងការសគៀងគរការចូលរមួ ឲ្យកាៃ់ខត
រលូៃ សោយពួរវាមិៃតក្មូវឲ្យាៃរិចេខិតខំក្បឹងខក្បង ឬគំៃិត្តួចស្តី
មពីអ្នរស ុះសឆ្ន តស យី។ បន្ាប់ពីការបសញ្េញមតិសោបល់សាមញ្ា
សលីអ្តែបទមួយ អ្នរស ុះសឆ្ន តអាចក្តូវ ៃសគ ួរសដីមបសីឆ្ាីយ ំណួរ 
បញ្ាូ ៃសៅកាៃ់ការ ្ង់មតិ ស នីរឲ្យចូលរមួវភិាគទៃ ៃិង រមមភាព
សក្ចីៃសទៀតតាមរយៈរូបយៃត។  
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រូបយៃតសក្បីរនុងការរំណត់សោលសៅយុទធនាការសោ នាៃសោ យ
ការពិតាៃលរខណៈជាមូលោឋ ៃសៅស យី។ ឧទហរណ៍ ក្រុមហ ុៃ
សទីបខតចាប់ស្តីមដំសណីរការមួយសៅក្បសទ  រងំ  ៃបសងកីតរូប
យៃតមួយក្បសភទ ខដលអាចសឆ្ាីយតបសាររប ់អ្នរសក្បីក្  ់ភាា ប់
ជាមួយៃឹង ក្មង់ មតីមួយរនុងចំសណាម ក្មង់ មតីទងំ១០០ 
រប ់សោរ ដូណាល់ ក្តា ំ(ៃិង សងកតពីអ្ក្តានៃការចូលរមួខព ់)
។១២ រូបយៃតស្សងសទៀតខដលសគសៅថា ‘Dein Selfie mit Van der 
Bellen (ឌីៃ Selfie មីលវា៉ា ៃ់ខឌលស ៃ)’ (រូបងតស លហវរីប ់
អ្នរជាមួយៃឹង [សបរខជៃ-ៃិងក្បធ្លនាធិបតីក្បសទ អូ្ក្ទី បចេុបបៃន] 
គឺ AlexanderVan der Bellen)  ៃជួយអ្នរសក្បីក្  ់បខៃែមរូប
ភាពរប ់ Van der Bellen សៅរនុងរូបភាពគណៃីសហវ ប ុររប ់
ពួរសគ។១៣ 

ខឈតរូបយៃត សក្បីរនុងៃសោ យជំនាៃ់សក្កាយទំៃងជាកាៃ់ខត
ទំសៃីប ជាពិស  ទរ់ទងៃឹង មតែភាពរនុងការក្បមូលទិៃនៃ័យ
ត្ល់ខាួៃ ៃកាៃ់ខតសក្ចីៃជាងមុៃ។ យុទធនាការសោ នាទងំសនាុះ
ទំៃងជាទញ្លចំសណញរនុងការសក្បីបសចេរវទិាដូចោន សៃុះ ៃិងសធវី
ឲ្យវាកាៃ់ខតាៃភាពសជឿៃសលឿៃរនុងការខរនចនភាសាធមមជាតិខដល 
Google, Amazon ៃិងក្រុមហ ុៃ Microsoft ធ្លា ប់សក្បីរូបយៃតរប ់
ពួរសគឱយកាៃ់ខតដូចមៃុ ស។១៤ Adam Meldrum ខដលជា ហក្គិ
ៃៃិងជាអ្នរឯរសទ ខ្នគសក្បីក្  ់បសចេរវទិាសអ្អាយៃិងខឈតរូប
យៃត  សៅរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ ចង់សក្បីក្  ់ ខឈត
រូបយៃត  ’សដីមបបីសងកីតទំនារ់ទំៃងធមមជាតិជាមួយអ្នរស ុះសឆ្ន ត’។១៥ 
ទ សៃវ ័ិយរប ់ោត់ជាសរឿងធមមតាសៅរនុងវ ័ិយឧ ាហរមមសៃុះ 
គឺសដីមបសីធវីឱយ ខឈតរូបយៃត សឆ្ាីយតបឲ្យដូចជាមៃុ ស”; សហយីសបី
ាៃការខរលំអ្ក្គប់ក្ោៃ់សនាុះ រូបយៃតអាចជួយ ំរលួអ្ៃតររមមរនុង
យុទធនាការសោ នាឲ្យាៃលរខណៈសដីម ុទធសាធខដលខុ ពី
ទក្មង់រប ់ពួរសគនាសពលបចេុបបៃន - ខដលាៃលរខណៈមិៃខុ ោន
ប៉ាុនាម ៃពី 'សគហទំព័រទី្ារមួយខដលលបលីាញ’។១៦,១៧ 

ដូចោន សៃុះខដរ អ្នរក្សាវក្ជាវសៅ MIT Media Lab រំពុងពាោម
សដីមបបីសងកីតរូបយៃតបញ្ហា  ិបបៃិមមិតខដលាៃ មតែភាពសឆ្ាីយតប
ដូចជាគូ ៃ្នាខដលជាមៃុ សោ៉ា ងដូសចាន ុះខដរ។ សៅរនុងបរបិ
ទៃសោ យ ការសក្បីក្  ់រូបយៃត “ខដលាៃការយល់ដឹងអ្ំពី
សោលជំហររប ់សបរខជៃៃសោ យណាមួយរ៏ដូចជាឥរោិបង
ជារ់ខ តងរប ់ពួរសគ ការ ៃ្នាជារ់ខ តងអាចអ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរស ុះ

សឆ្ន ត ួរ ំៃួរខដលជារ់ោរ់ខាា ងំសៅកាៃ់ ហគមៃ៍រប ់ពួរសគ 
សហយីអាចទទួល ៃចសមាីយខដល ៃរំណត់សឆ្ាីយតបមរវញិ។១៨ 
សហតុ្លសៅពីសក្កាយការក្សាវក្ជាវសៃុះ គឺសដីមបអី្សងកតឲ្យលមអិតថា
សតីបសចេរវទិាឌីជីងលទងំសៃុះ ៃបង្ហា ញពី “គំៃិត ចំណាប់
អារមមណ៍ ៃិងអ្តត ញ្ហា ណត្ល់ខាួៃ” រប ់ពួរសយងីក្គប់ក្ោៃ់
 ក្ាប់ឲ្យរូបយៃតខដលបញ្េូ លបសចេរវទិាបញ្ហា  ិបបៃិមមិតសៃុះ ក្តាប់
តាមពួរសយងីខដរឬោ៉ា ងណា។១៩ ក្ប ិៃសបីវាអាចសធវីសៅ ៃ 
យុទធនាការសោ នាក្បខហលជាៃឹងសក្បីបសចេរវទិា “អ្តត ញ្ហា ណ
ខដលអាចតា  ់បតូរ ៃ” សដីមបជីុះឥទធិពលសលីមតិសោបល់ ៃិងបសងកីត
ភាពរសំជីបរជំួលរនុងចំសណាមមៃុ សខដលវាគិតថាជាអ្នរោកំ្ទ
សបរខជៃៃសោ យរប ់ពួរសគ។២០,២១ 

 

↘ បសចេរវទិាតាមោៃចលនាខភនរ (Eye Tracking)  

យុទធនាការៃសោ យមួយចំៃួៃ ៃចាប់ស្តីមខរតក្មូវការ្ាយ
ពាណិជារមមរប ់ខាួៃ្ងខដរ សោយខ្អរសលីការយល់ដឹងខដល ៃ
មរពីការក្សាវក្ជាវសលីចលនាខភនរ (Eye Tracking)។ សៅរនុងការ
ក្សាវក្ជាវសៃុះ ក្រុមមៃុ សមួយក្រុមក្តូវ ៃសគសក្ជី សរ ីយរមរសធវី
ការតាមោៃចលនាខភនរសៅរនុងបៃ្ប់ពិសសាធៃ៍សដីមបសីធវីការរត់ក្តា
ទុរ រមួាៃទងំការសធវីពិសសាធសៅរនុងបៃ្ប់ពិសសាធៃ៍ រ៏ដូចជាការ
សក្បីឧបររណ៍សក្បីក្  ់រនុង្្ុះជាសដីម។ អ្តែបទបាុរមួយពីក្រុមហ ុៃ 
Discida ខដលជាក្រុមហ ុៃ្តល់ស វារមមតាមោៃចលនាខភនរឲ្យ
យុទធនាការសោ នាៃសោ យ សធវីការ សងខបវធិីសាស្ត តសៃុះដូច
ខាងសក្កាម៖  

ការតាមោៃចលនាខភនរគឺជាបសចេរសទ ដ៏ក្បស ីរមួយ ខដល
អ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរសមីលស ញីពីអ្វីខដលក្តូវ ៃ(ឬមិៃក្តូវ ៃសគរត់
 ំោល់) ៃិងពីរក្មិតនៃការយរចិតតទុរោរ់សៅសលីអ្វីមួយ។ 
ក្ប ិៃសបីអ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃ ៃសមីលរូបភាព ឬពារយគៃាឹុះ ំខាៃ់
ណាមួយសទ ាៃៃ័យថារូបភាព ឬពារយគៃាឺុះសនាុះបរជ័យរនុងការស្ាី
រសាររប ់ខាួៃ។ អ្តែក្បសោជៃ៍នៃការតាមោៃចលនាខភនរសលី ពី
បសចេរសទ ដនទសទៀតដូចជាការពិភារាក្រុម (FGD) សនាុះគឺ មតែ
ភាពរនុងការសឆ្ាីយតបសោយ វ័យក្បវតតិសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ រនុង
ៃ័យសៃុះ អ្នរស ុះសឆ្ន តមិៃចា ំច់សធវីការរលឹំរស ងីវញិពីអ្វីខដលពួរ
សគ ៃសមីលសនាុះសទ សហយីពួរសគរ៏មិៃរងឥទធិពលពី ាជិរណា
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ស្សងសៅរនុងក្រុមរនុងការសឆ្ាីយតបសនាុះខដរ ឬកាលខដលពួរសគ
ពាោមសឆ្ាីយតបរនុងមសធា យសដីមបតីគ ប់ចិតតអ្នរ ាា  ៃ៍។ វធិី
សាស្ត តតាមោៃចលនាខភនរ  ៃ្តល់ៃូវព័ត៌ាៃ ំខាៃ់ៗសៅរនុងរ
យៈសពលពីរ ឬបីវនិាទីដំបូងតាមរយៈការអ្សងកតថាសតីពួរសគ ៃសមីល
សៅទីតាងំណាមុៃសគ សហយីសតីពួរសគៃឹងសមីលសៅកាៃ់រខៃាងណា
បន្ាប់សទៀត? សហយីសតីរខៃាងណាខដលអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅ មាឹង
សមីលយូជាងសគ?២២ 

