Social Media ှင့် ိုင်ငံေရး
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်
အကျဉ်းချပ်
ဤစာတမ်းတိုတွင် Social Media ကအေနြဖင့် ေန�စဉ်လူေနမဘဝအေပ အကျ ိး
သက်ေရာက်မများသာမက ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် Social Media ၏အေရးပါမှင့် ိုင်ငံတကာတွင် Social Media ကို
အသု ံး ချ၍ ို င် ငံေ ရးလု ပ် ငန် း စဉ် များ လု ပ်ေ ဆာင်ေနကသည်က ို သာဓကများှင ့်တ ကွ
ေရးသားတင်ြပထားပါသည်။ ယေန�မျက်ေမှာက်ေခတ်ကာလ၌ ြမန်မာိုင်ငံတွင် Social Media
ကို တွ င်က ျယ် စွ ာ အသုံ း ြပလာကပီး နည်း ပညာကိုခ ုတ ုံး လု ပ် ၍ ကျးလွန်ေနကသည့်
ရာဇဝတ် မ များအား ကာကွ ယ် ရန်ှ င့ ် အေရးယူေဆာင် ရ� က် ရန် အတွ က် အစိ ုး ရအေနြဖင့ ်
ဥပေဒများကို ြပာန်း ထားပီး ြဖစ် ပ ါသည်။ ထိုအြပင် Social Media သုံးစွဲသူများအေနြဖင့်
အားသာချက် / အားနည် း ချက် များကို ေလ့လာဆန်းစစ်ိုင်ရန်ှင့် မှန်ကန်စွာအသုံးချိုင်ရန်
ရည်ရ�ယ်၍ ကိုးကားချက်များှင့်တကွ ေရးသားေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

သုေတသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၃၆)
ေရးသားြပစုသူ - ေဒခိုင်ဇင်ဝင်း၊ ေဒဇာြခည်ဦး
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နိဒါန်း
၁။

လူသားသမိုင်းစဉ်တစ်ေလာက် စက်မဆိုင်ရာဆန်းသစ်ေတာ်လှန်ေရးေခတ်ကီး (၄) ေခတ်

ေပေပါက် ခ ဲ ့ ရ ာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာသည် စတုတေြမာက်ေတာ်လှန်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ယေန�ကမာတွင် သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမြမစ်ဖျားခံရာသည် အင်တာနက်နည်းပညာပင်ြဖစ်
သည်။ အဆိ ုပ ါအင်တ ာနက် န ည်း ပညာတွ င် လူ မ ကွ န် ယ က် များသည် သတင်း အချက် အ လက်
လျင်ြမန်စွာြဖန�်ေဝိုင်ြခင်း၊ လူတ န်း စားမေရ� း သုံး စွဲ ို င ်ြခင်း တို ေကာင့် အချ ိန်တိုအတွင်း အများစု
အသုံးြပေနေသာနည်းပညာတစ်ရပ်ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ လူမဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်တွင်သာမက ိုင်ငံေရး၊
စီးပွားေရးကစုံတွင် လက်သုံးကိရိယာတစ်ခုအေနြဖင့် အသု ံး ြပိ ု င် သြဖင့် များစွာအသုံးဝင်ေသာ
နည်းပညာတစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း လူမကွန်ယက်အသုံးြပသူအေရအတွက်
တိုးပွားလာလျက်ရှိရာ လူမကွန်ယက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ လူမကွန်ယက်ှင့်ကများအကား
ဆက်ွယ်မများအား ြပစုတင်ြပအပ်ပါသည်။
Social Media ဆိုသည်မှာ
၂။

Social Media ဆိုသည်မှာ အြပန်အလှန်အကျ ိးသက်ေရာက်မရှိြခင်း၊ အသုံးြပသူ၏သတင်း

အချက်အ လက် မေဝြခင်း ှ င့် တစ်ဦ းှ င့ ်တ စ်ဦ း လူ မ ဆက် သွ ယ ်ေ ရးများတည် မဲေစြခင်း စသည့ ်
သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာအသစ်များ စုေပါင်းထားေသာကွန်ယက်တစ်ခုြဖစ်
1
ပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို များေသာအားြဖင့် ေအာက်ပါအချက်ငါးချက်ြဖင့် အဓိပါယ်သတ်မှတ်ိုင်
ပါသည်(က) လူမကွန်ယက်ှင့် လူမတုံြပန်မ (Social Networking and social interaction)၊
(ခ)

ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း(Participation)၊

(ဂ)

မတူညီေသာအေထာက်အပံ့ေပးသူများ (Eg. Search engines and blog spaces, etc)၊

(ဃ) ပွင့်လင်းြခင်း (Openess)၊

1

https://www.martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/social-media-and-politics-power-politicalinfluence.pdf (Accepted date-13.5.2019)

3
(င)

အသုံးြပသူှင့် အသုံးြပသူအုပ်စုများအကား အတူတကွပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း
(Collaboration between users and user groups)။

Social Media အမျ ိးအစားများ
၃။

2
လူသိများထင်ရှားေသာ Social Media အချ ိမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် (က) Facebook ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ပုံများှင့်ဗီဒီယိုများကို upload လုပ်ရန်၊ မိသားစု၊ မိတ်ေဆွ
သူငယ်ချင်းများှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ တစ်ဉီးှင့်တစ်ဉီးအဆက်အသွယ်မြပတ်ေစ
ရန်ှင့် အသုံးြပသူများ၏ကိုယ်ပိုင်အေကာင်းအရာများကို လွတ်လပ်စွာတင်ြပသုံးစွဲ
ခွင့်ြပထားေသာ လူမကွန်ယက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ကမာေပတွင် ေဖ့စ်ဘွတ်အသုံးြပသူ
အေရအတွ က် တစ် ဘ ီ လီ ယ ံေကျာ်ရ ှိေ နပီး အများစုမ ှာ လူင ယ် ှင ့် သ က် လတ် ပိ ု င်း
အရ�ယ်များြဖစ်ကပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ
အေမရိကန်အေြခစိုက် Facebook လူမကွန်ယက်သည် စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ိုင်ငံေရး
နယ်ပယ်များအတွက် အကျိးသက်ေရာက်မများစွာရရှိေနပါသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံ
၏အင်တာနက်အသုံးြပသူ ၉၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်မှာ Facebook အသုံးြပေနကပါသည်။
(ခ)

3

Twitter ဆိုသည်မှာ Tweet ဟုေခေသာ အသုံးြပသူများကို အေကာင်းအရာအတိုများ၊
စာတိုများကို ထုတ်လင့်ြပသိုင်ရန် ခွင့်ြပထားေသာ ဘေလာ့စာမျက်ှာတစ်ခုြဖစ်ပါ
သည်။ Twitter ကို ိုင်ငံေရးကိစများတွင်လည်း အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ကမာေပတွင်
Twitter အသုံးြပသူမှာ သန်း ၃၀၀ ေကျာ်ရှိေနပါသည်။ Twitter အား အေမရိကန်
online သတင်းှင့် Social Media အေနြဖင့် ၂၀၀၆ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် စတင်တည်
ေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏အင်တာနက်အသုံးြပသူ ၂ ရာခိုင်န်းခန�်သာ
4
Twitter အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ Twitter အား တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပေနသူများထဲ
တွင် လက်ရှိအေမရိကန်သမတ Donald Trump တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။

2

3
4

https://whatis.techtarget.com/definition/social-media (Accepted date- 13.5.2019)
Social media development Myanmar – SMDM (Accepted date -12.5.2019)
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media (Accepted date -7.5.2019)

4
(ဂ)

Google+ ဆိုသည်မှာ Google ၏လူမကွန်ယက်စီမံကိန်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင်
၎င်း website သည် အသုံးြပသူအသစ်များကို ဆက်လက်ခွင့်ြပရန် အစီအစဉ်မရှိေတာ့
သည့် အြပင် အြခားကျန်ရှိေနေသာအေကာင့်များကို ၂၀၁၉ ခုှစ ်တ ွ င ်ပ ိ တ ် သိ မ်း ရန်
စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ) Wikipedia ဆိုသည်မှာ Wikipedians ဟုေခေသာ အသုံးြပသူများ လွတ်လပ်စွာပူးေပါင်း
ေဆာင်ရ�က်တည်ေထာင်ြပစုထားေသာ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုပင်ြဖစ်ပါသည်။ Wikipedia ကို
၂၀၀၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။
(င)

5

LinkedIn ဆိုသည်မှာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ြပစုေရးသားိုငေ
် သာ
လူမကွန်ယက်ဘေလာ့ဂ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ LinkedIn ၏ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ
အဖွဲဝင်များကို အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် စီးပွားေရးပညာရှင်များ၏
သတင်းအချက်အလက်စာရ�က်စာတမ်းများ

ြဖန�်ေဝိုင်ရန်ရည်ရ�ယ်ပါသည်။

ထိုအြပင်

ကမာေပတွင် စီးပွားေရးှင့်အလုပ်အကိုင်များအတွက် LinkedIn လူမကွန်ယက်ကို
အသုံးြပေနေသာ လူဉီးေရသန်း ၆၀၀ ေကျာ်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုှစ်၊ ေမလတွင်
စတင်အသက်ဝင်လာေသာ LinkedIn လူမကွန်ယက်သည် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းှင့်
လူမဘဝအေြခအေနများ ြမင့်မားတိုးတက်ေစရန်ှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှာေဖွ
ေနေသာလူငယ်များအတွက် အသုံးဝင်ေသာ Social Media တစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာ
ေတွရှိရပါသည်။
(စ)