បសចេរវទិាសៃុះអ្ៃុញ្ហា តឲ្យគណបរសៃសោ យ ឬសបរខជៃ
ៃសោ យណាមួយ ខរតក្មូវដល់ការ្សពវ្ាយរប ់ខាួៃសៅកាៃ់
អ្នរស ុះសឆ្ន តសដីមបឲី្យាៃលទធ្លវជិាាៃជាអ្តិបរា។ អ្នរ
ក្សាវក្ជាវសៅឯសារលវទិាល័យនៃទីក្រុងវខីយៃ (University of 
Vienna)  ៃបង្ហា ញត្ងំ្សពវ្ាយរប ់គណបរស Austrian 
Green Party (ខាងស រ)ី ៃិងគណបរស Austrian Freedom 
Party (ខាងអ្ភិររស) សៅរនុងសពលខតមួយសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត
ខដលមរពីខាងស រ ីៃិងអ្ភិររស សហយីបន្ាប់មរសធវីការ សងកតសមីល
ពីចលនាខភនររប ់ពួរសគ។ ជាលទធ្ល ការ ិរា ៃររស ញីថា
មៃុ សចំណាយសពលសក្ចីៃ មាឹងសមីលត្ងំ្សពវ្ាយខដលក្ ប
សៅៃឹងទ សៃៈៃសោ យរប ់ពួរសគត្ល់។ ខណៈខដលវាសមីល
សៅហារ់បីដូចជាពារ់ពៃធ័ៃឹងវចិារណញាណរប ់មៃុ ស យុទធនា
ការសោ នាៃសោ យអាចសក្បីក្  ់វាជាសហតុ្លសៅសលីការ
 សក្មចចិតតជាសក្ចីៃ សដីមបទីរ់ទញចំណាប់អារមមណ៍រប ់អ្នរស ុះ
សឆ្ន ត ដូចជាការ្សពវ្ាយ ’ទំសនារៃសោ យពិតក្ រដរប ់អ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត ឬបខៃែមការ្សពវ្ាយខដលាៃចរតិលរខណៈ
ៃសោ យសោយខ រពីោន ។ ជាលទធ្ល ការ្តល់ស វារមមតាម
ោៃចលនាខភនរៃឹងកាៃ់ខតររីចសក្មីៃខងមសទៀតត្ល់ខាួៃដូចខដល
ពួរសគ ៃសធវីឱយក្បស ីរស ងី ក្ាប់ក្រុមតូចៗ កាៃ់ខតសក្ចីៃស ងី។ 
ជាឧទហរណ៍ បសចេរវទិាតាមោៃចលនាខភនររ៏ ៃបង្ហា ញខដល
ថាបុរ ៃិងស្ត តី មាឹងសមីលសៅខ្នរស្សងៗោន នៃការ្សពវ្ាយ
ពាណិជារមម។២៣ 

↘ ការយល់ដងឹតាមរុពំយូទ័រ (Cognitive Computing) 

ការតា  ់បតូរសៅរនុងបសចេរវទិាទងំសៃុះ ៃក្តួ ក្តាយ្ាូវរនុងការ
បសងកីតឲ្យាៃវធិីសាស្ត តសដីមបខី វងយល់ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តឲ្យកាៃ់ខត 
លមអិត កាៃ់ខតសលឿៃ ៃិងកាៃ់ខតចា ់ខងមសទៀត។ ឧ ាហរមម

ខាងខ្នរទី្ារ  ៃក្បឹងខក្បងខ វងយល់បខៃែមៃូវវធិីសាស្ត ត ការ
យល់ដឹងតាមរុំពយូទ័រ តាមរយៈសធវីការ ិរាសៅសលីខួររាលរប ់
មៃុ ស សដីមបខី វងយល់ថា សតីការររាអារមមណ៍ បខក្មបក្មួល
អារមមណ៍ ៃិងការ្េង់ការយរចិតតទុរោរ់ ក្តូវ ៃប៉ាុះពាល់ដូចសមតច
ខាុះសោយក្បព័ៃធ្សពវ្ាយខដលមៃុ សទទួល ៃទងំដឹងខាួៃ ៃិង
ទងំមិៃដឹងខាួៃ។២៤ អ្តែបទបាុរមួយរប ់ស វានក្ប ណីយ ៍ហរដឋ
អាសមររិខដលាៃចំៃងសជីងថា “សតីា៉ា  ធិីងពារ់ព័ៃធៃឹងក្បព័ៃធ
ក្បសាទ ាៃអ្តែៃ័យដូចសមតចចំសពាុះយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ”  ៃបង្ហា ញពីលទធ្លនៃការក្សាវក្ជាវសោយអ្ុះអាង
ថា ‘ត្ងំ្សពវ្ាយខដលាៃមុខមៃុ សក្តូវ ៃអ្នរសមីលចងចាំ
សក្ចីៃជាងត្ងំ្សពវ្ាយខដលាៃរូបភាពធមមតា ឬពារយ’។ អ្តែបទ
បាុរសនាុះរ៏ ៃអ្ុះអាងខដរថា ការសធវីយុទធនាការសោយត្ល់ 
(ឧទហរណ៍៖ ការស្ាីអុ្ីខមលសៅត្ល់) ាៃភាពក្បស ីរជាងរនុង
ការ្សពវ្ាយឲ្យសគ ៃសាគ ល់ពីសបរខភាពៃសោ យ សោយសារខត
សៅសពលសក្បៀបសធៀបរវាងការស្ាីអុ្ីខមលសៅត្ល់ ជាមួយៃឹងការ
្សពវ្ាយរនុងទក្មង់ស្សងសទៀត ការស្ាីអុ្ីខមលសៅត្ល់ ៃបង្ហា ញ
ពីរក្មិតខព ់ជាងនៃការ ‘រលឹំរស ងីវញិ (Recall) ការចង់ ៃ 
(Desirability) ៃិង ភាពសពញចិតត (Likability)’។ សៅសពលខដល
បញ្េូ លោន ជាមួយក្បព័ៃធ្សពវ្ាយឌីជីងល ការស្ាីអុ្ីខមលសៅត្ល់ 
(Physical mail)  ៃទរ់ទញរក្មិតការយរចិតតទុរោរ់ដល់
សៅ ៣៩% សក្ចីៃជាងក្បព័ៃធ្សពវ្ាយខតឯងសៅសទៀត។២២ 

 

“ខឈតរូបយៃត សក្បីរនុ ងៃសោ យជនំាៃ់សក្កាយទំៃងជាកាៃ់ខត
ទំសៃីប ជាពិស  ទរ់ទងៃឹង មតែភាពរនុ ងការក្បមូលទិៃនៃ័យ
ត្ល់ខាួ ៃ ៃកាៃ់ខតសក្ចីៃជាងមុៃ។” 

 

↘ អុ្ៃីធសឺណតនៃវតែុ (Internet of Things)  

បរាិណ ព័ត៌ាៃខដលអាចររ ៃ ក្ាប់យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យាៃការសរីៃស ងីោ៉ា ងគំហុរ។ ចំៃួៃនៃឧបររណ៍ខដល
តភាា ប់ទូទងំពិភពសោរក្តូវ ៃសគ ៉ា ៃ់សាម ៃថាៃឹងសរីៃស ងីសលី  
៣០សកាដិក្តឹមឆ្ន ២ំ០២០ ៃិងយុទធនាការសោ នាទងំសនាុះ ៃសធវី
ការរំណត់សៅសលីឧបររណ៍ខដលតភាា ប់រចួសហយី សដីមបទីញយរ
តនមាឲ្យ ៃសក្ចីៃតាមខដលអាចសធវីសៅ ៃពីឧបររណ៍ដូចជា
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ទូរទ សៃ៍  ំណំុឧបររណ៍ (set-top boxes) ៃិងក្បព័ៃធ
្សពវ្ាយតាមអ្ៃឡាញ។២៦, ២៧ នាសពលអ្នាគត ក្បសភទ
ឧបររណ៍បំពង សមាងឆ្ា តនវ (IoT Smart Speakers) ដូចជា 
Amazon’s Echo, Google Home, robotic vacuums, smart 
beds សហយីៃឹងឧបររណ៍ស្សងសទៀត ខដលក្តូវ ៃសគរពំឹងថាអាច
ចាប់យរទិៃនៃ័យពារ់ព័ៃធៃឹងឥរោិបទរប ់មៃុ ស ៃកាៃ់ខតសក្ចី
ៃ។២៨ សតី ាជិរនៃក្គួសារាៃការក្ពួយ រមាអ្ំពីបញ្ហា  ុវតែិភាព
ខដរឬសទ? យុទធនាការសោ នាមិៃចា ំច់សធវីការទ សៃ៍ទយមុៃ
សទៀតសទ សៅសពលខដលក្បព័ៃធសរទិ៍ឆ្ា តនវអាចសធវីការសឆ្ាីយ ំៃួរ
ជំៃួ ពួរសគ ៃ។ អ្នរសារព័ត៌ាៃាន រ់ ៃទយមុៃថា “សៅរនុង
លទធិក្បជាធិបសតយយ អុ្ីៃសធីសណតនៃវតែុ (IoT) ៃឹងតា  ់បតូរពីរសបៀប
ខដលសយងីរនុងនាមជាអ្នរស ុះសឆ្ន តាៃឥទធិពលសលីរោឋ ភិ ល ៃិង
រសបៀបខដលរោឋ ភិ លាៃឥទធិពល (ៃិងសធវីការតាមោៃ) ជីវតិរ ់
សៅក្បចានំងៃរប ់សយងី ’តាមរយៈឧបររណ៍ចាប់ ញ្ហា  (sensor) 
ខដលដំសណីរការ’ឥតឈប់ឈរ’ ។២៩, ៣០ សោយសារខតភាគសក្ចីៃនៃ
ឧបររណ៍ទងំសៃុះក្តូវ ៃសគបំ រ់សៅរនុង្្ុះ ដូសចនុះទិៃនៃ័យខដល
សយងីខចររខំលរជាមួយពួរវាទំៃងជាាៃភាពកាៃ់ខតជិត និទធ ជាង
ទិៃនៃ័យខដលសយងីខចររខំលរជាមួយឧបររណ៍ ខដលសយងីរំពុងខត
សក្បីក្  ់ ពវនងៃ។៣១ ជារមួសៅ ការអ្ភិវឌឍងមីៗទងំសៃុះក្តូវ ៃសគ
សជឿជារ់ថា ៃឹងជួយជំរុញរិចេក្បឹងខក្បងនៃយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ រនុងការរំណត់សោលសៅអ្នរស ុះសឆ្ន តឲ្យកាៃ់ខតាៃ
ភាព ចា ់ោ ់ ៃិងលមអិតជាងមុៃតាមខដលអាចសធវីសៅ ៃសៅ
រនុងរក្មិតណាមួយ។ 

 

ឧទហរណ៍ 

សៅ ហរដឋអាសមររិ៖ សៅខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រូបយៃតសឆ្ាីយឆ្ាងសារ
រប ់សហវ ប ុរ (Facebook Messenger Bot) ក្តូវ ៃបសងកីត
ស ងីសោយ @mssg សហយីក្តូវ ៃចុុះសឈាម ុះជាតំណាងក្រុម
ៃសោ យចំៃួៃ៣ក្រុម រមួាៃ Connecticut House 
Democratic Campaign Committee, The Pennsylvania 
Common Sense Political Action Committee and Bazta 
Arpaio ខដលជាយុទធនាការសោ នាជាលរខណៈ ហគមៃ៍សៅអារ ី
ហសូណាសដីមបសី ុះសឆ្ន តទំោរ់សោរ Sheriff Joe Arpaio ខដល

ក្តូវ ៃសចាទក្បកាៃ់ពីបទការអ្ៃុវតតសោយាៃលរខណៈសរ ីសអ្ីង។ 
រូបយៃត ៃសារ ួរអ្នរស ុះសឆ្ន តអ្ំពីអា ័យោឋ ៃរប ់ពួរសគ 
សហយី ៃបញ្ាូ ៃៃូវទីតាងំស ុះសឆ្ន តសៅកាៃ់អ្នរស ុះសឆ្ន តទងំ
សនាុះ។ ខណៈខដលសគហទំព័រជាសក្ចីៃ ៃខ វងររទីតាងំ ្ង់មតិ
ស ុះសឆ្ន តខដលាៃសៅសពលសនាុះ រូបយៃតរប ់ @mssg  ៃ្តល់
ៃូវគុណ មបតតិមួយចំៃួៃដូចជា៖ រតាត គុណភាពងមី ភាពង្ហយក្ ួល
នៃបទពិសសាធៃ៍សក្បីក្  ់តាមទូរ ័ព្នដ ៃិងឱកា រនុងការសធវី
ពិសសាធៃ៍។ ការោរ់ឲ្យសក្បីរូបយៃតរប ់ @mssg ក្តូវ ៃសគ្គូ្គង
វាជាមួយសគហទំព័រមួយ សដីមបសីធវីការសក្បៀបសធៀបសារលបងរូបយៃត។ 
ដូចខដលសោរ Beth Becker ខដលជាាេ  ់ក្រុមហ ុៃាន រ់ខដល
 ៃជួយសក្ជាមខក្ជងរនុងការសធវីឲ្យាៃភាពររីចសក្មីៃរនុងការភាា ប់
ទំនារ់ទំៃងជាមួយអ្នរោកំ្ទ  ៃសធវីការឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំថា “ការក្បមូល
ទិៃនៃ័យតាមរយៈការ ៃ្នាសៃុះ គឺពិតជាវធិីសាស្ត តមួយដ៏ាៃ
ក្ប ិទធភាព សហយីៃិោយពីលទធ្លខដលទទួល ៃវញិសនាុះគឺអ្
សាេ រយណា ់”។ សយងីអាចក្បមូលរល់ទិៃនៃ័យ ៃិងក្គប់ក្បសភទពីអ្នរ
សក្បីក្  ់ទងំអ្ ់ ដូចជាអា ័យោឋ ៃ អុ្ីខម៉ាល សលខទូរ ័ព្ ៃិងនងៃ
ខខឆ្ន រំំសណីត។ ល។ សហយីងមីៗសៃុះខដរ សហវ ប ុររ៏ ៃអ្ៃុញ្ហា តឲ្យ
ាៃការបង់ក្ រ់ពីមៃុ សាន រ់សៅមៃុ សាន រ់សទៀតតាមរយៈរមមវធិី
សារសឆ្ាីយឆ្ាង សហយីរនុងៃ័យសៃុះវាក្ោៃ់ខតជាសរឿងសពលសវោខតប៉ាុៃ
សណាុះ មុៃសពលខដលអ្ងគការមួយចំៃួៃអាចសធវីការក្បមូលវភិាគទៃ
តាមរយៈវធិីសាស្ត តដូចោន សៃុះ។ 

 

 
ទ សនាវដតី ខឈតរូបយៃត ខដលជាក្បភពឧ ាហរមមមួយ  ៃស ុះពុមព្ាយៃូវអ្តែបទមួយខដលាៃចំណង
សជីងថា “រូបយៃត គឺសលី ពីា៉ា  ុីៃបសងកីត “ព័ត៌ាៃខរាងកាា យ” សៅសទៀត ៃិងោរ់រូបភាពខដលបសងកីតស ងីសោយ 
ខឈតរូបយៃត គឺ ‘រូបស លហវរីប ់អ្នរជាមួយ Van der Bellen”។ រូបភាពទងំសៃុះ គឺជាខ ន្រមួយនៃសហវ ប ុរ 
ខឈតរូបយៃត ខដលបសងកីតស ងីសៅឯ Hackathon។ 

ក្បភព៖ ‘Bots Are More Than “Fake News” Machines’, Chatbots Magazine, នងៃទី២៣ ខខរុមាៈ ឆ្ន ំ
២០១៧, https://chatbotsmagazine. com/bots-are-not-perse-fake-news-machinesc62a2fb6f571. 
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រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃ ខឈតរូបយៃត រប ់គណបរសការង្ហររប ់ចក្រភពអ្ង់សគា  ខដលដំសណីរការសោយក្រុមហ ុៃ 
Chatfuel ាៃមូលោឋ ៃសៅសាៃ់ស្តហាវ ៃ់ ុី កូ។ Chatfuel ាៃអ្នរសក្បីក្  ់ជាង ១ ពាៃ់ោៃនារ់ខដលាៃអ្
ក្តាសបីរសមីលសារចំៃួៃ ៨០% សៅសលីរូបភាពរប ់ខាួៃសលី Facebook Messenger។ 

ក្បភព៖ ‘The Labour Party Chatbot’, ចូលសមីលសៅនងអទី២៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://chatfuel.com/bot/ labourparty 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយនៃការ្សពវ្ាយៃសោ យក្តូវ ៃសធវីឱយក្បស ីរស ងីតាមរយៈបសចេរវទិាតាមោៃចលនាខភនរ
សោយក្រុមហ ុៃក្បឹរាៃសោ យមួយាៃសឈាម ុះថា Axiom Strategies ខដលាៃមូលោឋ ៃសៅរដឋកាៃ់សា ។ 
ខ្ៃទីរំសៅខដលសមីលស ញីបង្ហា ញពីរខៃាងនៃរមមវតែុខដលខភនរសតត តសលី។ យុទធនាការសោ នាៃសោ យរំពុង
ចាប់ស ត្ីមអ្ៃុវតតៃ៍បសចេរវទិាសៃុះសដីមបទីញយរចំណាប់អារមមណ៍ ៃិងទរ់ទញខភនររប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសៅតាម
ការខដលសគចង់ ៃ។ 

ក្បភព៖ ‘Direct Mail – Axiom Strategies’, ចូលសមីលសៅនងៃទី១៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://axiomstrategies.com/ direct-mail/ 

 
រូបភាពទងំសៃុះយរសចញពីសគហទំព័រ DeliverTheWin.com បសងកីតស ងីសោយស វានក្ប ណីយ ៍ហរដឋអាសមរ ិ
រ (United States Postal Service)។ វាពៃយល់ពីអ្តែក្បសោជៃ៍នៃការសក្បីក្  ់យុទធនាការសោ នាតាមអីុ្ខម
លត្ល់។ សគហទំព័រាៃខ ន្រមួយខដលសតត តសលីទី្ារពារ់ព័ៃធៃឹង ា្ូវចិតត ៃិងរសបៀបខដលការក្សាវក្ជាវងមីៗសៃុះ
 ៃបង្ហា ញពីក្ប ិទធភាពរប ់វាសៅរនុងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ។ 

ក្បភព៖ ‘What Neuromarketing Means for Political Campaigns – USPS Deliver the Win’, ចូលសមីល
សៅនងៃទី១៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, https://www.deliverthewin.com/what-neuromarketing-means-for-
political-campaigns/ 
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រូបភាពស្ត គីៃមួយពី @mssg ខដលជាក្រុមហ ុៃមួយ ត្ល់ៃូវ ខឈតរូបយៃត អ្ៃឡាញ សដីមបជីក្មុញការចុុះសឈាម ុះ
អ្នរស ុះ សឆ្ន ត ៃិងរិចេខិតខំក្បឹងខក្បងរនុងការជក្មុញការសចញសៅស ុះសឆ្ន ត (get out the vote)។  

ក្បភព៖ ‘https://www.Atmssg.Com/Vote/’, ចូលសមីលសៅនងៃទី២៨ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៩, 
http://www.atmssg.com/vote/ 

 
ក្រុមហ ុៃ @mssg ត្ល់ៃូវAI chatbots ដល់អ្តិងិជៃតាមរយៈ Facebook Messenger។ រនុងរូបភាពខដល
បង្ហា ញសៅទីសៃុះ @mssg bot  ួរអ្នរសក្បីក្  ់ាន រ់អំ្ពីអា យោឋ ៃរប ់នាង សហយី ត្ល់ទីតាងំស ុះសឆ្ន តរប ់
នាងមរឲ្យនាងវញិ។ ស វារមមសៃុះក្តូវ ៃចុុះសឈាម ុះសោយយុទធនាការសោ នាចំៃួៃបីសៅ ហរដឋអាសមររិរនុងខខ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ 

ក្បភព៖ ‘Case Study: Election Day Facebook Messenger Bot’, @mssg, នងៃទី១៤ ខខរុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧, 
https:// chatbotsmagazine.com/ we-launched-a-bot-to-helporganizations-get-people-totheir-
voting-location-5c8b4da6b447 

 

https://www.deliverthewin.com/what-neuromarketing-means-for-political-campaigns/
https://www.deliverthewin.com/what-neuromarketing-means-for-political-campaigns/


134 | P a g e  
 

 
ការវភិាគមួយនៃសគហទំព័រយុទធនាការសោ នាស ុះសឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៥ រប  ់ាជរិ
 ភាកាណាោ សោរក្ ី Elisabeth May សធវីស ងីសោយក្រមុហ ុៃទី្ារឌជីីងល 
Mediative បង្ហា ញថាបុរ  ៃិងស្ត តីចូលរមួជាមួយាតិកាស្សងៗោន ។ ដូចខដលខ្ៃទី
 ៃបង្ហា ញ ស្ត តីចណំាយសពលសក្ចៃីរនុងការសមីលអ្តែបទសៅខ្នរខាងសក្កាម ចំសហៀង
ខាងសឆ្វង ៃងិសៅចមុំខរប ស់ោរក្ ី May។ ចំខណរឯបុរ  ហារ់ដូចជាចាប់
អារមមណ៍សៅសលី ូសហាក រប គ់ណបរសនបតង (Green Party) ជាងសៅវញិ។ 

ក្បភព៖ ‘5 Eye-Tracking Heat Maps Reveal Where Canadians Look When Reviewing Parties’ 
Websites during the Federal Election’, Mediative (blog), នងៃទី១៥ ខខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥, 
http://www.mediative.com/5-eye-trackingheat-maps-reveal-where-canadians-look-when-
reviewing-parties-websites-during-the-federal-election/. 

 
រូបភាពស្ត គីៃមួយពីសគហទំព័ររប ់ IQM ខដលជាក្រុមហ ុៃមួយាៃមូលោឋ ៃសៅទីក្រុងញូវយ៉ារ។ សៅរនុងរូបភាព
សៃុះជាការ្សពវ្ាយអំ្ពី“ ស វារមមស ុីបការណ៍ ាៃ ត់” អំ្ពីអ្នរស ុះសឆ្ន តសោយសក្បីក្បព័ៃធសអ្អាយ (AI) ៃិង
ទិៃនៃ័យអំ្ពីទីតាងំរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន តសដីមប ីមតែភាពរនុងការ្សពវ្ាយពាណិជារមមឲ្យ ៃកាៃ់ខតចា ់។ 

ក្បភព៖ ‘IQM - Solutions - Political’, ចូលសមីលសៅនងៃទី០៧ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨, https://iqm.com/political-
solution 

 

សៅក្បសទ កាណាោ៖ រនុងរយៈសពលប៉ាុនាម ៃខខមុៃឈាៃដល់ការ
ស ុះសឆ្ន ត ហពៃធ័សៅឆ្ន ២ំ០១៥ ក្រុមហ ុៃ ិរាទី្ារ 
Mediative  ៃសធវីការក្បមូល្តុ ំអ្នរចូលរមួទំហតូំចមួយខដលាៃ
បុរ ក្ នំារ់ ៃិងស្ត តីក្ នំារ់សហយីក្តូវ ៃសគរយការណ៍ថា ៃ
សក្បីបសចេរវទិាតាមោៃចលនាខភនរសដីមប ី‘អ្សងកតសៅសលីដំសណីរការ
នៃ ភាពមិៃដឹងខាួៃ ៃិងការ សក្មចចិតតរប ់អ្នរចូលរមួ សដីមបី