6

YouTube ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်၏ဉီးေဆာင်လမ်းြပဗီဒီယိုဝန်ေဆာင်မတစ်ခုြဖစ်ပီး
၂၀၀၅ ခုှစ်တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဝင်ေရာက်
ကည့်သူေပါင်း ၅၀ မီလီယံှင့်အတူ လျင်ြမန်စွာတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ
YouTube တွင် ဗီဒီယိုေပါင်း ၅ မီလီယံေကျာ်ကို ေန�စဉ်ကည့်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၅
ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ YouTube ကို Google ကဝယ်ယူထား
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ြခင်းလည်းြဖစ်ပါသည်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိသူများအေနြဖင့်လည်း YouTube
တွငဗ
် ီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် သင်ခန်းစာများသင်ယူေလ့လာိုင်သလို မိမိ၏ကမ်းကျင်မ
များ၊ စွမ်းရည်များကိုလည်း ဗီဒီယိုိုက်ကူးမများြပလုပ်ပီး မေဝိုင်ပါသည်။ YouTube
အသုံးြပသူများသည် ေဖျာ်ေြဖေရးအစီအစဉ်များထက် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာအေကာင်းအရာ
များကို ပိုမိုဉီးတည်ကည့်ကပါသည်။

ပုံ (၁) လူသိများေသာ Social Media blog များ
Social Media ၏အားသာချက်/အားနည်းချက်များ
၄။

လွ န်ခ ဲ့ေ သာှစ် အ နည်း ငယ် မှ စ၍ Social Media သည် အံ့သဖွယ်ေကာင်းေလာက်သည့်

အတိုင်းအတာြဖင့် ကီးမားကျယ်ြပန်�လာခဲ့သည်။ အဓိကအားြဖင့် Facebook ှင့် Twitter သုံးစွဲမမှာ
ှစ်အနည်းငယ်အေတာအတွင်း၌ပင် လူဦးေရသန်းေပါင်းများစွာ သု ံး စွဲခ ဲ့ သ ည်က ိုေ တွ ရှိ ရပါသည်။
နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်ှင့်အမ ၎င်း၏အားသာချက်ေပါင်းများစွာကို လူမပတ်ဝန်းကျင်တွင်
ရရှိိုင်မည်မှာလည်း မလွဲဧကန်ြဖစ်ပါသည်။ ဖွံဖိးပီးိုင်ငံများတွင် Social Media ကို လူမဘဝအား
ြမင့်တင်ရန်ှင့်

လူသားတို၏စိတ်ခံစားချက်များကို

ေဖာ်ြပိုင်ရန်အတွက်

အသုံးြပေနကသည်ကို

ေတွရှိရပါသည်။
၅။

သိုေသာ် အြခားတစ်ဖက်၌ Social Media ၏အားနည်းချက်များြဖစ်သည့် ဆိုးကျိးများစွာကိုပါ

ခံစားကရိုင်ပါသည်။ အရာရာတိုင်းတွင် ေကာင်းကျိးှင့်ဆိုးကျိးဒွန်တွဲေနသကဲ့သိုပင် Social Media
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အား အသုံးြပရာတွင်လည်း သုံးစွဲသူအေပမူတည်ပီး ေကာင်းကျ ိးှင့်ဆိုးကျ ိးှစ်မျ ိးစလုံးအား ရရှိ
ခံစားကရမည်ြဖစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအေနြဖင့် လိုအပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မလိုအပ်သည်ြဖစ်ေစ ဆိုးကျ ိး
များကိုပါ ရရှိကရမည်ြဖစ်သည်။ Social Media အား အသုံးြပြခင်း၏အားသာချက် (၉) ချက်
ရှိပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ(က)

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်း။

ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်ိုင်မမှာ Social Media ၏

အေရးပါဆုံးေသာအားသာချက်ြဖစ်ပီး ေနရာေဒသမေရ�း Internet Access ရှိပါက
ဆက် သွ ယ် ခ ျ တ
ိ ် ဆက်ေ ဆာင် ရ �က် ိ ုင ်ပ ါသည်။

ထိုြပင်

မိမိတို၏အေတွးအြမင်

အယူအဆများကိုလည်း တစ်ပါးသူတိုအား မေဝတင်ြပိုင်သည့်ေနရာလည်းြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

ပညာေရး။

Social Media သည် ဆရာများအတွက ် သာမက ေကျာင်း သား/

ေကျာင်းသူများအတွက်ပါ ေကာင်းကျ ိးများစွာေပးစွမ်းိုင်ပါသည်။ Social Media ကို
အသုံးြပ၍ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးနယ်ပယ်၏ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ လွယ်ကူစွာ
သင်ယူေလ့လာိုင်ပီး မိမိတို၏အသိအြမင်ဗဟုသုတများကိုပါ ြမင့်တင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။
မည်သည့်ပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့် ေနရာေဒသတွင်မဆို အဖိုး အခေပးရန် မ လိ ုဘ ဲ
သင်ယူိုင်သည်။
(ဂ)

အကူအညီများ။

မိမိတို၏အေကာင်းအရာ၊ အြဖစ်အပျက်များကို အကူအညီရရှိ

ိုင်ရန်အတွက်လည်း လူမကွန်ယက်တွင်မေဝိုင်ပါသည်။ မိမိတိုချိတ်ဆက်ထားသူများ
ထံမှလည်း ေငွေကးအကူအညီြဖစ်ေစ၊ အ�ကံာဏ်ြဖစ်ေစ လက်ခံရယူိုင်မည်ြဖစ်သည်။
(ဃ)

သတင်းအချက်အလက်ှင့် တိုးတက်မများ။

Social Media ၏အဓိကအားသာချက် မ ှ ာ

ကမာေပတွင် ေနာက်ဆုံးြဖစ်ပျက်ေနသည့် အေကာင်းအရာများကိုကည့်၍ သုံးစွဲသူ
များအေနြဖင့်လည်း အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ တင်ြပိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ယေန�ခတ်တွင်
သတင်းမီဒီယာများမှ ထုတ်လင့်သည့်သတင်းအချက်အလက်များမှာ

အများအားြဖင့်

ဘက်လိုက်မှင့်မှန်ကန်မမရှိသည်ကိုေတွရပါသည်။ ထိုေကာင့် ြပည်သူများအေနြဖင့်
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Social Media ကိုအသုံးြပြခင်းြဖင့် မှန်ကုန်တိကျသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို
ရှာေဖွရယူိုင်ပါသည်။
(င)

ပရဟိတှင့်လူမေရး။

Social Media ကိုအသုံးြပြခင်းြဖင့် NGO အဖွဲအစည်း

များပိုမိုတိုးပွားလာေစိုင်ပီး အမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်ေနသူများအား လူမေရး
ကူညီလပ်ရှားမများှင့်လှဒါန်းမများကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ပါသည်။
(စ)

နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း။

တစ်ဦးတစ် ေ ယာက်ခ ျင် း စီ ၏ ဘဝေနထိ ု င်မ  ကို

အဆင်ြ့ မင့်တင်ိုင်ရန်အတွက် Social Media မှတစ်ဆင့် နားလည်သေဘာေပါက်မကို
တင်ြပိုင်ပီး ေြပာင်းလဲမများကို လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သြဖင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်တွင်
လည်း အကျ ိးအြမတ်များစွာ ရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။
(ဆ)

ရာဇဝတ် မ များကိုတ ို က် ထု တ ် ိ ု င်ရ န်
ိ ု င်ြခင်း ။

အစိ ုး ရှ င ့် အဖွဲ အစည်း များအား

ကူ ည ီ

ရာဇဝတ် မ များစွာ ကိ ု စု ေပါင်း တိ ုက ် ထုတ ်ိ ု င် ရ န် အတွ က် အစိုးရှင့်

လုံ�ခံေရးအဖွဲများကို အကူအညီေပးိုင်ြခင်းမှာလည်း Social Media ၏အားသာချက်
တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
(ဇ)

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစြခင်း။ Social Media သည် စီးပွားေရး
လု ပ် ငန်း များကို ကျဆု ံး ေစိ ု င် သ ည် သ ာမက ေရာင်း အားများြမင့် တ က် လာေစပီး
လုပ်ငန်းကိုလည်း ဖွံဖိးကျယ်ြပန်�လာေစိုင်ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ ကုမဏီတစ်ခု၏
စီးပွားေရးအေပ သုံးစွဲသူတို၏ေကာင်းမွန်သည့်ေဝဖန်သုံးသပ်ချက်များှင့် ြပန်လည်
ေဝမေပးမများက ေရာင်းအားှင့်နာမည်ေကျာ်ကားမတိုကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်သည်
ကို ေတွ ရပါသည်။ သုံး စွဲ သ ူတ ိ ု သ ည် Social Media တွ င် ေကာင်း မွ န် သ ည့်
ရည် ရ � ယ်ခ ျက်၊ စကားလု ံး အသု ံး အ န်း များြဖင့် ၎င်းတိုအလိုရှိသည်ကို လွတ်လပ်စွာ
ကူးယူေဖာ်ြပိုင်ြခင်းမှာလည်း အားသာချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ Social Media တွင်
တစ်ကမာလုံးှင့် ပုံမှန်ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် မိမိ၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအား
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အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ပီး ေကာ်ြငာခမလိုဘဲ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် အကျိးအြမတ်
ရရှိေစိုင်မည်ြဖစ်သည်။
(ဈ)