យល់ថាសតីខ្នរណាមួយនៃបាង់សគហទំព័ររប ់ [យុទធនាការ
សោ នា] ខដលរសំញាចស ៀគវីខួររាលមូលោឋ ៃរប ់អ្នរឲ្យចូលរមួ 
សឆ្ាីយតបៃឹងការយរចិតតទុរោរ់ ញាណ ៃិងអារមមណ៍’។ រនុងការ
អ្ៃុវតតសៃុះ សគ ៃសក្បីសគហទំព័រមួយចំៃួៃខដលជារមម ិទធិរប ់
គណបរសធំៗនៃក្បសទ កាណាោចំៃួៃ៥ ខដលាៃសឈាម ុះរនុងឆ្រ
ៃសោ យ សហយីការ ិរា ៃអ្ុះអាងថា សោយមិៃគិតពីអ្វីស្សង
សទៀត រនុងចំសណាមអ្នរចូលរមួ បុរ ចំណាយសពល សក្ចីៃរនុងការ
សមីល ូសហាគ  ខណៈសពលខដលស្ត តី ៃចំណាយសពលភាគសក្ចីៃ
សមីលសៅកាៃ់បាង់រូបងតក្គួសារ។ ទៃ្ឹមោន សៃុះខដរ សគហទំព័រខាុះមិៃ
 ៃសតត ត ការយរចិតតទុរោរ់សៅសលីខភនរដូចសគហទំព័រស្សងសទៀត
ស យីាៃៃ័យថាាៃចំៃុច សក្ចីៃសទៀតគួរក្តូវ ៃខរលំអ្។ អ្តែបទ
បាុរសនាុះ ៃបញ្េ ប់សោយ រស រថា “សោងសៅតាមការររស ញីនៃ
ការ ិរារប ់សយងី វាហារ់ដូចជាបង្ហា ញថាសោរ Justin 
Trudeau ពិតជាាៃភាពសពញៃិយមខាា ងំចំសពាុះស្ត តី ខណៈខដល
 ាជិរភាពរប ់គណបរសអ្ភិររសាៃការសពញៃិយមរនុង
ចំសណាមបុរ  ខដលបញ្ហា រ់្ងខដរថា រូបភាពបង្ហា ញសៅរនុងបាុរ
អាចាៃលរខណៈក្ច ោំន  ដូចខដល NPD  ៃបសងកីតឲ្យាៃ
អារមមណ៍អ្ពាក្រឹតមួយ ៃិងគណបរស Green Party ៃឹងអាចទរ់
ទញអ្នរស ុះសឆ្ន តជាស្ត តី ៃសក្ចីៃ។ ទុរសរឿងសលងស ីចសោយ
ខ រ  ូមអ្នរទងំអ្ ់រុំសភាចសៅស ុះសឆ្ន តសដីមបសីធវីឲ្យលទធិក្បជាធិប
សតយយក្បស ីរស ងី!”៣៣ សទុះបីជាាៃមៃុ សមួយចំៃួៃអាចៃឹង ួរ
អ្ំពីក្ប ិទធភាព ៃិង ុក្រឹតយភាពនៃបសចេរវទិា តាមោៃចលនាខភនរ 
វា ៃឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំឲ្យស ញីបខៃែមសទៀតពីការ ំសរចចិតត សៅរនុងយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យខដលកាៃ់ខតាៃលរខណៈឥតសខាេ ុះ។ 

 

សតសីធវដូីចសមតចសទបីអាចដងឹថាវធិសីាស្ត តសៃុះក្តវូ ៃសក្បមីរសលីខាុ?ំ 

ខណៈសពលខដលបសចេរវទិាជាសក្ចីៃខដល ៃពិពណ៌នាសៅទីសៃុះ
មិៃទៃ់ាៃភាពសពញៃិយមខាា ងំរ៏ពិតខមៃ ប៉ាុខៃតវាទំៃងជាទទួល
 ៃភាពសពញៃិយមសៅសពលខាងមុខជារ់ជាមិៃខាៃ។ សបីខឈតរូប
យៃតទទួល ៃសជាគជ័យរនុងការបសងកីតទំនារ់ទំៃងជាមួយអ្នរស ុះ
សឆ្ន ត សៅនងៃមុខវាពិតជាលំ ររនុងការខបងខចរឲ្យោច់ថាវា ជា
មៃុ សឬរ៏មិៃខមៃ។ សលី ពីសៃុះសទៀត វាកាៃ់ខតសធវីឲ្យសយងីមិៃដឹង
ពីមសធា យណាមួយ ថាសតីការ្សពវ្ាយពាណិជារមម ឬសគហទំព័រ 
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ខដលសយងីសក្បីក្  ់ក្តូវ ៃសគបំពារ់បសចេរវទិាតាមោៃចលនា
ខភនរ ឬ ឧបររណ៍ការយល់ដឹងតាមរុំពយូទ័រ ខដលាៃសោលបំណង
សដីមបតីាមោៃចលនាខភនរ ឬចិតតរប ់សយងីភាា ប់សៅកាៃ់សារ ឬរូប
ភាពជារ់ោរ់ណាមួយ។ វតតាៃនៃការតភាា ប់ឧបររណ៍ IoT សៅ
រនុង្្ុះរប ់សយងី មិៃាៃៃ័យថា សយងីកាា យជារមមវតែុមួយនៃរិចេ
ខិតខំក្បឹងខក្បងរំណត់សោលសៅជារ់ោរ់សោយយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យសនាុះស យី សទុះបីជាាៃការចង់ទញ
ក្បសោជៃ៍ពី ំណារ់ឧបររណ៍ IoT សក្បីក្  ់សៅរនុង្្ុះ ក្ាប់
សោលបំណងៃសោ យ បង្ហា ញថាវាៃឹងាៃការតា  ់បតូររ៏សោយ។ 

 

ចណុំចគរួពចិារណា 

↘ ក្ប ិៃសបីការអ្ៃុវតតសធវីស ងីសោយសោរពឯរជៃភាព ៃិងាៃ
តាា ភាពក្តឹមក្តូវសនាុះ បសចេរវទិា ខឈតរូបយៃត ដ៏ទំសៃីបសៃុះ អាច
ចូលរមួចំខណររនុងការសារ ួរ ៃិងសឆ្ាីយ ំណួរជារ់ោរ់ណាមួយ
ចំសពាុះតក្មូវការនៃអ្នរស ុះសឆ្ន ត។ ឧទហរណ៍ អ្នរស ុះសឆ្ន តអាច
ចូលរមួការ ៃ្នាអ្ំពី្លប៉ាុះពាល់នៃសោលៃសោ យខដល កាត ៃុ
ពលណាមួយ សៅសលីអាជីវរមមរប ់ពួរសគ។ 

↘ រូបយៃតជួយបសញ្ា ៀ រំហុ ឆ្គងរប ់មៃុ ស សៅរនុងការង្ហរ
សាមញ្ាមួយចំៃួៃដូចជាការខ វងររទីតាងំស ុះសឆ្ន ត។ 

↘ អ្នរៃសោ យខដលាៃសចតនាអាក្ររ់អាចសក្បីទិៃនៃ័យត្ល់
ខាួៃសដីមបបីសស្តញ្ា ៀបការសោ នាក្បជាភិងុតសៅកាៃ់អ្នរសក្បីក្  ់ 
ៃិងសលីររមព ់ទ សៃៈក្ជុលៃិយមណាមួយ។ រូបយៃតសោយោម ៃ
ការអារ់ស  សៅកាៃ់ទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ក្តូវ ៃសគររស ញីថាធ្លា ប់
 ៃសធវីដូសចនុះរចួសៅសហយីសៅសលីសរឿងសៃុះ។  

↘ បសចេរវទិា ខឈតរូបយៃត ដ៏ទំសៃីបអាចក្តូវ ៃសគ្លិតស ងី
សដីមបសីធវីក្តាប់សៅសលីជំហររប ់សបរខជៃណាមួយ ៃិងជំរុញឲ្យាៃ
ការបំស្ាី សលីស ចរតីអ្ុះអាងណាមួយ។ ជាងមីមតងសទៀតរនុងររណី
សៃុះ អ្នរស ុះសឆ្ន តក្បខហលជាមិៃដឹងថាសតីពួរសគរំពុងទរ់ទង
ជាមួយរូបយៃត ឬមៃុ សស យី។ 

↘ ឧបររណ៍ IoT ាៃភាពក្បងុយក្បថាៃរនុងការបសងកីតគំរូនៃការ
ររាទិៃនៃ័យការក្តួតពិៃិតយ រមមភាពតាមអុ្ិៃធឺសណត ៃិង
 រមមភាពតាមឌីជីងល ក្ាប់ការយល់ដឹងខ្នរៃសោ យ។ អ្នរ

 ិរាាន រ់ ៃអ្តាែ ធិបាយថា “ឧបររណ៍ IoT ជាបណាត ញោា ំ
សមីលមួយដ៏ធំ” ។៣៥, ៣៦  

↘ ក្ប ិៃសបីបសចេរសទ ទងំសៃុះក្តូវ ៃបញ្េូ លោន  ដូចជាការ
បញ្េូ លោន រវាងរូបយៃត ៃិងការរំណត់សោលសៅក្ទង់ក្ទយតូច បញ្ហា
អ្រខររមមឌីជីងល ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងភាព មុគសាម ញខដលៃិយ័
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គំៃិតគរួពិចារណា៖  

 ក្ាប់ៃិយត័ររ គណបរសៃសោ យ ក្រមុហ ុៃ ៃិងអ្នរ
ស ុះសឆ្ន ត 

 

ស ៀវសៅមគគុសទ សៃុះពាោមពក្ងីរការជខជរខវរខញរជុំវញិបសចេរ
វទិាខដលទញយរទិៃនៃ័យត្ល់ខាួៃ ក្ាប់យុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ សោយសធវីការតា  ់បតូរការពិភារាសឆ្ព ុះសៅររការខ វងឲ្យ
 ៃ ីុជសក្ៅ អ្ំពីរសបៀបខដលពួរវាសធវីការ រប់ចាប់តាងំពីការក្បមូល
្តុ ំោន សធវីយុទធនាការសោ នារក្មិតទីតាងំភូមិសាស្ត តសៅ ហរដឋអា
សមររិ រហូតដល់ការទូរ ័ព្ វ័យក្បវតតិ សៅរនុងក្បសទ ឥណាា  ៃិង
ចាប់ពីការរសំោភបំពាៃបញ្ា ីអ្នរស ុះសឆ្ន តសៅក្បសទ មុិរ ិុរ ៃិង
នតវា៉ា ៃ់រហូតដល់ការពិសសាធៃ៍ជាមួយបសចេរវទិាតាមោៃចលនា
ខភនរសលីការ្ាយពាណិជារមមៃសោ យសៅក្បសទ អូ្ក្ទី ។ ការ
ក្សាវក្ជាវសៃុះក្តូវ ៃសធវីស ងីសោយមិៃក្ោៃ់ខតយល់ស ញីថា វាជា
សរឿងចា ំច់រនុងការ យល់ដឹងកាៃ់ខតក្បស ីរអ្ំពីឧបររណ៍ ឬវធិីសា
ស្ត តខដលសគសក្បីក្  ់សដីមបយីល់ដឹងពីរសបៀបសធវីការសឆ្ាីយតបសៅៃឹង
វធិីសាស្ត តទងំសនាុះប៉ាុៃសណាុះសទ ប៉ាុខៃតរ៏សដីមបសីចញឆ្ៃ យពី ំណួរ
ខដលក្ោៃ់ខត ួរពារ់ពៃធ័ៃឹង្លប៉ាុះពាល់រប ់ពួរវាសៅសលីបុគគល
ាន រ់ៗសៅសពលស ុះសឆ្ន ត។ តាមរយៈការសមីលឲ្យកាៃ់ខតទូលំ
ទូោយ សយងីអាចខ វងយល់បខៃែមសទៀតពីរសបៀបខដលទិៃនៃ័យ
ត្ល់ខាួៃអាចក្តូវ ៃសធវីឲ្យខក្បកាា យសៅជាអ្ំណាចៃសោ យ ៃិង
វធិីសាស្ត តជារ់ោរ់ណាមួយខដលអាចជុះឥទធិពលោ៉ា ងខាា ងំដល់
 ហគមៃ៍ទងំមូល ឬក្បពៃធ័ៃសោ យថាន រ់ជាតិ។  

សយងីអាចពាររណ៍សោយាៃសហតុ្ល មរមយ ៃថា បសចេរវទិា
ឌីជីងលខដលាៃអាៃុភាពខាា ងំរនុងការទញក្បសោជៃ៍ពីទិៃនៃ័យ
ត្ល់ខាួៃ ៃឹងររី ុុះសាយរនុងប៉ាុនាម ៃឆ្ន ខំាងមុខសៃុះសោយវាៃឹង
បសងកីតបញ្ហា ក្បឈម ំខាៃ់ៗបខៃែមសទៀត ក្ាប់ការក្ពមសក្ពៀងោន  
ៃិងអ្រខររមមឌីជីងលរប ់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិង ក្ាប់ដំសណីរការក្បជា
ធិបសតយយជាទូសៅ។ ការពិតខដលថាការសធវីយុទធនាការសោ នា
ៃសោ យ ក្តូវ ៃ្ារភាា ប់ោ៉ា ងជិត និទធសៅៃឹងឧ ាហរមម
ពាណិជារមមទិៃនៃ័យាៃៃ័យថាសយងីអាចរពំឹងថាវធិីសាស្ត តរប ់ពួរ

សគៃឹងបៃតសៅមុខក្ បោន ។ សោយសារវធិីសាស្ត តទងំសៃុះកាា យជា
សរឿងធមមតា ៃិងាៃតនមា មរមយពួរវាៃឹងក្តូវសគ ៃសក្បីក្  ់
សោយាៃភាពស្សងៗោន សៅរនុងសាែ ប័ៃៃសោ យ ៃិងអ្នរាៃឥទធិ
ពលៃសោ យក្ពមទងំក្តូវសគ ៃសក្បីក្  ់សលី ពីក្បព័ៃធគណ
បរសខដលាៃលរខណៈក្បនពណី ៃិង ូមបខីតសៅខាងសក្ៅវដតនៃការ
ស ុះសឆ្ន ត។ សៃុះគឺជាអ្វីខដលសយងីចាប់ស្តីមស ញីភ តុតាងខាុះៗរចួ
សៅសហយី។១ 

សដីមប ិីរាខ វងយល់ពីវធិីសាស្ត តៃីមួយៗាៃដំសណីរការោ៉ា ងណា
សនាុះ រនុងស ៀវសៅសៃុះរ៏ ៃបង្ហា ញ្ងខដរៃូវ៖ 

↘ ការក្សាវក្ជាវសៃុះ ាៃលរខណៈឯររជយ ៃិង ៃ្តល់ៃូវព័ត៌ាៃ
លមអិតអ្ំពីការង្ហរន្្រនុងនៃបសចេរវទិាទងំសៃុះខដលចា ំច់ ក្ាប់
អ្នរសធវីស ចរតី សក្មច ៃិយត័ររ អ្នរសារព័ត៌ាៃ ៃិងអ្នរស ុះសឆ្ន
ត។ 

↘ តាា ភាព ៃិងការសបីរចំហសោយគណបរសៃសោ យ ៃិងក្រុម
ហ ុៃគឺជាគៃាឹុះ ក្ាប់ដំសណីរការក្សាវក្ជាវ។ សក្ពាុះរនុងៃ័យសៃុះវា
ធ្លនា ៃថាទ សៃៈទៃខដលាៃលរខណៈដូចជាស ៀវសៅសៃុះ
អាចបង្ហា ញពីភាពពារ់ព័ៃធ ៃិង ៃទៃ់សពលសវោ។ 

↘ វធិីសាស្ត តយុទធនាការសោ នាៃសោ យខដលអាក្ ័យសោយ
ទិៃនៃ័យមិៃគួរវាយតំនលជាបញ្ហា ោច់សោយខ រខតឯងសនាុះសទ។ 
ការសចាទជា ំណួរពារ់ព័ៃធៃឹងក្ប ិទធភាព សក្ោុះថាន រ់ ៃិង្លប៉ាុះ
ពាល់ៃសោ យ មិៃអាចសៅរចួស យីក្ប ិៃសបីមិៃ ៃ ិរា ីុ
ជសក្ៅពីវធិីសាស្ត តៃីមួយៗ។ 

↘ ឥទធិពលៃសោ យ ៃិង្លប៉ាុះពាល់នៃបសចេរវទិាទងំសៃុះាៃ
ការតា  ់បតូរសៅរនុងបរបិទស្សងោន ។ បសចេរវទិាទងំសៃុះគួរខតក្តូវ
 ៃវាយតនមាសៅរនុងបរបិទៃសោ យមួយ ខដលបសចេរវទិាទងំ
សៃុះរំពុងក្តូវ ៃសគអ្ៃុវតត ក្ពមជាមួយៃឹងការយរចិតតទុរោរ់សៅ
សលីយុទធសាស្ត តជារ់ោរ់ណាមួយខដលជក្មុញការអ្ៃុវតតៃូវបសចេរ
វទិាទងំសៃុះ។ 

↘ ការចងក្រងឯរសារ ៃិងការក្សាវក្ជាវខដលាៃលរខណៈម៉ាត់ចត់
ៃឹងក្ បតាមសពលសវោដូចខដល ៃបង្ហា ញរនុងស ៀវសៅសៃុះ វា
 ៃបង្ហា ញពីរសបៀបខដលវធិីសាស្ត តទងំសៃុះរំពុងក្តូវ ៃសគអ្ៃុវតត 
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ក្តូវ ៃសក្បីសៅសពលណា រខៃាងណា រសបៀបណា ៃិងសោយអ្នរណា
សនាុះ គឺជាការង្ហរខដលៃឹងក្តូវសធវីជាបៃតបន្ាប់សទៀត។ 

 

 

សតកី្តវូសធវអី្វខីាុះ?  

សទុះបីជា Cambridge Analytica ខលងាៃវតតាៃជាក្រុមហ ុៃរ៏
សោយ រ៏បសចេរវទិាជាសក្ចីៃខដលពួរសគធ្លា ប់ ៃសក្បីក្  ់គឺសៅ
ាៃវតតាៃសៅស យី។ អ្វីខដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍សនាុះ គឺសរឿង
អាក្ ូវសរីតស ងីក្ បោន ជាមួយៃឹងការតា  ់បតូរដ៏ ំខាៃ់សៅរនុង
ចាប់ការពារទិៃន័យរប ់អុ្ឺរ ៉ាុប (GDPR)។ ជាមួយៃឹងបទបបញ្ាតតិងមី
ទងំសៃុះ ៃិង្សជំាមួយភ័ តុតាងនៃការរខំាៃដល់ការស ុះសឆ្ន តជា
បៃតបន្ាប់ បណាត ញបសចេរវទិាធំៗ ៃ សក្មចសរៀបចំបទបបញ្ាតតិ
សោយខាួៃឯង។ វធិ្លៃការខាុះរប ់ពួរសគាៃការតា  ់បតូរគួរឲ្យសាទរ 
ដូចជាការបសងកីៃតាា ភាពជាសដីម ខណៈខដលវធិ្លៃការខាុះសទៀត
ក្ោៃ់ខតសធវីការតា  ់បតូរបៃតិចបៃតួច ឬក្តូវ ៃបរក្សាយថាក្តូវ ៃ
រចនាស ងីសដីមបបីសងកីៃមុខតំខណងទី្ាររប ់ខាួៃ ជាជាងការពារ
ភាពឯរជៃរប ់អ្នរសក្បីក្  ់។២ ចាប់តាងំពីពារ់រណាត លឆ្ន  ំ
២០១៨ ាៃគណបរសៃសោ យជាសក្ចីៃ រមួទងំក្រុមហ ុៃធុៃ
តូច ៃខរខក្បការអ្ៃុវតតរប ់ពួរសគសដីមបធី្លនាថាពួរសគមិៃក្តូវ ៃ
សគយរសៅបរក្សាយខុ  ឬាៃភាពចក្មូងចក្ា  ខណៈអ្នរ
ស្សងសទៀតកាៃ់ខតាៃភាពវាងនវរនុងការោរ់ ងំ រមមភាពរប ់
ពួរសគ។ 

ការ ិរាជាសក្ចីៃសធវីស ងីសោយអ្នរបសងកីតសោលៃសោ យ សមធ្លវ ី
អ្នរបសចេរសទ  ៃិងអ្នរក្សាវក្ជាវក្តូវ ៃស ុះពុមព្ាយតាងំពីពារ់
រណាត លឆ្ន ២ំ០១៨ ។ ភាគសក្ចីៃនៃការ ិរាទងំសៃុះាៃអ្ៃុ
សា ៃ៍មួយចំៃួៃ ក្ាប់ៃិយត័ររខដលសតត តសលីការតា  ់បតូរសោល
ៃសោ យជាចា ំច់ ៃិងអ្ៃុសា ៃ៍ស្សងសទៀត ក្ាប់ក្រុមហ ុៃប
សចេរវទិាធុៃធំ។៣ ខ្អរសលីការក្សាវក្ជាវរប ់សយងី សយងី ៃ
រំណត់ ំណួរ ៃិងគំៃិតគួរពិចារណា ំខាៃ់ៗជាសក្ចីៃ ក្ាប់អ្នរ
ខដលពារ់ព័ៃធក្តូវសោុះក្សាយ។ 

 

 

 ក្ាប់ៃយិត័ររ 

ការតា  ់បតូរភាគសក្ចីៃនៃចាប់ស ុះសឆ្ន តសធវីស ងីសដីមបសីឆ្ាីយតបសៅ
ៃឹងការតា  ់បតូរបរបិទ ឬឧបបតតិសហតុណាមួយខដល ៃសរីតស ងី។ 
សៃុះាៃៃ័យថាដំសណីរការៃសោ យជាសក្ចីៃក្តូវ ៃបង្ហា ញជា
ញឹរញាប់សៅរនុងយុទធនាការសោ នា "ទងំអ្ ់ឬរ៏អ្ត់សសាុះ" ដូច
ជាការសធវីក្បជាមតិ។ សលី ពីសៃុះសទៀត សោយសារខតចាប់ការពារ
ទិៃនៃ័យមិៃក្តូវ ៃអ្ៃុវតតសៅរនុងក្បសទ ក្បជាធិបសតយយទងំអ្ ់
សនាុះ វាពិតជាាៃការលំ រខាា ងំ ក្ាប់ៃិយត័រររនុងការសោុះ
ក្សាយបញ្ហា ក្បឈមខដលជិតៃឹងសរីតស ងី។ ការសោុះក្សាយខត
បញ្ហា ខដលសរីៃស ងីសៅចំសពាុះមុខ វាៃឹងនាឲំ្យាៃដំសណាុះក្សាយ
ខតសលីខ្នរមួយនៃបញ្ហា ។ 

↘ៃិយត័ររក្តូវការពិៃិតយសមីលបសចេរវទិាទងំសៃុះ ៃិង្លប៉ាុះពាល់
រប ់វាឲ្យាៃលរខណៈលមអិត។ ឧទហរណ៍បសចេរវទិាដូចជា ការ
រក្មិតទីតាងំភូមិសាស្ត ត ាៃលរខណៈចំហចំសពាុះការរសំោភបំពាៃ
ខដលាៃ កាត ៃុពលសៅរនុងបរបិទៃសោ យជារ់ោរ់ជាងបសចេរ
វទិាស្សងសទៀត។ សតីបទបបញ្ាតតិអាចបសងកីតក្ពំខដៃចា ់ោ ់ោ៉ា ង
ដូចសមតច ក្ាប់ការអ្ៃុវតតមួយចំៃួៃ ក្ពមទងំកាត់បៃែយសក្ោុះថាន រ់
ជា កាត ៃុពលខដលអាចសរីតាៃសៅរនុងការអ្ៃុវតតស្សងសទៀត? សតី
យៃតការដូចជា “នងៃ រ” ខដលគណបរសៃសោ យបញ្ឃប់ការស្ាី
សារភាា មៗមុៃការស ុះសឆ្ន ត អាចក្តូវ ៃអ្សងកតឲ្យកាៃ់ខតទូលំ
ទូោយខដរឬសទ? 