လူ�အဖွဲအစည်းများအကား ဆက်ဆံေရးအားအေထာက်အကူြပြခင်း။ ကမာေပတွင်
မတူကွဲြပားသည့်ဘာသာေရးှင့် ယုံကည်မအမျ ိးမျ ိးရှိကရာ Social Mediaမှ လူသား
တိုင်းအတွက် ၎င်းတို၏ယုံကည်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတရားများှင့် မတူညီသည့်
လူ မ ပတ်ဝန်း ကျင် များအေကာင်း ကို ေဆွးေွးေလ့လာသင်ယူိုင်ရန်အတွက် လူမ
ကွန်ယက်တစ်ခုအား ဖန်တီးေပးထားပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Game ေဆာ့ရသည်ကို
ှစ်သက်ြမတ်ိုးသူများအတွက် Game ှင့်သက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်၊ ကားြမတ်ိုးသူတို
အတွက် ကားှင့်သက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်များှင့် သုံးစွဲသူတိုလိုအပ်မအေပ အေြခခံ
ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များစွာအား Social Media တွင်ေတွရှိရမည်ြဖစ်သည်။

၆။

Social Media တွင် အားသာချက်များရှိသကဲ့သို အားနည်းချက်များကိုလည်း ေအာက်ပါ

အတိုင်းေတွရှိရပါသည်(က)

နည်းပညာကိုခုတုံးလုပ်၍အိုင်ကျင့်ြခင်း

(Cyberbullying)။

PewCenter.org

မှ

ေရးသားြပစုတင်ြပထားသည့်အစီရင်ခံစာအရ လွ န်ခ ဲ့ေ သာှစ် များအတွင ်း ကေလး
အများစုမှာ Cyberbullying ကိုခံစားကရသည့်သားေကာင်များြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိရ
ပါသည်။ မည်သူမဆို Account အတုများဖန်တီးပီး ေနာက်ေကာင်းကင်းရှင်းစွာြဖင့်
၎င်းတိုအလိုရှိသည်ကို ြပလုပ်ိုင်ကသည့်အတွက် အင်တာနက်တွင် သုံးစွဲသူတိုင်း
အိုင်ကျင့်ြခင်းကို ခံစားရိုင်ပါသည်။ လူမကွန်ယက်တွင် ခိမ်းေြခာက်မများ၊ သတင်းတု
များှင့် ေကာလာဟလများကိုေပးပိုြခင်းြဖင့် သုံးစွဲသူတိုကိုအေှာင့်အယှက်ြပိုင်ပါ
သည်။ Cyberbullying ြဖစ်ရပ်များအား ေလ့လာကည့်မည်ဆိုပါက မိမိကိုယ်ကို
အဆုံးစီရင်မများအထိ ြဖစ်ေပေစသည်ကိုလည်း ေတွရှိရပါသည်။
(ခ)

Hacking ။

Social Media တွင် ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များှင့်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစရပ်များကို အလွယ်တကူရယူေှာင့်ယှက်ိုင်ပီး ကူးယူေဖာ်ြပ
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ိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို၏အကျ ိးဆက်များအြဖစ် စီးပွားေရးဆုံးံးမများ၊ ဂုဏ်သိကာှင့်
လူ�ဘဝကိုပါဆုံးံးရသည်အထိ ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။ အလားတူပင် သုံးစွဲသူတို၏
ကိုယ်ပိုင် Account များမှ သက်ေသခံအေထာက်အထားများကို ခိုးယူသူများေကာင့်
စီးပွားေရးဆုံးံးမများကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များမှာ Social Media
ကိုသုံးစွဲသူတိုင်း သတိြပရမည့်အားနည်းချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

အလွန်အမင်းစွဲလမ်းှစ်သက်ြခင်း (Addiction)။

Social Media ကိုအလွန်အမင်း

စွဲလမ်းှစ်သက်ြခင်းမှာလည်း အေှာ င် ့ အ ယှ က်ေ ပးို င် သ ည့် ဆိုး ရ�ာ းေသာအချက်
တစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအချက်အား လူငယ်အများစုခံစားကရပီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ေဆာင်
ိုင်မှင့် စွမ်းရည်များကိုဆုံးံးကရကာ လူမပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ြပတ်ေတာက်သွားက
သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။
(ဃ)

လိမ်လည်လှည့်ြဖားြခင်း (Fraud and Scams) ။

Social Media မှတစ်ဆင့်လိမ်လည်

လှ ည ့်ြ ဖားြခင်း ြဖင် ့ ရာဇဝတ် မ များကို ကျးလွန် ကသည် ့ အြဖစ် အ ပျက် များစွာ ကိ ု
ေတွရှိိုင်ပါသည်။ မိမိတိုိုင်ငံတွင်လည်း Social Media များမှတစ်ဆင့် လိမ်လည်
လှည့်ြဖားြခင်းများ မကာခဏဆိုသလို ြဖစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။
(င)

လုံ�ခံေရးကိစရပ်များ (Security Issues) ။ ယေန�ေခတ်တွင် လုံ�ခံေရးလုပ်ငန်းများသည်
ကို ယ ်ပ ို င် Account များကို လိမ ် လ ည် မ များမှ အ ကာအကွ ယ် ေပးေနေသာ် လ ည်း
အင်တာနက်တွင် တစ်စုံတစ်ေယာက်က မိမိ၏နာမည်၊ သိုမဟုတ် ဓါတ်ပုံြဖင့် Account
အတုဖွင့်၍ ရာဇဝတ်မကျးလွန်ခဲ့ြခင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရှိမှ လာေရာက်
ေမးြမန်းစစ်ေဆးမည်ဆိုပါက သုံးစွဲသူအေနြဖင့် အဆိုပါရာဇဝတ်မအား သိရှိြခင်းမရှိ
သည့်အြပင် မည့်သည့်သက်ေသမေပးိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။

(စ)

မိမိ၏ဂုဏ်သိကာ (Reputation) ။

Social Mediaတွင် မဟုတ်မမှန်ေသာအေကာင်း

အရာများှင့်သတင်းများကို ဖန်တီးြဖန်�ေဝြခင်းြဖင့် တစ်စုံတစ်ဦး၏ဂုဏ်သိကာအား
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အလွယ်တကူပျက်စီးသွားေစိုင်ပါသည်။ အလားတူပင် အဆိုပါသတင်းမှားများေကာင့်
လည်း မိမိ၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်နစ်နာသွားိုင်ပါသည်။
(ဆ)

လိမ်လည်လှည့်စားြခင်းှင့် ဆက်ဆံေရးကိစရပ်များ (Cheating and Relationship
Issues) ။

လူအများစုမှာ Social Media တွင် ချစ်ခွင့်ပန်ြခင်းှင့် လက်ထပ်ခွင့်

ေတာင်းြခင်းတိုအတွက် အသုံးြပေနကသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ် အချ ိန်
အနည်းငယ်ကာပီးေနာက် ၎င်းတို၏မှားယွင်းေသာဆုံးြဖတ်ချက်များေကာင့် ဆက်ဆံ
ေရးှင့် အိမ်ေထာင်ေရးပျက်စီးပိကွဲကရပါသည်။ ထိုအတူ စုံတွဲများမှာလည်း တစ်ဦး
အေပတစ်ဦး မမှန်ကန်ေသာခံစားချက်များှင့် သတင်းများြဖင့်လိမ်လည်လှည့်ြဖား
ေနကသည်ကိုလည်း ေတွရှိရပါသည်။
(ဇ)

ကျန်းမာေရးကိစရပ်များ (Health Issues) ။ Social Media ကိုအလွန်အကျးသုံးစွဲမ
မှ ာလည်း ကျန်း မာေရးအေပ ဆိ ုး ရ� ားသည် ့ထ ိ ခ ို က် မ များြဖစ် ေပေစိ ု င် ပါသည်။
လူအများစုမှာ Social Networking site များကို အလွန်အမင်းသုံးစွဲေနမေကာင့်
ကိုယ်ခာကျန်းမာသန်စွမ်းမအတွက် မြဖစ်မေနြပလုပ်သင့်သည့် ေလ့ကျင့်ခန်းများကို
ြပလုပ်ရန်ပျင်းရိေနတတ်ကပါသည်။

အကျိးဆက်အေနြဖင့်

ေန�စဉ်ဘဝေနထိုင်မကို

ကစဉ့်ကလျားြဖစ်ေစပီး ကျန်းမာေရးကို ဆိုးရ�ာစွာထိခိုက်ေစိုင်ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။
(စျ)

Social Media ေကာင့်ေသဆုံးမများ (Social Media causes death)။

Social

Media တွင် ူးမိုက်ေသာစတန�်ြပကွက်များ၊ လူအများမှ ရထားေပခုန်တက်ြပသည့်
ြပကွက်များှင့် အြခားေသာမလိုအပ်သည့်လုပ်ရပ်များကို ကည့်ြခင်းှင့်ြဖန်�ေဝေပး
ြခင်းတိုမှာလည်း လူငယ်များကို လွဲမှားေသာအားကျမြဖစ်ေပေစပီး အတုခိုးြခင်းြဖင့်
ေသဆုံးမများြဖစ်ေပေနရသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။
(ည)