↘ ៃិយត័ររក្តូវ ៃ្តល់សោបល់ជាសក្ចីៃពីបណាត ញបសចេរវទិាធំៗ
ទងំសនាុះសោយពួរសគត្ល់ ខដលចង់បសងកីតបទបបញ្ាតតិសោយខាួៃ
ឯងជាង។ សហតុ្លរប ់ពួរសគគឺខ្អរសលីការពិតខដលថាបសចេរ
វទិារប ់ពួរសគាៃភាព មុគសាម ញសហយីបទបបញ្ាតតិខដលាៃ
សចតនាអាក្ររ់ អាចររងំពួរសគពីការសោុះក្សាយ ៃិងកាត់បៃែយប
ញ្ហា ។ សតីៃិយត័ររអាចសធវីដូចសមតចសដីមបឲី្យាៃភាពលអិតលអៃ់រនុងការ
បសងកីតបទបបញ្ាតតិ សោយទទួលយរការក្បឹរាសោបល់ពីអ្នរ
បសចេរសទ ឯររជយ សោយមិៃពឹងខ្អរសលីភាគី ំខាៃ់ណាមួយ? 

↘ បទបបញ្ាតតិជាសរឿយៗាៃតុលយភាពរវាងចាប់ស ុះសឆ្ន ត ៃិង
ចាប់ការពារទិៃនៃ័យសោយាៃការយរចិតតទុរោរ់សៅសលីស រភីាព
រនុងការបសញ្េញមតិ ជាពិស  រនុងអ្ំ ុងសពលស ុះសឆ្ន ត។ សតីាៃម
ធា យណាខាុះខដលៃិយត័ររអាចសោុះក្សាយបញ្ហា ខដលអាច ែិត
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សៅរវាងចសនាា ុះក្បសហាងនៃបទបបញ្ាតតិទងំពីរក្បសភទសៃុះ 
ឧទហរណ៍ការររីរលោលនៃព័ត៌ាៃមិៃពិតតាមរយៈខាឹមសារនៃ
ការ្ាយពាណិជារមមរំណត់សោលសៅខាន តតូច? សតីពួរសគអាចសធវី
ការខបងខចរខដលអាចពិភារាោន  ៃ រវាងយុទធសាស្ត តយុទធនាការ
សោ នា ៃិងក្រម ីលធម៌ ៃោ៉ា ងដូជសមតច ជាពិស  សៅសពល
យុទធនាការរំពុងខតាៃភាពសរាៀវកាា  ៃិងររីរលោលសនាុះ? 

↘ សៅរនុងក្បសទ ខាុះ វធិ្លៃ ៃិងបទបបញ្ាតតិខដលាៃក្សាប់ តីពីរ
 យការណ៍នៃការចំណាយរប ់គណបរសៃសោ យ  ៃសធវីការ
អ្ំពាវនាវឲ្យគណបរសាៃតាា ភាពជុំវញិការអ្ៃុវតតយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យខដលអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យ។ ចាប់ទងំសៃុះ
ចា ំច់ក្តូវសធវីបចេុបបៃនភាពសដីមបអី្ៃុវតត “តាា ភាពឲ្យាៃអ្តែៃ័យ” 
ចំសពាុះគណបរសៃសោ យនានា ខដលរនុងៃ័យសៃុះការចំណាយ 
ៃិង រមមភាពយុទធនាការសោ នារប ់ពួរសគអាចក្តូវ ៃក្បកា 
ឲ្យ ៃចា ់ោ ់។៤ 

↘ បសចេរវទិាយុទធនាការសោ នាខដលអាក្ ័យសោយទិៃនៃ័យ ឆ្ាង
ហួ ក្ពំខដៃនៃការអ្ៃុវតតជាញឹរញាប់ក្តូវ ៃសធវីស ងីសោយក្រុម
ហ ុៃខដលនាសំចញ ៃិងនាចូំលស វារមមបសចេរវទិា។ សៅសពលបសចេរ
វទិាទងំសនាុះក្តូវ ៃបរក្សាយសៅរនុងបរបិទៃសោ យ  ងគម 
ៃិងវបបធម៌ស្សងោន សនាុះ្លប៉ាុះពាល់រប ់ពួរវាសលីដំសណីរការក្បជា
ធិបសតយយរ៏ក្តូវ ៃបខមាង្ងខដរ។ ក្ប ិៃសបីៃិយត័ររយរចិតត
ទុរោរ់ជាចមបងចំសពាុះខត្លប៉ាុះពាល់សៅសលីក្បព័ៃធៃសោ យ
រប ់ជាតិខាួៃ សតីសធវីោ៉ា ងណាសទីបពួរសគអាចសោុះក្សាយ ំណួរជា
រមួពារ់ពៃធ័ៃឹងការសក្ជៀតខក្ជរន្្រនុង ឬបញ្ហា ស្សងៗនៃឥទធិពល
ៃសោ យខដលសរីៃស ងីជាក្ទង់ក្ទយធំសៅរក្មិត រល ៃ
សៅ? 

 

អ្វីខដលសយីងរំពុងសធវី គឺវាមិៃាៃអ្វីខុ ខបារពីអ្វីខដលឧ ាហរមម 
្សពវ្ាយពាណិជារមមជារមួ រំពុងសធវីសៅរនុ ងវ ័ិយពាណិជារមម” 
ALEXANDER NIX, អ្តីតនាយរក្បតិបតតិនៃក្រុមហ ុៃ CAMBRIDGE ANALYTICA១ 

 

 

 

 ក្ាប់គណបរសៃសោ យ 

គណបរសៃសោ យសក្បីក្  ់វធិីសាស្ត តអាក្ ័យសោយទិៃន័យសៅ
រនុងរំរតិ ៃិងបរបិទស្សងៗោន ។ ក្រុមខាុះក្ោៃ់ខតសក្បីរនុងការពិសសាធ 
ខាុះសក្បីក្  ់តាមរយៈការ ម័ក្គចិតត ឬជាការោកំ្ទ ខណៈខាុះសទៀត
ាៃការសក្បីក្  ់ោ៉ា ងទូលំទូោយ សហយីាៃជាលរខណៈយុទធ
សាស្ត តខដលទទួល ៃមូលៃិធិ្គត់្គង់ដ៏រងឹា។ំ រនុងចំសណាមអ្នរ
យុទធសាស្ត តយុទធនាការៃសោ យ ពួរសគាៃភាពស្សងោន ទងំ
ឥរោិបង ៃិងការយល់ស ញីអ្ំពីក្ប ិទធភាព ៃិងភាពពារ់ព័ៃធនៃ
បសចេរសទ ទងំសៃុះមរសលីៃសោ យ។ អ្នរខាុះសជឿថាបសចេរសទ 
ទងំសៃុះៃឹង្តល់ឲ្យអ្នរៃសោ យៃូវរសបៀបងមីមួយរនុងៃសោ យ
នា ម័យទំសៃីប ខណៈអ្នរស្សងសទៀតគិតថាបសចេរសទ ទងំសៃុះ
សក្បៀប ៃសៅៃឹង “Snake oil” ឬ ជាក្បសភទមួយនៃយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យខដលពួរសគមិៃចង់សធវីតាម។ សទុះជាសៅរនុង
មសធា យណារ៏សោយ សៅរនុងបរបិទខដលក្តូវក្បុងក្បយត័នគណ
បរសជាសក្ចីៃមិៃចង់ឲ្យខាួៃក្បងុយៃឹងសក្ោុះថាន រ់សនាុះសទ សហយីអ្នរ
ស្សងសទៀតមិៃអាចមិៃសារលបងបសចេរសទ ទងំសៃុះ ៃសទ រនុង
ររណីខដលបសចេរវទិាទងំសៃុះពិតជាដំសណីរការ ៃខមៃសនាុះ។ 

↘ ថាន រ់ដឹរនាសំៅរនុងគណបរសៃសោ យក្តូវាៃទំៃួលខុ ក្តូវ
 ក្ាប់ការអ្ៃុវតតរប ់ខាួៃ រនុងការ្តល់សៅឲ្យភាគីទីបី ឬ្តល់សៅឲ្យ
អ្នរសធវីទី្ារ ឬការោកំ្ទបសចេរសទ ណាមួយសៅរនុងយុទធនាការ
សោ នាៃសោ យ។ សៅសពលសធវីការ សក្មចចិតតថាសតីវធិីសាស្ត ត
ណាខដលគណបរសៃសោ យចង់អ្ៃុវតតសនាុះ សតីពួរសគអាច
បញ្េូ លក្រម ីលធម៌ឲ្យក្ បជាមួយៃឹងយុទធសាស្ត តៃសោ យ
រប ់ពួរសគខដរឬសទ? 

↘ ក្ប ិៃសបីការអ្ៃុវតតទងំសៃុះកាា យជាសរឿងធមមតាសៅរនុងយុទធនា
ការសោ នាៃសោ យ អ្វីខដលគួរសធវីបន្ាប់សទៀតសនាុះ គឺ ការក្ពម
សក្ពៀងជារមួអ្ំពីវធិីសាស្ត តរនុងការអ្ៃុវតតខដលលអបំ្ុតសៅរនុងដំសណីរ
ការក្បជាធិបសតយយ។ ការមូលមតិោន ជារមួមួយអ្ំពីការអ្ៃុវតតលអបំ្ុត
គឺជាសរឿងក្តូវការជាបន្ាៃ់ ក្ាប់គណបរសខដលចង់ សធវីការ
ពិសសាធៃ៍ ប៉ាុខៃតមិៃចង់ឲ្យាៃការសក្ជៀតខក្ជរហួ សហតុសពរសនាុះ 
សដីមប ីររំណត់ឲ្យជារ់ចា ់រវាងវធិីសាស្ត ត ៃិងយុទធសាស្ត ត
ក្បរបសោយក្រម ីលធម៌ ៃិងមិៃក្បរបសោយក្រម ីលធម៌។ 
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↘ វធិីសាស្ត តខដលាៃលរខណៈង្ហយក្ ួលសក្បី ៃិងាៃតនមាសថារ
ង្ហយក្ ួលតសមាីងដូចជាស វារមមរំណត់សោលសៅរនុងក្ទង់ក្ទយ
តូច ាៃ កាត ៃុពលជាចលររសធវីឲ្យាៃ មភាព ប៉ាុខៃតរ៏អាចបសងកីត
ឲ្យាៃ្លក្បសោជៃ៍ ខដលអ្យុតតិធម៍្ងខដរ។ ស វារមមទងំសៃុះ
ាៃភាពង្ហយក្ ួលរនុងការតសមាីង ៃិងាៃតំនល មរមយ សហយី
ចំសពាុះគណបរសៃសោ យលមិៃ ូវាៃធៃធ្លៃមួយចំៃួៃ ៃ
រយការណ៍ថា ស វាទងំសនាុះគឺជាជសក្មី បន្ាប់ស្សងសទៀតដ៏គួរ
ឲ្យសាវ គមៃ៍ ជំៃួ ឲ្យការពឹងខ្អរសលីក្បព័ៃធ្សពវ្ាយខដលអាចៃឹង
ពិ ររនុងការសក្បីក្  ់ ៃ។ សទុះោ៉ា ងណារ៏សោយ វធិីសាស្ត ត
ទងំសៃុះរ៏ ៃ្តល់្លក្បសោជៃ៍ដល់គណបរសធំៗខដលាៃឥទធិ
ពលរនុងការចំណាយៃិងធៃធ្លៃសដីមបសីក្បីក្  ់សៅរនុងរក្មិតណាមួ
យ។ សតីវធិ្លៃការដូចជាការតាមោៃការចំណាយអាចជួយោរ់
រំហតិសៅរនុងការក្បរួតក្បខជងៃសោ យខដរឬសទ? 

↘ សៅរនុងបរបិទខាុះ គណរសៃសោ យ ៃជខជរអ្ំពីរិចេក្ពម
សក្ពៀងជារមួមួយខដលោម ៃគណបរសណាមួយសក្បីក្  ់បសចេរសទ 
ទងំសៃុះសៅរនុងការស ុះសឆ្ន តមួយសនាុះសទ។ រិចេក្ពមសក្ពៀងដូសចនុះ
មិៃអាចសធវីសៅ ៃសទ លុុះក្តាខតគណបរសទងំអ្ ់ខដលចូលរមួ
ក្បរួតក្បខជងសៅរនុងការស ុះសឆ្ន តសនាុះយល់ក្ពម។ មិៃាៃ
ឧទហរណ៍ដ៏សជាគជ័យណាមួយពីរិចេក្ពមសក្ពៀងខបបសៃុះសនាុះសទ
រហូតមរដល់ ពវនងៃសៃុះ។ សតីាៃការទមទរសដីមបសីារលបងសធវី
សរឿងសៃុះមតងសទៀតសទ សហយីសបីាៃសតីវាគួរក្តូវ ៃអ្ៃុវតតៃ៍ោ៉ា ងដូច
សមតច? 

↘ ចំណាប់អារមមណ៍ជាសក្ចីៃ ៃសតត តសលីការសក្បីក្  ់ឧបររណ៍
ទងំសៃុះរនុងសោលបំណងខ វងររអ្ំណាច។ សទុះជាោ៉ា ងណា ភ តុ
តាងបង្ហា ញថាាៃការសរីៃស ងីៃូវការសក្បីឧបររណ៍ទងំសៃុះរនុង
ការពិសសាធៃ៍  ក្ាប់សោលបំណងរនុងការររាអ្ំណាច្ងខដរ 
ខដលនាសំៅររការខដលគណបរសៃសោ យដំសណីរការ ‘យុទធនាការ
ជាអ្ចិនស្តៃតយ’៍។ សតីសយងីគួរខតរំណត់ ‘វៃ័ិយរនុងការក្បរួតក្បខជង’ 
 ក្ាប់គណបរសខដលដំសណីរការជាបៃតបន្ាប់ៃូវយុទធនាការសដីមបី
ជុះឥទធិពលសៃុះ សៅសក្ៅវដតនៃការស ុះសឆ្ន តខដរឬសទ? 

 

 

 

 ក្ាប់ក្រមុហ ុៃ  

ពីសដីមស យី សវទិការទក្មង់ធំៗ ខដលក្គបដណត ប់ក្បព័ៃធអុ្ីៃធឺសណត
ដូចជា Facebook ៃិង YouTube ជាសដីម ក្តូវ ៃសគពិចារណាថា
ាៃៃូវរាា ងំក្បជាធិបសតយយមួយ។ ការខដលទំហរំក្មិតនៃការទញ
យរ ៃិងភាពង្ហយក្ ួលរនុងការសក្បីក្  ់នៃឧបររណ៍ខដលខ្អរ
សលីទិៃនៃ័យ ៃររីសាយភាយមរ រ៏ាៃការសរីៃស ងីៃូវមតិជារមួ
មួយថា សទុះបីជាបសចេរវទិាទងំសៃុះាៃសារៈ ំខាៃ់ ក្ាប់ការត
  ូមតិ ៃិងការសរៀបចំខ្នរៃសោ យរតី ខតវារ៏បងកឲ្យាៃការខូច
ខាត្ងខដរ។ វាសធវីឲ្យក្រុមហ ុៃតូចៃិងធំក្តូវសធវីការឆ្ាុុះបញ្ហេ ងំជា
បន្ាៃ់មួយអ្ំពីស វារមមខដលពួរសគ្តល់ជូៃ ៃិង្លវ ិរជា កាត ៃុ
ពលនៃស វារប ់ពួរសគ។ អ្ក្តានៃការតា  ់បតូរសៅរនុងវ ័ិ
យៃសោ យ ៃិងមសធា យខដលក្បជាជៃអាចសក្បីឧបររណ៍ទងំ
សៃុះ ក្ាប់ការជខជរសដញសោល ការចូលរមួ ៃិងការ្តល់ស វា 
 ៃឈាៃហួ ពីរក្មិតខដលក្រុមហ ុៃខាួៃឯងអាចក្គបក្គង ៃ 
សហយីរ៏បង្ហា ញឲ្យស ញីៃូវបញ្ហា ក្បឈមងមីៗខដលពួរសគក្តូវ ៃបងខំ
ឱយសោុះក្សាយ។ ខណៈសពលខដលបណាត ញក្ទង់ក្ទយធំចាប់ស្តីម
សោុះក្សាយបញ្ហា ទងំសៃុះ បញ្ហា ក្បឈមដូចោន ជាសក្ចីៃសទៀតៃឹង
ធ្លា រ់សៅដល់បណាត ក្រុមហ ុៃបសចេរវទិាខ្អរសលីទិៃនៃ័យខដលាៃ
ឯរសទ ជាង្ងខដរ។ 

↘ វបបធម៌នៃ ‘ការសធវីដរពិសសាធៃ៏សៅរនុង ងគមជារ់ខ តង' ខដល
សរីតាៃសៅរនុងវ ័ិយបសចេរវទិា ាៃៃ័យថាជាការពិសសាធៃ៍
រក្មិតខព ់នៃវធិីសាស្ត តទងំសៃុះសៅរនុងដំសណីរការក្បជាធិបសតយយ។
សតីសៃុះជាវធិីសាស្ត តដ៏ មក្ បខដរឬសទ ក្ាប់បសចេរវទិាខដលអាច
ក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សៅរនុងបរបិទស្សងៗោន  ខដលបរបិទមួយចំៃួៃ
ាៃក្បវតតិ ៃិងវបបធម៍ ងគម ៃិងសោ យខុ ោន ឆ្ៃ យ្ងសនាុះ? 
សតីក្រុមហ ុៃគួរ្ារភាា ប់ោ៉ា ងដូចសមតចសៅៃឹងតងភាព ងគម ៃិង
ៃសោ យនៃបរោិកា ខដលពួរសគរំពុងសធវីការ ៃិងសតីវាអាចសធវី
ឱយាៃភាពខុ ោន អ្វីខាុះចំសពាុះឧបររណ៍ខដលពួរសគបសងកីតសនាុះ? 

↘ បណាត ញធំៗខដល ក្មួលដល់ការរំណត់សោលសៅ ក្ទង់ក្ទយ
តូច អ្ៃុញ្ហា តឲ្យអ្នរស ុះសឆ្ន តទទួល ៃព័ត៌ាៃខដលពារ់ព័ៃធខតរ៏
្តល់ៃូវគុណវបិតតិមួយចំៃួៃ្ងខដរ។ រមួាៃបញ្ហា ដូចជាអ្ៃុញ្ហា តឲ្យ
ាៃៃូវការរំណត់អាទិភាពអ្នរខដលក្តូវ ៃចាត់ទុរជាអ្នរស ុះ
សឆ្ន តដ៏ាៃតនមា ៃិងអ្នរខដលមិៃក្តូវ ៃចាត់ទុរថាាៃតនមា 
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(ឧទហរណ៍រដឋខដលាៃគណបរសពីរាៃអ្នរោកំ្ទក្បហារ់
ក្បខហលោន   ឬអ្នរតំណាង សោលសៅចមបងៗ) ៃិង ក្ាប់ខ្នរតូ
ចៗ ៃិងភាពខុ ោន នៃ្តល់សារ ខដលអាចនាសំៅររការខបងខចរពី
ោន នៃមតិសាធ្លរណៈ។ សតីក្រុមហ ុៃបសចេរវទិាាៃទំៃួលខុ ក្តូវអ្វី
ខាុះសៅសពលខដលពួរសគ្តល់ស វាសៃុះ មិៃថា្តល់សៅឲ្យអ្តិងិជៃ 
រនុងសោលបំណង ឬបរបិទណារ៏សោយ? សតីឧបររណ៍អាចអ្ុះអាង
ពីអ្ពាក្រឹតយភាព ៃរក្មិតណា សហយីសតីៃរណាជាអ្នរទទួលខុ 
ក្តូវសៅសពលខដលវាក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សៅសក្ៅបរបិទភាពសដីមនៃការ
បសងកីតរប ់វា? 

↘ ជាសរឿយៗ ក្រុមហ ុៃបសចេរវទិាតា  ់បតូរការអ្ៃុវតតរប ់ពួរសគរនុង
ការសឆ្ាីយតបសៅៃឹងសរឿងអាក្ ូវ។ ពួរសគក្តូវរំណត់ថាសតីៃរណា
សទៀតខដលពួរសគគួរខតសធវីការជាមួយសដីមបតីា  ់បតូរសោលៃសោ យ 
ៃិងការអ្ៃុវតតរប ់ពួរសគជាមុៃ មិៃខមៃទល់ខតសពលខដលក្តូវ
ក្បតិរមមសៅៃឹង ាព ធសារធ្លរណៈសនាុះសទ។ សៅសពលខដលក្រុម
ហ ុៃគិតទុរជាមុៃអ្ំពីបញ្ហា ទងំសៃុះ ៃិងបសងកីតការតា  ់បតូរជាមុៃ 
ពួរសគគួរ ាៃការ្សពវ្ាយឲ្យ ៃទូលំទូោយ។ 

↘ ចាប់តាងំពីខខមីនាឆ្ន ២ំ០១៨មរ សៅរនុងររណីខដលាៃរក្មិត
មួយចំៃួៃ ឈមួញរណាត លទិៃនៃ័យៃិងសវទិការធំៗ ៃចាប់ស្តីមចរចា
រការង្ហររប ់ពួរសគជាមួយគណបរសៃសោ យខុ ពីមុៃ 
ឧទហរណ៍ដូចជាការទមទរការក្បកា អ្ំពីអ្នរខដលបង់នងា
 ក្ាប់ការ្សពវ្ាយៃសោ យជាសដីម។ វធិ្លៃការទងំសៃុះក្តូវ
ោរ់បញ្េូ លសោយាៃការសធវីពិសសាធៃ៏ជាប់ោប់ ៃិងការសធវីមតង
សហយីមតងសទៀត សៅរនុងរក្មិតជា រល ៃិងសៅសក្ៅរំ ុងសពល
ស ុះសឆ្ន ត។ 

↘ ក្រុមហ ុៃបសចេរវទិាាៃ្លក្បសោជៃ៍តត ច់មុខសៅរនុងការលរ់
ស វារមមសៅឲ្យគណបរសៃសោ យនានា ខដលជាការររចំណូលដ៏
 ំខាៃ់មួយ ឬសៅរនុងររណីខាុះជាគក្មូអាជីវរមមចមបងរប ់ពួរសគ
ខតមតង។ រនុងររណីទងំសៃុះ ពួរសគគួរខតពិភារាជាមួយអ្នរបញ្ាតតិ
ចាប់ ប៉ាុខៃតមិៃខមៃ្តល់សោបល់សៅឲ្យអ្នរទងំសនាុះសោយត្ល់ 
សោយោម ៃការចូលរមួសោយស មីភាពោន ពីភាគីឯររជយខដលយល់ពីប
សចេរវទិាសនាុះសទ។ 

↘ ក្ប ិៃសបីបណាត ញបសចេរវទិាធំៗក្តូវ ៃវៃិិសោគសៅរនុងការ
 ក្មួលដល់ដំសណីរការក្បជាធិបសតយយដ៏រលូៃ សតីពួរសគៃឹងចាត់ទុរ

ការ្សពវ្ាយៃសោ យជាការររចំណូលសទៀតសទ? សៅរនុងស 
ណារយី៉ាូណាខដលពួរសគអាចពិចារណាចាត់ទុររំ ុងសពលមុៃស ុះ
សឆ្ន តជារំ ុងសពលខដលមិៃរររនក្ម សោយសបីរឲ្យាៃការចូលរមួ
ស មីភាពោន រនុងការ្សពវ្ាយ ក្ាប់គណបរសៃសោ យ? 