စွဲ မက်ေ စသည့် မူး ယစ် ေဆးဝါးများ (Glamorizes Drugs and Alcohol)။ Social
Media ၏အားနည်းချက်တစ်ရပ်မှာ ချမ်းသာေသာမူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများကို Follow
လုပ်ြခင်းှင့် ၎င်းတို၏ဗွီဒီယိုများကို Website တွင် ြပန်လည်ြဖန်�ေဝြခင်းများေကာင့်
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အြခားသူများကိုလည်း အဆိုပါမူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ၊ သုံးြဖန်းမများကို အားကျလိုက်နာ
ေစိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၇။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်များမှာ လူမပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Social Media ၏အားသာချက်ှင့်

အားနည်းချက်များြဖစ်ကပီး Social Media အား မည်သည့်နည်းလမ်းများှင့် ရည်ရ�ယ်ချက်များြဖင့်
သုံးစွဲသင့်သည်ကို ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်မည်ြဖစ်သည်။

7

ိုင်ငံေရးတွင် Social Media အသုံးြပမ
၈။

ကမာလုံးဆိုင်ရာ Social Media အသုံးြပမတိုးတက်လာြခင်းှင့်အတူ သတင်းအချက်အလက်

များကိုပိုမိုလက်ခံရရှိလာိုင်ကပီး ြပည် သူ လ ူ ထု အား အေတွး အြမင် ၊ အယူ အ ဆအသစ်မ ျားြဖင့်
ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးသည့် ိုင်ငံေရးအသိုက်အဝန်းတစ်ခု အေကာင်အထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်ိုင်ရန်
အေထာက်အကူြပိုင်လာမည်ဟုေမာ်လင့်ရပါသည်။ အရပ်ဖက်လူ�အဖွဲအစည်း၏ လူသားအကျ ိး
စီးပွားေဆာင်ရ�က်ေရးှင့်သက်ဆိုင်ေသာလပ်ရှားမများကို

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်ြမင်ိုင်ေစရန်အတွက်

Cyber နယ်ပယ်သည် အေရးပါလာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း Social Media ကိုအသုံးြပ၍
ြဖစ် ပ ွားခဲ့ သ ည့် ို င် င ံေ ရးဆိ ုင ် ရာအြဖစ်အ ပျက် မ ျားစွာ ရှိခ ဲ့ ပါသည်။ ြမန် မာို င် င ံ ၏ ၂၀၁၅ ခုှ စ်၊
ို ဝ င်ဘ ာလတွ င် က ျင်း ပြပလု ပ်ခ ဲ့ သ ည့် ေရ�းေကာက်ပွဲကာလအတွင်း ိုင်ငံေရးှင့်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရ�က်ချက်များကို Social Media တွင် အချ ိန်ှင့်တစ်ေြပးညီကည့်ိုင်ပါသည်။ အဆို ပ ါ
ေရ�းေကာက်ပွဲဆိုင်ရာကိစရပ်များအား အြခားေသာမီဒီယာများထက် Facebook တွင် ပထမဦးဆုံး
ေတွ ြမင်ခ ဲ့ ကရပါသည်။ ဆ မဲ ေပးပိ ု င်ခ ွင ့် ရှ ိ သ ည့ ် ြပည် သူ မ ျား၏အမည် စာရင်း တင် သွ င် း သည့ ်
အေတာအတွင်း ေဒသခံလပ်ရှားသူများှင့် သတင်း ေထာက်များက ေဒသခံအုပ်ချပ်သူများှင့်
အကီးအကဲများထံသိုသွားေရာက်ကာ ဆမဲေပးမည့်သူများ၏နာမည်စာရင်းများစွာကို မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
ရယူခဲ့ကပီး ၎င်းတိုအား Facebook စာမျက်ှာတွင်ေဖာ်ြပကာ ဆမဲရှင်တို၏အမည်စာရင်းအား
ပါ/မပါစစ်ေဆးကည့်ရန် တွန်းအားေပးခဲ့ကပါသည်။ Facebook သည် ေရ�းေကာက်ပွဲအကိကာလ
အတွင်း အေရးပါေသာအြဖစ်အပျက်များှင့် လပ်ရှားမများစွာတို၏ အဓိကေဖာ်ြပရာေနရာတစ်ခုြဖစ်
7

https://www.techmaish.com/advantages-and-disadvantages-of-social-media-for-society/ (Accepted date 6.5.2019)

12
လာခဲ့ ပ ါသည်။

ြပည် သ ူလ ူ ထု အ များအြပားသည်

ိုင်ငံေရးကိုအလွန်ပင်ေကာက်ရ�ံကေကာင်း

၎င်းတို၏ Facebook စာမျက်ှာေပတွင် ေရးသားေဖာ်ြပထားကေသာ်လည်း အချ ိြပည်သူများမှာမူ
၎င်းတို၏မိတ်ေဆွများမှ ြပန်လည်ေဝမထားသည့် online ေပရှိ ိုင်ငံေရးအယူအဆများကိုကည့်
ြခင်းြဖင့် အစိုးရအေပေမာ်လင့်ချက်ထားရှိမများှင့်စိတ်ပျက်မများကို ပိုမိုြမင်ေတွလာိုင်ေကာင်း
သိရှိရပါသည်။

8

ိုင်ငံေရးအေပ Social Media ၏ အကျ ိးသက်ေရာက်မများ
၉။

Social Media သည် ိုင်ငေ
ံ ရးှင့်ပတ်သက်၍ အေရးပါေသာအခန်းကတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။

အာဏာရပါတီမ ျားှ င့ ် အတိ ုက ် အခံ ပါတီ များသည် ၎င်းတို၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များှင့်အြမင်များကို
မေဝြခင်း၊ ပါတီေထာက်ခံသူများှင့်တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ြခင်းှင့် ိုင်ငံေရးှင့်ဆိုင်ေသာအေကာင်းအရာ
များကို Social Media တွင်ေဖာ်ြပေဆွးေွးကပါသည်။ ကမာ့ိုင်ငံများတွင် Social Media ကို
အသုံးချပီး ိုင်ငံေရးတွင်ေအာင်ြမင်မရရှိေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေနကသည့်အြပင်
ိုင်ငံေရးဆန�်ကျင်ေတာ်လှန်မများကို Social Media မှတစ်ဆင့် ထိန်းချပ်မများလည်း ေဆာင်ရ�က်
ိုင်ခဲ့ပါသည်။ သာဓကအေနြဖင့် အိိယိုင်ငံဝန်ကီးချပ် Marendra Modi သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်၌
Facebook လူမကွန်ယက်တွင် Follower အများဆုံးြဖင့် ေရ�းေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။
အေမရိကန်သမတ Donald Trump သည် Twitter လူမကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် (၄၅) ကိမ်ေြမာက်
အေမရိ ကန် ိ ုင ် ငံ သ မ တ အြဖစ် ေရ�း ေကာက် တ င် ေြမာက်ခ ံခ ဲ ့ရ ပါသည်။ တုတက
် ွန်ြမနစ်ပါတီ၏
အေထွေထွအတွင်းေရးမှး Xi Jinping သည် Weibo လူမကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် လူထုေထာက်ခံမ
တစ်ခဲနက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ေဂျာ်ဒန်ဘုရင်မ Rania သည်လည်း Twitter လူမကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် လူထု
ေထာက်ခံမအြပည့်အဝရရှိခဲ့သူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ကေမာဒီးယားိုင်ငဝ
ံ န်ကီးချပ် Hun Sen
သည် Facebook ကိ ု ို င် ငံေ ရးလက်န က် တ စ်ခ ု အြဖစ် အ သုံ း ချပီး ကမာ့ အ ရှ ည် ကာဆု ံး ေသာ
ဝန်ကီးချပ်အြဖစ် ှစ်ေပါင်း (၃၂)ှစ် ကာတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ အြခားေသာိုင်ငံများရှိ
8

https://www.academia.edu/35809249/Social_media_Facebook_and_citizenship_in_Myanmar (Accepted date-

7.5.2019)
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ိုင်ငံေရးေခါင်းေဆာင်များသည်လည်း အဓိကအားြဖင့် Social Media ကိုအသုံးချကာ ေအာင်ြမင်မ
ရရှိသွားသည်ကိုေလ့လာြခင်းအားြဖင့် ိုင်ငံေရးတွင် Social Media ၏အင်အားကီးမားပုံကို ေတွြမင်
ိုင်ပါသည်။ ၎င်းတိုအနက် ထင်ရှားေကျာ်ကားသည့်ိုင်ငံေရးြဖစ်စဉ်အချ ိမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်
ပါသည်-

9

(က) အေမရိကန်သမတေရ�းေကာက်ပွဲှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ။