 

 

 ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃងិពលរដឋ 

 ពវនងៃ អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងពលរដឋក្បឈមៃឹងការតា  ់បតូរ
បរោិកា ៃសោ យ រមួ្សៃំឹងការវវិតតោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ ៃូវបសចេរ
វទិា ខដលអាចពិ រ ខ វងយល់ ៃិងតាមឲ្យទៃ់។ ការសរីៃស ងីៃូវ
ភាពសុាញុំាជំាមួយៃឹងភាពមិៃចា ់ោ ់នៃឧបររណ៍ខដលរំពុង
ខតក្តូវ ៃសក្បីក្  ់សដីមបបីញ្េុ ុះបញ្េូ លពួរសគអាចបសងកីតឲ្យាៃៃូវ
បរោិកា ដ៏ មុគសាម ញខាា ងំ ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន ត ៃិងពលរដឋ 
ខដលវាអាចនាសំៅររការមិៃចូលរមួស ុះសឆ្ន តខតមតង។ 

↘ យៃតការជាសក្ចីៃសដីមបបីញ្ាតតិ ៃិងក្គប់ក្គងទិៃនៃ័យរប ់អ្នរសក្បី
ក្  គ់ឺខ្អរសលីការយល់ក្ពម។ សតីការយល់ក្ពមខដល ‘ាៃអ្តែ
ៃ័យ’ ៃិង ‘ាៃការជូៃដំណឹង’ ាៃភាពក្ រដក្បជារក្មិតណាសៅ
រនុងបរបិទនៃបសចេរវទិាខដលសុាញុំា ំៃិងមិៃចា ់ោ ់សៃុះ? 

↘ សទុះបីជាបុគគលាន រ់ៗយល់ក្ពម រ៏វាមិៃអាចសោុះក្សាយបញ្ហា នៃ
្លប៉ាុះពាល់រប ់បសចេរសទ ទងំសៃុះសៅសលីក្បព័ៃធៃសោ យ
 ៃសនាុះខដរ។ ការ ិរាបខៃែមគឺតក្មូវឲ្យាៃបខៃែមសដីមបសីតត តសលី
ការអ្ៃុវតតរប ់បសចេរសទ ទងំសៃុះសៅរនុងបរបិទ ៃិង្លប៉ាុះពាល់
រប ់ពួរសគសៅសលីកាលៈសទ ៈៃសោ យជារមួ។ 

↘ បុគគលាន រ់ៗខដលជាសោលសៅរប ់ការ្សពវ្ាយៃសោ យ 
មិៃអាចក្តូវ ៃបញ្េុ ុះបញ្េូ លតាមខដលបសចេរសទ សនាុះបញ្េុ ុះ
បញ្េូ លពួរសគឲ្យស ុះសឆ្ន តឲ្យសបរខជៃណាមួយក្គប់សពលសទ។ 
សទុះជាោ៉ា ងណារ៏សោយ ការ រមាខាា ងំជាងសៃុះសទៀតសនាុះ គឺ
ក្បខហលជាបសចេរសទ ទងំសៃុះរំពុងពាោមោប ងកត់ការស ុះ
សឆ្ន ត ឬពងវរ់អ្នរស ុះសឆ្ន តតាមរយៈការខចរចាយព័ត៌ាៃមិៃពិត 
ឬការបសងកីតៃូវបរោិកា ខបរ រ់ ៃសោ យ។ 
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↘ មតិខាុះ ៃសលីរស ងីថា តាមរយៈការសរីៃស ងីៃូវក្បភព
ព័ត៌ាៃ ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន តបុគគលាន រ់ៗគួរខតអាចដឹងពីបរបិទនៃ
សារខដលពួរសគទទួល ៃពីយុទធនាការសោ នាៃសោ យ។ 
សទុះជាោ៉ា ងណា សៅរនុងររណីខាុះាតិកាខដលររ ៃសៅសលី
ក្បព័ៃធអ្ៃឡាញអាចក្បខហលជាក្បភពព័ត៌ាៃចមបងរប ់ពួរសគ 
ជាពិស  ជាមួយៃឹងការសរីៃស ងីៃូវការ រមាអ្ំពី្លប៉ាុះពាល់នៃ
ការចក្ាញ់ព័ត៌ាៃ ក្ាប់អ្នរស ុះសឆ្ន ត។ ការ ិរា ៃបង្ហា ញ
ថាសៃុះ ពិតជាររណីខដលសរីតាៃស ងីជាពិស   ក្ាប់ឌីជីង
លសដីម ខដលសក្បីក្បភពព័ត៌ាៃអ្ៃឡាញោ៉ា ងសលី លុប រ៏ដូច
ជា ហគមៃ៍មួយចំៃួៃខដលសក្បីស វា ‘ខដលឥតគិតនងា’ ខដលអ្ៃុញ្ា
តឲ្យាៃការចូលសក្បីក្  ់ ទិៃនៃ័យសោយឥតគិតនងាសៅកាៃ់បណាត
ញជាពិស  មួយចំៃួៃដូចជា Facebook ឬ WhatsApp។៦  

↘ សោយសារខតអ្នរស ុះសឆ្ន តកាៃ់ខតដឹងពីការអ្ៃុវតតរប ់យុទធនា
ការសោ នាខ្អរសលីទិៃនៃ័យធមមជាតិនៃធ្លតុ្សរំប ់វា ៃិងវធិីខដល
ទិៃនៃ័យទងំសនាុះក្តូវ ៃវភិាគ ៃិងរំណត់សោលសៅ ពួរសគអាច
 ត់បង់ជំសៃឿសលីអ្នរៃសោ យ គណបរសៃសោ យ ៃិងក្បព័ៃធ
ក្បជាធិបសតយយជារមួ។ សតីអ្នរស ុះសឆ្ន តអាចយល់ ៃដូចសមតចអ្ំពី
យៃតការខដលាៃសោយមិៃ ត់បង់ជំសៃឿចំសពាុះគណបរស
ៃសោ យ? ជំសៃឿរប ់សាធ្លរណជៃសៅរនុងក្បព័ៃធៃសោ យ
រពំឹងសៅសលីវាសៃុះឯង។ 

 

១ 
 ូមសមីល្ងខដរ Greg Elmer, Ganaele Langlois ៃិង Fenwick McKelvey, យុទធនាការសោ នាជា           
អ្ចិនស្តៃតយ៖៍ ក្បព័ៃធ្សពវ្ាយងមី ៃសោ យងមី ការបសងកីតឌីជីងល, វ ៉ាុល. ៨១ (ញូវយ៉ារ, ឆ្ន ២ំ០១២).  
 
២ 
Ginny Marvin, ‘សហវ ប ុររំពុងដរសចញទិៃនៃ័យរំណត់សោលសៅខដលជាភាគីទីបី៖ សតីាៃអ្វីខដលអ្នរទី្ារ
ក្តូវដឹង’, Marketing Land, ចូលសមីលសៅនងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
https://marketingland.com/facebooks-removal-of-third-party-targetingdata-whatwe-know-
237260. 
 
៣ 
ក្បភពមួយចំៃួៃខដលសយីង ៃខណនារំួមាៃ៖ Dipayan Ghosh ៃិង Ben Scott, ‘ការស របសញ្ហឆ តតាម     ឌី
ជីងល៖ បសចេរវទិាសៅពីសក្កាយការសោ នាក្បជាភិងុតដជ៏ារ់ចា ់សៅសលីអីុ្ៃធឺណិត, 
https://www.newamerica.org/public-interest-technology/policypapers/digitaldeceit /;  
Cristina Tardáguila, Fabrício Benevenuto ៃិង Pablo Ortellado, ‘ព័ត៌ាៃខរាងកាា យរំពុងបំពុល
ៃសោ យសៅក្បសទ សក្ប ីុល។ WhatsApp អាចបញ្ឈប់វា ៃ។’, New York Times, 
https://www.nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazilelectionfake-news-whatsapp.html;  
Julianne Kerr Morrison, Ravi Naik ៃិង Stephanie Hankey, ‘ទិៃនៃ័យ ៃិងក្បជាធិបសតយយសៅយុគ ម័យ   
ឌីជីងល’, https://consoc.org.uk/publications/data-and-democracy-in-the-digital-age/; ខ ន្រ តីពីការ
សក្បីក្  ់ទិៃនៃ័យ ៃិងការរំណត់សោលសៅទិៃនៃ័យរនុ ងរ យការណ៍ចុងសក្កាយនៃគណៈរាម ធិការរីឡា ៃិង    
វបបធម៌្សពវ្ាយឌីជីងល ទទួលបៃុ្រសលីបញ្ហា ព័ត៌ាៃខរាងកាា យ, https://publications.parliament.uk/ 
pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/179102.htm, អ្ៃុសា ៃ៍រប ់ Privacy Internationl ាៃសៅ 
https://privacyinternational.org/topics/data-and-elections. 

 
៤ 
 ក្ាប់ព័ត៌ាៃលមអិត  ូមសមីលក្រុមការង្ហរទិៃនៃ័យ ៃិងៃសោ យ អំ្ពីការចំណាយសៅចក្រភពអ្ងស់គា , 
នងៃទី៨ ខខ ីហា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://ourdataourelf.tacticaltech.org/posts/overview-uk/. 
 
៥ 
Mauricio Moura, Melissa R. Michelson, ‘WhatsApp សៅក្បសទ សក្ប ីុល៖ ការក្បមូល ត្ុ អំ្នរស ុះសឆ្ន ត 
តាមរយៈសារខដលាៃលរខណៈត្ល់ខាួ ៃ ៃិងពី្្ុះមួយសៅ្្ុះមួយសទៀត’, Policy Review, ចូលសមីលសៅនងៃទី 
១២ ខខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩, https://policyreview.info/articles/analysis/whatsappbrazilmobilising- 
voters-through-door-door-and-personal-messages. 
 
៦ 
Raquel Rennó, ‘ការសក្បីក្  ់ WhatsApp ោ៉ា ងទូលំទូោយសៅរនុ ងយុទធនាការសោ នាៃសោ យ’, នងៃទី 
១៣ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨, https://ourdataourelf.tacticaltech.org/posts/whatsapp/ 
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[ទំព័រក្របខាងសក្កាយខ្នរនៃស ៀវសៅ] 

 

ទញយរឌីជីងលរូពីនៃស ៀវសៅខណនាសំៃុះ សតីវាដសំណីរការដូចសមតច ៃិងសមីលៃូវរូបភាពខដលោរ់បញ្េូ លជាមួយអ្ំពីអ្វីខាុះខដលទុរ ក្ាប់លរ់?  

តាមរយៈ៖ tacticaltech.org/projects/data-politics 

ទរ់ទងមរពួរសយងីតាមរយៈ៖ ttc@tacticaltech.org 

 ក្ាប់ទំនារ់ទងៃសារព័ត៌ាៃ: press@tacticaltech.org 

អ្ំពី Tactical Tech៖ 

Tactical Tech គឺជាអ្ងគការសក្ៅរោឋ ភិ លខដលាៃមូលោឋ ៃសៅទីក្រុងខប រឡាងំ ខដលសធវីការស ីុបអ្សងកតការវវិតតនៃ្លប៉ាុះពាល់រប ់បសចេរវទិា
ឌីជីងលសៅសលី ងគម។ តាមរយៈការង្ហរសៃុះ ពួរសយងីាៃបំណងអ្ប់រ ំត  ូមតិ ៃិងបសងកីតដំសណាុះក្សាយពិតក្ រដខដលរមួចំខណររនុងការត  ូ
មតិ ងគមៃសោ យឲ្យ ៃកាៃ់ខតទូលំទូោយ។
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[ទំព័រោរ់ឧយសៅទំសៃរ] 

 

 