၂၀၁၈ခုှစ် အေမရိကန်သမတ

ေရ�းေကာက်ပွဲတွင် ုပ်ြမင်သံကားအစီအစဉ်များသည် အဓိကအေရးပါေသာအရင်းအြမစ်
များြဖစ်ကသည်။ သိုေသာ်လည်း အွန်လိုင်းြဖင့်မဲေပးြခင်းသည် ဒုတိယေရပန်းအစားဆုံး
ြဖစ်ပီး ေရဒီယို၊ သတင်းစာှင့်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်များြဖင့်မဲေပးြခင်းစနစ်များသည်လည်း
လူသုံးများခဲ့ပါသည်။ အေမရိကန်သမတေရ�းေကာက်ပွဲကာလအတွင်း မဲယှဉ်ပိင်သူ
များှင့် ြပည်သူလူထုအတွက် လူမကွန်ယက်အသုံးြပမသည် လမ်းမိုးလာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Facebook အသုံးြပမန်းသည် မယုံကည်ိုင်ေလာက်ေအာင်
၁.၅၈၁ ဘီ လီ ယ ံ အထိ တိုး ပွ ားလာခဲ့ ပါသည် ။ ၂၀၁၅ ခု ှစ် အေမရိ ကန် သ မ တ
ေရ�းေကာက်ပွဲသည် Facebook တွင် လူေြပာအများဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။
အေမရိကန်ိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန�မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန�အထိ
Facebook စာမျက်ှာေပတွင် ေရ�းေကာက်ပွဲှင့်ပတ်သက်ေသာအေကာင်းအရာများကို
Like လုပ်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်မေဝြခင်းှင့် ထင်ြမင်ယူဆချက်များေရးသားြခင်း
များရှိခဲ့ပါသည်။ အေမရိကန်သမတေရ�းေကာက်ပွဲတွင် ြပည်သူလူထု၏စကားသံများ
သည် ယှဉ်ပိင်အေရ�းခံသူသမတများအနက် Trump ှင့် Hillary Clinton တို
အေကာင်းမှာ ေရပန်းအစားဆုံးြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုှစ်ဉီးသည် တိုင်းြပည်တိုးတက်ေရး
အတွက် အေကာင်းဆုံးလုပ်ေဆာင်ိုင်လိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ေနကသည်။ ထိုေကာင့်
လူ ထ ု သ ည် မိ မိတ ို လ က်ခ ံ ယုံ ကည်ေ သာသမ တေလာင်း အေပ ၎င်း တို  ၏ ထင်ြ မင်
ယူဆချက်များကို Social Media ေပတွင်မေဝြခင်းြဖင့် ေထာက်ခံမများြပလုပ်ကပါ

9

https://www.redherring.com/social/top-politicians-social-media/ (Accepted date-29.5.2019)
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သည်။

10

၄၅ ကိမ်ေြမာက်အေမရိကန်သမတေရ�းေကာက်ပွဲတွင် Donald Trump ကို

ေရ�းချယ်တင်ေြမာက်ရန် မဲေပးေရ�းချယ်မစတင်ကတည်းက Facebook စာမျက်ှာ
မှတစ်ဆင့်မဲေပးိုင်ရန် အချိန်အေတာ်ကာခွင့်ြပေပးခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းအေြခအေနသည်
Donald Trump ကို ေအာင်ြမင်မအြပည့်အဝရရှိေစခဲ့ပါသည်။ “အဓိကအချက်မှာ
ကန်ေတာ်သည် ေရ�းေကာက်ပွဲကာလအတွင်း Facebook၊ Twitter ှင့် Instagram
များတွင် အချ ိန်ေတာ်ေတာ်များများအသုံးြပပီး မဲေပးေစခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအချက်သည်
ကန်ေတာ့်အား ေရ�းေကာက်ပွဲတွင် အိုင်ရေစသည်ဟုထင်ြမင်မိပါသည်” ဟု Donald
Trump မှ CBS ၏မိနစ်ေြခာက်ဆယ်ကာေမးြမန်းမအစီအစဉ်တွင် ေြဖကားသွားခဲ့ပါ
သည်။

11

အေမရိကန်သမတေရ�းေကာက်ပွဲတွင် Donald Trump သည် Hillary Clinton

ကဲ့သို ေရ�းေကာက်ပွဲတွင် နည်းပညာကိုအသုံးြပ၍ မဲဆွယ်စည်းုံးသည့်အစီအစဉ်များှင့်
ေကာ်ြငာစာကပ်ြခင်းများ ြပလုပ်ြခင်းမရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေရ�းေကာက်ပွဲတွင်အိုင်ရရှိခဲ့ပါ
သည်။ ပထမအကိမမ
် ဲေပးြခင်းတွင် Donald Trump သည် Twitter မဲအေရအတွက် ၆၂
ရာခိုင်န်းရရှိခဲ့ပီး Hillary Clinton သည် မဲအေရအတွက် ၃၈ ရာခိုင်န်းသာရရှိခဲ့ပါ
သည်။ ဒုတိယအကိမ်တွင် Donald Trump မှ ၆၄ ရာခိုင်န်းရရှိခဲ့ပီး Hillary Clinton
သည် ၃၆ ရာခိ ု င ်   န ် း သာရရှ ိ ခ ဲ ့ ေကာင် း ပု ံ ( ၂) တွ င ် ေတွ  ရှ ိ ခ ဲ ့ ပ ါသည် ။

12

ထိ ု  ေ နာက်

Donald Trump က “လူမကွန်ယက်သည် ေငွေကးထက်ပိုပီးပါဝါရှိသည်” ဟုေြပာ
ကားခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

10
11
12

https://www.plus1comms.com/the-effect-of-social-media-on-the-us-presidential-election/ (Accepted date-6.5.2019)
https://www.theverge.com/2016/11/13/13619148/trump-facebook-twitter-helped-win (Accepted date-8.5.2019)

https://www.google.com/search?biw=2000&bih=986&tbm=isch&sa=1&ei=23zaXKmMBergz7sPvPWcuAQ&q=Trump+
won+the+election+by+Twitter&oq=Trump+won+the+election+by+Twitter&gs_l=img.12...0.0..1084...0.0..0.0.0.......0......
gws-wiz-img.Gwf9HhHn1zo#imgrc=TyY8O38PzNvByM: (Accepted date-10.5.2019)
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1st Twitter voting result
Hillary
Clinton
38%

Donald
Trump
62%

ပုံ(၂) အေမရိကန်ိုင်ငံသမတေရ�းေကာက်ပွဲတွင် Twitter Social Media တွင်ြပလုပ်ခဲ့သည့်မဲရလဒ်များ
(ခ)

အာရပ်ေွဦး (Arab Spring) ။

အာရပ်ေွဦးဟုေခသည့် အာရပ်ေတာ်လှန်ေရး

သည် Social Media ှင့်ဆက်ွယ်၍ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ ေလ့လာသုံးသပ်သူများမှ
"Facebook ပုန်ကန်မ" ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကပီး ၎င်းြပဿနာကိုေလ့လာေတွရှိရေသာ
ပညာရှင်အများစုက ထိုပုန်ကန်မသည် ပိုပီးသတိထားရမည့်ကိစတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း
မှတ်ယူခဲ့ကပါသည်။

13

ဒုတိယဉပမာတစ်ရပ်အေနြဖင့် အာရပ်ိုင်ငံများတွင် လူမ

ကွန်ယက်အသုံးြပမသည် ရည်ရ�ယ်ချက်တူညီေသာကိစရပ်များတွင် အြခားအဖွဲအစည်း
များ၊ တစ်ဉီးတစ်ေယာက်စသည်တိုှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အေကာင်းဆုံးေသာ
ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ေသာေကာင့် အဓိကအခန်းကမှပါဝင်ေနပါ
သည်။ အာရပ်ေွဦးေတာ်လှန်ေရးစတင်ခဲ့သည့် တူနီးရှားိုင်ငံတွင် Social Media မှ
အစြပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် များေသာအားြဖင့် Facebook အသုံး
ြပမသည် ဂျာနယ်လစ်အားလုံးတိုအတွက် လိုအပ်သည်များရှာေဖွရာတွင် အဓိက
အေရးပါေသာဆက်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည့်အြပင် တူနီးရှားိုင်ငံသားများ
၏ကျယ် ြ ပန�် ေ သာဆက် သ ွ ယ ် ေ ရးလမ် း ေကာင် း တစ် ခ ု ြ ဖစ် ခ ဲ ့ ပ ါသည် ။ တူ န ီ း ရှ ာ း
ေတာ်လှန်ေရးတွင် ြပည်သူလူထုသည် ၎င်းတို၏အြမင်များှင့် ေရှဆက်လုပ်ေဆာင်ရ
မည့်အစီအစဉ်များကို Facebookတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ေဖာ်ြပခဲ့ကသည်။ Facebook
၏အေရးပါမ သ ည် ေမ့ ထ ား၍မရေသာလူ မ  က ွ န ် ယ က် တ စ် ခ ု ြ ဖစ် သ ည် ။ ထိ ု  အ ြပင်
Facebook သည် Social Media တစ်ခုြဖစ်ြခင်းထက် ိုင်ငံေရးလက်နက်တစ်ခုလည်း

13

Social Media and Arab Spring: Politics comes first. (Accepted date-12.5.2019)

16
ြဖစ်သည်။ Facebook သည် လူမေရးကိစများစုေပါင်းဖွဲစည်းပီး တူနီးရှားသမတ
Ben Ali ၏အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ပိလဲသွားေစရန် အေထာက်အကူြပဆက်သွယ်ေရးလမ်း
ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ခဲ့သည်။ အာရပ်ိုင်ငံများတွင် ၎င်းတို၏အနာဂတ်မူဝါဒအစီအစဉ်များ၊
စစ်ေရးအင်အားှင့်ပတ်သက်၍ စိန်ေခမများှင့်ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ Social Media
သည် ြပည်သူလူထုကို ိုင်ငံေရးတွင်စိတ်ပါဝင်စားေစရန် လံေဆာ်မေပးိုင်ြခင်းေကာင့်
အီဂျစ်လူမျိးတိုသည် Facebook ကို အထူးေကျးဇူးတင်ေကာင်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။

14

၂၀၁၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်ေန�တွင်စတင်ခဲ့သည့် အီဂျစ်ေတာ်လှန်ေရးတွင် သမတ
Hosni Mubarak တ်ထွက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ လံ�ေဆာ်မှင့်ေတာ်လှန်မများသည်
ဆိုရှယ်မီဒီယာအေပအာုံစိုက်မအများဆုံးခံခဲ့ရပီး ၂၀၁၁ ခုှစ ် သ ည် Facebook
ေတာ် လ ှန် ေ ရးစတင် ခ ဲ့ ေ သာှ စ် ဟု လ ည်း သတ်မ ှတ ် ိ ုင ်ပ ါသည်။ ဆို ရ ှ ယ် မီ ဒီ ယ ာ
မှတ စ် ဆင့် အစိုးရအားဆန�်ကျင်ရန်အတွက် အင်အားစုေဆာင်းြခင်းများရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၁ ခု  ှ စ ် ၊ ဇန် န ဝါရီ လ ၂၅ ရက် ေ န�သည် “အီ ဂ ျစ် ရ ဲ တ ပ် ဖ ွ ဲ  ေန�” ြဖစ်  ပီ း Cario,
Alexanderia, Suezလမ်းမထက်တွင် အကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အကမ်းဖက်မ
ြဖစ်ရြခင်း၏ေနာက်ခံ၏အေကာင်းအရင်းမှာ ရဲတပ်ဖွဲ၏မတရားသြဖင့ည
် ဉ်းပမ်းှိပ်စက်မ
ကိုဆြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်း အီဂ ျစ်လ ူမ ျ ိ းများ၏ေတာ် လ ှန် မ တ ွ င် Facebook၊
Twitter ကဲ့သိုေသာ Social Media တိုသည် လံ�ေဆာ်သူများှင့် ပုန်ကန်သူများအကား
အဓိကအေရးပါေသာေပါင်းကူးတံတားသဖွယ်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။

15

အီဂျစ်ေတာ်လှန်ေရးတွင်

အစိုးရသည် Social Media မှတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်ြပန�်ပွားမကို ရပ်တန�်
ေစရန် ကိ  းပမ်း ခဲ့ သ ည်။ အီဂျစ်ေတာ်လှန်ေရး၏အဆိုးရ�ားဆုံးအေြခအေနများအနက်
အစိုးရအေနြဖင့် အီဂျစ်ိုင်ငံ၏အင်တာနက်ရရှိမကို ၅ ရက်တာြဖတ်ေတာက်ခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ိုင်ငံေရးလပ်ရှားေြပာင်းလဲမတွင် အဓိက

14

https://www.journalijdr.com/impact-social-media-arab-spring-special-emphasis-tunisia%E2%80%99s-uprising
(Accepted date-8.5.2019)

15

https://www.ukessays.com/essays/media/role-social-media-egyptian-revolution-5657.php(Accepted date-11.5.2019)

17
သက်ေရာက်မအရှိဆုံးအရာြဖစ်သည်။

16

ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အကျိးသက်ေရာက်မမ
 ျားသည်

ဒီမိုကေရစီလမ်းေကာင်းေြဖာင့်တန်းေစရန်

အဓိကကျေသာေနရာမှပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။

၂၁ ရာစုတွင် လူအများစုသည် Social Media ကို လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရန်ှင့်
အချက်အ လက် များမေဝရန် အတွက ် အသုံးြပလာကသည်။ ထိုအြပင် ိုင်ငံေရးှင့်
သက်ဆိုင်ေသာသတင်းအချက်အလက်များမေဝရာတွင်လည်းေကာင်း၊

ဒီမ ိုကေရစီ

ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင်လည်းေကာင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် အေရးပါအရာေရာက်ခဲ့သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းေကာင်းေပမှတစ်ဆင့် နည်းလမ်းများစွာအသုံးြပပီး ဒီမိုကေရစီ
တည်တံ့ခိုင်မဲေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထိုအြပင် အစိုးရှင့်ြပည်သူ
အကားရင်းှီးမလည်းြဖစ်ေစပီး အေြခခံအကျဆုံးေသာအမှန်တရားမှာ ိုင်ငံ၏အဆိုးှင့်
အေကာင်းှစ်ခုစလုံးတွင် ြပည်သူများ၏အာုံစူးစိုက်မပိုရလာေစြခင်းြဖစ်ပါသည်။

17

ြမန်မာိုင်ငံတွင် Social Media ပျ ံှံမှင့် ထိန်းချပ်မ
၁၀။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် Social Media ကို ကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်�သုံးစွဲလာြခင်းှင့်အတူ သတင်း

အချက်အလက်များှင့် အေတွးအေခအယူအဆသစ်များကို ပိုမိုလက်ခံရရှိလာိုင်သည်ကို ေတွြမင်
လာရပါသည်။ ထိ ုြ ပင် အကီး မားဆုံး ေသာအကျ ိ းအြမတ် မှ ာ အေြခခံအ င် တ ာနက် သ ုံး စွ ဲမ  အြဖစ်
Facebook အား တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် သိသိသာသာပိ ု မို သ ုံး စွ ဲ လာကြခင်း ြဖစ် ပ ါသည် ။
Smart ဖုန ်း များှ င့ ်ဖ ုန် း ဆင်း ကတ် များ အေရအတွက ်အ ကန်� အသတ် မရှိ အလွယ်တကူဝယ်ယူ
ရရှိလာခဲ့သြဖင့် မိမိေနရပ်မှြပည်ပသိုသွားေရာက်လုပ်ကိုင်ေနကသူများှင့် ဆက်သွယ်ိုင်ရန်အတွက်
လည်း Social Media ကများစွာအေထာက်အကူြပလျက်ရှိပါသည်။

18

16

https://mystudentvoices.com/the-role-of-social-media-in-the-2011-egyptian-revolution9867a5f32be1?gi=107c9ef9e11a (Accepted date-10.5.2019)

17

https://www.google.com/search?ei=WvvkXJHOBcLkvgS_qJ2gDQ&q=impact+of+social+media+on+
democracy+pdf&oq=impact+of+social+media+on+democracy+pdf&gs_l=psyab.12..0i71l8.0.0..104160...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.x-6PfTFfxoY Effect of social media on democratization. (Accepted
date-12.5.2019)

18

https://www.academia.edu/35809249/Social_media_Facebook_and_citizenship_in_Myanmar (Accepted

date-8.5.2019)

18
၁၁။

ိုင်ငံတကာစစ်တမ်းများကိုေလ့လာကည့်မည်ဆိုပါက ြမန်မာိုင်ငံရှိ Social Media ထိုးေဖာက်

ဝင်ေရာက်မန်းမှာ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ၂၀ ရာခိုင်န်း၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ၂၈ ရာခိုင်န်း၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်
၃၄ ရာခိုင်န်းှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ၃၉ ရာခိုင်န်းအသီးသီးရှိလာပီး တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် သိသိ
သာသာတိုးတက်ကျယ်ြပန်�လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။

19

Digital 2019 Myanmar အစီရင်ခံစာ

အရ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၌ လူဦးေရစုစုေပါင်း ၅၄ သန်းေကျာ်ရှိသည့်အနက် Mobile Phone
ဝယ်ယူသုံးစွဲမအေရအတွက်မှာ ၅၆.၅၇ သန်းြဖစ်ပီး လူဦးေရစုစုေပါင်းရာခိုင်န်းထက် ၅ ရာခိုင်န်း
ေကျာ်လွန်ကာ သုံးစွဲလျက်ရှိေနကသည်ကိုေတွရှိရပါသည်။ ထိုြပင် အင်တာနက်သုံးစွဲမ ၂၁ သန်း၊
Social Media သုံးစွဲမ ၂၁ သန်းှင့် Mobile Phone ြဖင့် Social Media သုံးစွဲမ ၂၁ သန်းရှိပီး
တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်�သုံးစွဲမန်းမှာ ၃၉ရာခိုင်န်းအသီးသီးရှိကေကာင်း
ေတွရှိရပါသည်။ သိုရာတွင် Social Media သုံးစွဲမြမင့်တက်လာသည်ှင့်အမ မေကာင်းေသာ
အကျ ိးဆက်အြဖစ် မခင်းြဖစ်ပွားမ Cyber Crime အေရအတွက်မှာလည်း တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ်ပိုမို
များြပားလာပါသည်။

20

၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် မခင်းအေရအတွက် (၂)မ၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် (၆) မ၊ ၂၀၁၅

ခုှစ်တွင် (၅၃) မ၊ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် (၂၈၁) မှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် (၁၉၃)မ စုစုေပါင်း (၅၃၅) မရှိခဲ့
ပါသည်။

21

(ပုံ-၃) ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ိုင်ငံ (၃၈) ိုင်ငံများအကား Cyber

ဆိုင်ရာလုံ�ခံမရှိ/မရှိှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းတာမြပလုပခ
် ဲ့ရာ ရမှတ် ၀.၁၇၂ြဖင့် ေဒသတွင်းအဆင့် (၂၆)ှင့်
တစ်ကမာလုံးအဆင့်တွင် (၁၂၈) ရရှိခဲ့ေကာင်း Global Cybersecurity Index (GCI) 2018 မှ
ေဖာ်ြပထားပါသည်။

19

22

https://www.statista.com/statistics/883751/myanmar-social-media-penetration/ (Accepted date-

6.5.2019)
20
http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Digital_2019_Myanmar_
Kepios_Jan2019.pdf (Accepted date-11.5.2019)
21

https://www.doj.gov.ph/files/OOC/OOC%20-%20TOT/Cybercrime%20Situation%20in%20Myanmar.pdf (Accepted
date-8.5.2019)

22

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-

EV5_print_2.pdf (Accepted date-6.5.2019)

19

ပုံ(၃)တစ်ိုင်ငံလုံးရှိ Mobile Phone၊ Internet၊ Social Mediaသုံးစွဲမှင့် Cyber မခင်းများအေရအတွက်
၁၂။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

Social

Media

ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

ြမန်မာိုင်ငံသတင်း

မီဒီယာေကာင်စီမှ တတိယမိင် (၄)ရပ်၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၃၀ ရက်ေန�
တွင် ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ြပလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲမှတစ်ဆင့်
သေဘာတူ ည ီခ ျက် (၁၃)ချက်က ို သတ်မ ှတ ် ို င ် ခ ဲ့ ပီး အချက်(၁၀)ချက်ပါအေကာင်းအရာများအရ
“သတင်းအတု/အေယာင်များ၊ သတင်းအမှားများ၊ ေရးသားြဖန�်ြဖးေနမများှင့်ပတ်သက်၍ သတင်း
မီဒီယာများှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများကေဖာ်ထုတ်ပီး ြပည်သူလူထုသိုအသိေပးြဖန�်ေဝသွားရန်”
ဆို ေ သာအချက် ပါဝင်ေ နပါသည်။

ထိ ုေ ကာင့်

ြမန် မ ာိ ု င် ငံ သတင် း မီ ဒီ ယ ာေကာင် စီ အေနြဖင့်

အဘက်ဘက်မှစိစစ်မြပလုပ်ပီးေနာက် Online Media များတွင် သတင်းခိုးယူေနသည့် Website ှင့်
Social Media Page များ၏အမည်စာရင်းများကိုထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ (က) Pho Thu Taw
(ခ) Dagaung (ဂ) Myanmar Daily Feed (ဃ) ြမန်မာ့သတင်းဦး သတင်းထူးများ @naDinSar-1
(င) ြမန်မာ့သတင်းစုံ (Myanma Tadinsone) (စ) ZeeKwat-ဇီးကွက် (ဆ) Shwe Wiki (ဇ) Shwe
Mon (ဈ) Yuyalay (ည) Apann Pyay (ဋ) ACHITL WINPYIN (ဌ) Lwin Pyin (ဍ) လှေတာသား
Hlataw.com (ဎ) တိုလီမိုလီကုမဏီ (ဏ) Thadinhtoo (တ) သမီးေလးဖတ်ဖို Knowledge (ထ)
Myanmar Breaking News (ဒ) MyanmarLive လတ်တေလာြမန်မာသတင်းများ (ဓ) ေတာသူ
Taw Thu (န) Apyo Lay (ြဖစ်ရပ်မှန်သတင်းထူးများဟုအမည်ေြပာင်းထားသည်) (ပ) Nanmalgyi

20
(ဖ) Focus Myanmar- Latest Updates in Myanmar (ဗ) Lat Khat Than (ဘ) Burmese .asia
Media News & Entertainment (မ) သုတကယ် Thutastar (ယ) Daily Feed (ရ) Myanmar
News Plus (လ) Achitlwin Pyin-news Daily Time (ဝ) The Lifestyle Myanmar (သ) Beautiful
Myanmarှင့် (ဟ) OK သတင်းစုံ စသည်တိုပါဝင်ေနပါသည်။
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ြမန်မာ့လတ်ေတာ်ှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ
၁၃။

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ�လတ်ေတာ်ှင့် အမျိးသားလတ်ေတာ်အပါအဝင် တိုင်းေဒသကီးှင့်

ြပည် န ယ် လ တ ်ေ တာ် ၁၂ ခုတ ိ ုတ ွင ် Website ှ င့ ် Facebook ကဲ့ သ ို ေ သာလူ မ ကွန ် ယ က်
စာမျက် ှာ များဖွ င့် လ ှစ် ကာ သတင်း ြပန် ကားေရးအစီ အစဉ်မ ျား ေဆာင် ရ �က် လ ျက် ရှိ ပ ါသည်။
တိုင်းေဒသကီးလတ်ေတာ်များြဖစ်ကေသာ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ တနသာရီ၊ ပဲခူးှင့် ြပည်နယ်
လတ်ေတာ်များြဖစ်ကေသာ မွန်၊ ရှမ်း၊ ကရင်ှင့် ကချင်တိုတွင် Facebook Page များဖွ င့ ်လ ှစ ် ထား
သည်။ ကျန်ရ ှိေ သာြပည် န ယ် များတွင ် Facebook ဖွင ့် ထ ားြခင်း များမေတွ ရပါ။ လတ်ေတာ်များ
၏လူမကွန်ယက်တွင် ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်(က) ဉပေဒကမ်းများ၊
(ခ)

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများ၊

(ဂ)

လတ်ေတာ်အစည်းအေဝးများ၊

(ဃ) လတ်ေတာ်အစည်းအေဝး တိုက်ိုက်ထုတ်လင့်မများ၊

၁၄။

(င)

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် ေတွဆုံမများ၊

(စ)

အခမ်းအနားများ၊

(ဆ)

လတ်ေတာ်အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲများ။

Facebook စာမျက်ှာဖွင့်၍ သတင်းြပန်ကားေရးေဆာင်ရ�က်ေနေသာ လတ်ေတာ်များအနက်

ြပည်သူ�လတ်ေတာ်သည် like အများဆုံးရရှိထားပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၏ပထမအပတ်အတွင်း
ဝင်ေရာက်ဖတ်သူအေရအတွက် တစ်သိန်းေကျာ်ြဖင့် အများြပည်သူှင့်ထိေတွမအများဆုံးြဖစ်ေကာင်း
တစ်ဖက်ပါကားချပ်အရ ေလ့လာေတွရှိရပါသည်23
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ိုင်ငံေရးပါတီများှင့် Social Media
၁၅။

ြမန်မာိုင်ငံရှိိုင်ငံေရးပါတီများအေနြဖင့် Social Media ကိုအသုံးြပ၍ လူထုစိတ်ဝင်စားမ

ရရှိေစရန်အတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။ ိုင်ငံေရးပါတီများအလိုက် Facebook လူမ
ကွန်ယက်တွင် like ရရှိမအေြခအေနအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုံ(၅)တွင် ေလ့လာိုင်ပါသည်။
ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ Facebook Page များတွင် Like ရရှိမအေြခအေနြပဇယား
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ပုံ(၅) ြမန်မာိုင်ငံရှိ ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ Facebook Page များတွင် Like ရရှိမအေြခအေနြပဇယား
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၁၇။

ထိုအြပင် Facebook လူမကွန်ယက်တွင် ပါတီအလိုက်လပ်ရှားေဆာင်ရ�က်မများကို ေအာက်

ေဖာ်ြပပါပုံ(၆)တွင်ေလ့လာေတွရှိိုင်ပါသည်။

25

Facebook Page များတွင် ိုင်ငံေရးပါတီများ၏လပ်ရှားမရာခိုင်န်း
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ပုံ (၆) Facebook Page များတွင် ိုင်ငံေရးပါတီများ၏လပ်ရှားမရာခိုင်န်း
စဉ်

ပါတီ

၁။

အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (NLD)

၂။

like ရရှိမအကိမ်ေရ

လပ်ရှားမအကိမ်ေရ

၂၈၀၀၀၀၀+

၁၅+

အမျ ိးသားတိုးတက်ေရးပါတီ (NDP)

၃၂၀၀၀၀+

၂၃+

၃။

ြပည်ေထာင်စု�ကံ့ခိုင်ေရးှင့်ဖွံဖိးေရးပါတီ (USDP)

၃၀၀၀၀၀+

၂၁၅+

၄။

ရခိုင်အမျ ိးသားပါတီ (ANP)

၃၄၀၀၀+

၁၄+

၅။

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (SNLD)

၂၃၀၀၀+

၀

၆။

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(SNDP)

၉၁၀၀+

၁+

၇။

ရခိုင်ဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ် (ALD)

၈၅၀၀+

၆+

၈။

အမျ ိးသားဒီမိုကေရစီအင်အားစု (NDF)

၈၃၀၀+

၄၅+

၉။

ြပည်သူ�ပါတီ (People’s Party)

၅၄၀၀+

၁၉+

၅၁၀၀+

၅+

၁၀။ ချင်းအမျ ိးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (CNDP)
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Social Media ှင့်ဆက်စပ်ဥပေဒများ
၁၆။

ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရအေနြဖင့် Social Media ကအတွက် အေထာက်အကူြပေပးေနသည့်

သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများကို စတုတမိင်အြဖစ်ပီြပင်စွာရပ်တည်ိုင်ပီး လွတ်လပ်စွာေရးသား
ထုတ်ေဝြဖန်�ချ ီခွင့်ရှိေစရန်၊ သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ရပိုင်ခွင့်ှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များအြပည့်အဝရရှိ
ေစရန်၊ လိုက်နာရမည့်တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းှင့်ကျင့်စဉ်များ၊ ိုင်ငံသားတိုင်း၏သတင်းရပိုင်ခွင့်
ကိုြဖည့်ဆည်းေပးရန်ှင့် တိုင်ကားချက်၊ အြငင် း ပွ ားချက်မ ျားကိ ု ေြဖရှ င်း ေပးို င ်ရ န် ရ ည် ရ � ယ် ၍
“သတင်း မီ ဒီ ယ ာဥပေဒ”ကို ၂၀၁၇ ခု ှစ် တ ွ င် အတည်ြပြပာန်းခဲ့ ပါသည်။
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ထို  အ ြပင် သတင်း

အချက်အ လက် ၊ စာရ� က်စ ာတမ်း ၊ စာေစာင်များှင့်ပုံကမ်းများ၊ ပုံစံနမူနာများအစရှိသည်တိုအား
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အားလုံးြဖစ်ေစတရားမဝင်ကူးယူေဖာ်ြပြခင်းှင့် လဲေြပာင်းလက်ခံ
ရယူြခင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ေရးစနစ်များကို ချိးေဖာက်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်
များရယူြခင်း၊ အစိုးရမှထုတ်ြပန်ထားသည့် လှိျဝှက်စာရ�က်စာတမ်းများအားရယူြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်
ဖျက်ဆီးြခင်းများအတွက် “လိဝှက်အက်ဥပေဒ (၁၉၂၃)”ကိုလည်း ြပာန်းထားပီးြဖစ်ပါသည်။

27

အလားတူ အီလက်ထေရာနစ်ှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်တမ်းများ၊ အချက်အလက်သတင်းလာများှင့်
ကွန်ပျတာပိုဂရမ်တစ်ခုလုံးြဖစ်ေစ၊

တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ

မိုးေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့်

ေပးပိုြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ခိုးယူဖျက်ဆီးြခင်းှင့်ထိခိုက်ဆုံးံးေစြခင်းှင့်
ြပစ်မအားအေရးယူစီရင်ြခင်းများအတွက် ၂၀၀၄ခုှစ်တွင် “အီလက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရ�က်ေရး
ဥပေဒ”ကိုြပာန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ဆက်သွယ်ေရးကွန်ရက်တစ်ခုခုကိုအသုံးြပ၍ ပုဂိလ်တစ်ဦးဦး
အား ေြခာက်လှန်�ေတာင်းယူြခင်း၊ အသေရဖျက်ြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း၊ သိုမဟုတ် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း
များကိုြပလုပ်ပါက “ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပုဒ်မ ၆၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)”အရ အေရးယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်သည်။
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အြမင်ှင့်သုံးသပ်ချက်များ
၁၇။

Social Media သည် အလာေပါင်းများစွာကို ေပါင်းစည်းထားသည့်အတွက် မှန်ကန်စွာ

အသုံးချိုင်မည်ဆိုပါက ြပည်သူလူထုသို အသိပညာများကိုအသိေပးမေဝေပးိုင်ြခင်း၊ သိရှိလိုသည့်
အချက်အလက်များအား အချ န
ိ ်တ ိ ု အတွင ်း ရှ ာေဖွ သ ိရ ှိ ိ ုင ်ြခင်း ၊ အလု ပ် အ ကို င် အ ခွ င် ့အ လမ်း များ

26
27
28

http://www.amyotha.hluttaw.mm/ (Accepted date-6.5.2019)
https://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/lawdatabase/my/timeline (Accepted date-8.5.2019)
https://www.motc.gov.mm(Accepted date-7.5.2019)
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တိုး တက်လ ာို င်ြ ခင်း ၊

ပညာေရးအတွက ်

များစွာအေထာက်အကူြပြခင်းှင့်ိုင်ငံ၏ေနာက်ဆုံး

အေြခအေနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီသိရှိိုင်ြခင်း စသည့်အကျိးအြမတ်
များစွာရရှိိုင်သည်ဟု ြမန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်၏ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သိုေသာ်
ြမန်မာြပည်သူလူထုသည် Social Media ှင့်ေခတ်မီနည်းပညာများကို နားလည်သေဘာေပါက်မ
အားနည်းြခင်း၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များနည်းပါးြခင်းှင့် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များမရှိြခင်း
တို  အေပ နည်း ပညာဆို င ်ရ ာပုဂ ိ လ် မ ျားက သုံးသပ်ထားပါသည်။

29

Social Media မှတစ်ဆင့်

နည်းပညာေခတ်သို ေြပာင်းလဲသွားသည့်အဆင့်တိုင်းကိုကည့်ေလ့လာိုင်ပီး ၎င်းမှတစ်ဆင့်လည်း
ေှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူ Hacker များအတွက် ခိုးဝင်ေှာင့်ယှက်ိုင်သည့်ဟာကွက်များရှိေနဆဲြဖစ်
ေကာင်းေတွ ရှ ိ ရပါသည်။

30

ယေန�ေခတ် ရာဇဝတ်မြဖစ်ပွားမန်းြမင့်တက်လာရသည့် အဓိက

အေကာင်းအရင်းအား ေလ့လာဆန်းစစ်ကည့်မည်ဆိုပါက Social Media ကိုကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်�
သုံးစွဲလာိုင်မေကာင့်ြဖစ်သည်ကိုေတွရှိရေကာင်း

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနမှေြပာကားခဲ့ပါသည်။

31

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များမှ Social Media (အဓိကအားြဖင့် Facebook) အလွန်အကျးသုံးစွဲြခင်း
ေကာင့် အိပ်စက်ချ ိန်ေလျာ့နည်းလာပီး စိတ်ကျေရာဂါခံစားကရသည့် ကျန်းမာေရးအကျ ိးဆက်
များစွာရှိေကာင်း ေထာက်ြပခဲ့ကပါသည်။ သိုေသာ် လူငယ်အများစုမှာ Social Media ေပတွင်
မိမိ၏စိတ်ခံစားချက်များှင့်အေြခအေနများကို ထုတ်ေဖာ်ြပသကကာ ရရှိလာေသာ Like တစ်ခုသည်
ဦးေှာက်၏လုပ်ေဆာင်မများကိုလံေဆာ်မေပးပီး ပိုမိုတိုးတက်မရှိလာကသည်ဟုဆိုပါသည်။

32

ထိုြပင်

Social Media ကပံ့ပိုးေပးထားသည့် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များက ဆမဲေပးသူ
တစ်ဦး၏စိတ်ဆုံးြဖတ်မကို လမ်းမိုးေြပာင်းလဲိုင်သည်ကို ေတွြမင်ရပါသည်။ ိုင်ငံေရးကတွင်လည်း
ြပည်သူများသည် သတင်းအချက်အလက်များကို Social Media တွင် ဖတ်ရယူိုင်သည့်အတွက်
ေရ�းေကာက်ပွဲရလဒ်ကိုကိတင်ခန်�မှန်းိုင်ပီး ေရ�းေကာက်ပွဲတွင်ပါဝင်လာမန်းကိုလည်း ပိုမိုတိုးြမင့်

29

https://www.doj.gov.ph/files/OOC/OOC%20-%20TOT/Cybercrime%20Situation%20in%20Myanmar.pdf (Accepted
date-11.5.2019)

30

https://www.mmtimes.com/lifestyle/26414-the-two-faces-of-social-media.html (Accepted date -

15.5.2019)
31
https://elevenmyanmar.com/news/extensive-use-of-social-media-is-one-of-the-root-causes-of- crimesdy-minister (Accepted date-13.5.2019)
32
https://www.mmtimes.com/lifestyle/26414-the-two-faces-of-social-media.html (Accepted date12.5.2019)

25
လာေစိုင်ေကာင်း Verba, Schlozman, and Brady တိုေရးသားြပစုတင်ြပထားသည့် Voice and
Equality တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
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နိဂုံး
၁၈။

ြမန်မ ာိ ု င် ငံ ၏ ဒီ မိ ုက ေရစီ အ သွ င် ကူး ေြပာင်း ေရးကာလတစ်ေ လာက် Social Media သည်

ေဆွး ေွး ေဝဖန်မ ြ ပလု ပ် ို င် သ ည့် ေနရာတစ်ခုအသွင်ေြပာင်းလဲလာခဲ့သည်ကို ေတွြမင်ရပါသည်။
ထိုြပင် Social Media ကိုနည်းစနစ်မှန်မှန်အသုံးြပြခင်းြဖင့် လူမဘဝအတွက် အဖက်ဖက်မှအကျ ိး
အြမတ်များစွာရရှိိုင်သကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံတွင် Social Media အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
ေထာက်ပံ့ေပးထားမအားနည်းြခင်း၊ အသိအြမင်ှင့်ဗဟုသုတနည်းပါးြခင်းများေကာင့် Social Media
၏အသုံး ချခံ လ ူ သားများြဖစ်လ ာကပီး ရာဇဝတ်မြဖစ်ပွားမန်းကို ြမင့်တက်လာေစသည်ကိုလည်း
ေတွြမင်ေနရပါသည်။ ထိုေကာင့် Social Media ကအား အဆင့်ြမင့်တင်ိုင်ရန်၊ နည်းပညာပိုင်း
ဆို င ်ရ ာအသိ ပ ညာေပးေရးလု ပ် ငန်း များေဆာင် ရ� က် ရန် ှင ့် လက်ရှိြပာန်းထားသည့်ဥပေဒများ၏
အကျ ိးသက်ေရာက်မများကိုေလ့လာဆန်းစစ်ပီး Social Media အသုံးြပသူများအတွက် လုံ�ခံမ
အြပည့်အဝေပးိုင်သည့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးေပးိုင်ရန်မှာ လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။
ဤစာတမ်းတိုကိုဖတ်ြခင်းြဖင့် Social Media ၏အေရးပါပုက
ံ ိုသိြမင်ိုင်ပီး ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးှင့်
အြခားေသာလူ ေနမဘ ဝများအား မည်မလမ်း�ခံိုင်သည်ကိုပါ ေလ့လာဆန်းစစ်သိြမင်လာိုင်မည်
ြဖစ်ေကာင်း ေလ့လာစုစည်းတင်ြပအပ်ပါသည်။
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https://kb.osu.edu/handle/1811/81616 (Accepted date-10.5.2019)

