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ຄູ່ຳານຳາ

ເນ່ອົງຈາກຄູ່ວາມືແຜູ້�ຫຼາຍຂອົງການນຳາໃຊົ�ໂທລະສື່ັບສື່ະມືາດໂຟນ, ບວກກັບການໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ,  
ຜ່່�ບຳລິໂພຶກຂ�າວໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�, ລວມືທີ່ັງໃນປະເທີ່ດກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ມືຽນມືາ  
ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື (CLMV), ສາມືາດເຂ້າເຖິງຂ�າວໂດຍຜ່�ານຊ້�ອົງທີ່າງອົອົນລາຍເພຶ່ມືຫຼ່່າຍຂ້ນນັບມື້.  
ເຊ້່ນດຽວກັບຢູ່່�ໃນພຶາກພຶ້ນອົ່ນໆຂອົງໂລກ, ປາກົດການນ້ ໄດ�ເພຶ່ມືຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍຕ້່ການມືີຂ�າວທີ່່ 
ເຊ້່ອົຖືໄດ�, ແລະ ເນ້ນຢູ່້າໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນເຖິງຄູ່ວາມືຈຳາເປັນທີ່່ນັກຂ�າວຕ້�ອົງມືີ ທີ່ັກສະພຶ້ນຖານ ໃນການກວດສອົບ 
ແລະ ຢູ່ືນຢູ່ັນຂ້ເທີ່ັດຈິງ. ການລະບາດຂອົງພຶະຍາດອົັກເສບປອົດ ຈາກເຊ້້ອົຈຸລະໂລກສາຍພຶັນໃໝ່�  
ໂຄູ່ວິດ-19 ຍັງໄດ�ບີບບັງຄູ່ັບໃຫຼ່�ຊ້�ຽວຊ້ານດ�ານຂ�າວ ແລະ ສ່ສ�ວນໃຫຼ່ຍ�ຕ້�ອົງໄດ�ລາຍງານຂ�າວຜ່�ານທີ່າງ
ອົອົນລາຍ, ໂດຍທີ່່ສ�ວນຫຼ່່າຍແລ�ວ ຕ້�ອົງໄດ�ປະຕ້ິບັດໜັ�າທີ່່ໂດຍປາສະຈາກການກະກຽມືຢູ່�າງພຶຽງພຶຳ 
ສຳາລັບ ການປ�ຽນແປງນ້.

ບັນດາໜັ�ວຍງານສ່ໃນຂົງເຂດອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� ມືີຄູ່ວາມືກະຕ້ືລືລ້ນທີ່່ຈະປັບຕ້ົວໃຫຼ່�ເຂ້າກັບ
ພຶຶດຕ້ິກຳາການບຳລິໂພຶກຂ�າວທີ່່ປ�ຽນໄປ ຂອົງຜ່່�ຊ້ົມືຂອົງພຶວກເຂົາໃຫຼ່�ໄດ�ຫຼ່່າຍຂ້ນ, ແຕ້�ວ�າ ສ�ວນຫຼ່່າຍແລ�ວ 
ພຶວກເຂົາຍັງຂາດພຶ້ນຖານ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນທີ່່ຈະຊ້�ວຍໃນການຫຼ່ັນປ�ຽນນ້. ຜ່່�ຈັດການຫຼ່�ອົງຂ�າວກຳາລັງ 
ຜ່ະເຊ້ີນໜັ�າ ກັບຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍໃນການຈັດການ ກັບການປະສົມືປະສານເຂ້າກັນຂອົງສ່ ທີ່່ຄູ່ົນສາມືາດ
ບຳລິໂພຶກສ່ ໄດ�ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍຮົ່ບແບບ ໂດຍໃຊ້�ອົຸປະກອົນເຄູ່່ອົງດຽວ. ປັບຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂອົງພຶວກເຂົາໃຫຼ່� 
ນຳາໃຊ້�ຫຼ່່າຍແພຶລັດຟອົມື ແລະ ແມື�ນແຕ້� ວິທີ່ີຄູຸ່�ມືຄູ່ອົງພຶາບລັກ ຫຼ່່ື ແບຣີນຂອົງຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວຂອົງ 
ພຶວກເຂົາໃນສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ.

ຄູ່່�ມືືນ້ແມື�ນການປະກອົບສ�ວນເຂ້າໃນຂະບວນການສະທີ່�ອົນໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ, ຍົກລະດັບ ແລະ ປ�ຽນໂສມືໜັ�າຂອົງ
ການຜ່ະລິດ ຂ�າວແບບມືືອົາຊ້ີບ ໂດຍບັນດານັກຂ�າວ ແລະ ຜ່່�ຈັດການສ່ໃນປະເທີ່ດ ກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, 
ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື ແລະ ປະເທີ່ດອົ່ນໆ.

“ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ ຮົຽນຮົ່�ກ�ຽວກັບ: ສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງທີ່າງອົອົນລາຍ” ແມື�ນອົີງໃສ� 
ການຜ່ະລິດຂ�າວອົອົນລາຍທີ່່ທີ່ັນສະໄໝ່ໃນພຶ່ມືສັນຖານຂອົງສ່ທີ່່ປ�ຽນແປງຢູ່�າງໄວວາໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີ
ຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�. ຄູ່່�ມືືນ້, ໄດ�ຖືກຮົວບຮົວມືຂ້ນມືາໂດຍສະເພຶາະ ສຳາລັບນັກຂ�າວທີ່່ກຳາລັງຝຶຶກຝຶົນ 
ຕ້ົນເອົງ ແລະ ຫຼ່ວັງຢູ່າກຍົກລະດັບທີ່ັກສະຂອົງ ຕ້ົວເອົງໃນການຜ່ະລິດສ່ອົອົນລາຍ, ນອົກຈາກນ້ນ  
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ຄູ່່�ມືືນ້ ກຳຍັງຈະເປັນປະໂຫຼ່ຍດຕ້່ຄູ່່ຝຶຶກດ�ານສ່, ນັກບັນນາທີ່ິການ ແລະ ຜ່່�ຈັດການສ່ ທີ່່ຕ້�ອົງການເສີມືສ�າງ
ຄູ່ວາມືເຂ້ມືແຂງໃຫຼ່�ທີ່ີມືງານຂອົງພຶວກເຂົາ ໃຫຼ່�ມືີແນວທີ່າງການເລ່າເລ່ອົງທີ່່ດີຂ້ນ ໃນສະພຶາບແວດລ�ອົມື
ຂອົງຂ�າວດິຈິຕ້ັອົນໃນໂລກປະຈຸບັນ. ຄູ່່�ມືືນ້, ຈະນຳາສະເໜັີ ຫຼ່່ັກການ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ, ເຄູ່່ອົງມືື ແລະ  
ເກັດຄູ່ວາມືຮົ່� ສຳາລັບນັກຂ�າວທີ່່ມືີວິຊ້າສະເພຶາະທີ່່ຕ້�າງກັນ, ບ່ວ�າຈະໃນດ�ານການປະກາດຂ�າວ ຫຼ່່ື  
ການຜ່ະລິດຂ�າວໃນຮົ່ບແບບວິດີໂອົ, ສ່ງພຶິມື ແລະ ການໃຊ້�ພຶາບ ຫຼ່່ື ສຽງເລ່າເລ່ອົງ. ຜ່່�ຜ່ະລິດຂ້ມື່ນ 
ອົອົນລາຍອົ່ນໆ, ລວມືທີ່ັງຜ່່�ຈັດການສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ, ຜ່່�ນຳາໃຊ້� ແລະ ຜ່່�ສ່ສານ, ກ່ຈະພຶົບວ�າຄູ່່�ມືືນ້ 
ມືີປະໂຫຼ່ຍດຕ້່ພຶວກເຂົາເຊ້່ນກັນ.

ຄູ່່�ມືືນ້ໄດ�ລວມືເອົົາບົດຮົຽນທີ່່ໄດ�ຖອົດຖອົນມືາຈາກປະສົບການຂອົງສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍໃນຫຼ່່າຍໆປີທີ່່ 
ຜ່�ານມືາ ທີ່່ໄດ�ເຮົັດວຽກກັບນັກຂ�າວ, ໜັ�ວຍງານສ່ ແລະ ຄູ່່ຝຶຶກດ�ານສ່ ໃນການສ�າງແຜ່ນງານເຄູ່ືອົຂ�າຍ
ການຝຶຶກອົົບຮົົມືດ�ານສ່ ໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� (SEAMTN) (2016-2021).  
ຕ້ົວຢູ່�າງ, ຄູ່ວາມືຈຳາເປັນທີ່່ຕ້�ອົງມືີແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນສຳາລັບ ສາຂາອົາຊ້ີບທີ່່ນັກຂ�າວ ແລະ ຄູ່່ຝຶຶກສາມືາດນຳາ 
ໃຊ້�ໄດ�ສຳາລັບການຜ່ະລິດສ່ອົອົນລາຍ ແມື�ນຫຼ່ົວຂ້ໜັ່ງທີ່່ຖືກຍົກຂ້ນມືາເລ້ອົຍໆ ໃນໄລຍະທີ່່ພຶວກເຮົົາ 
ເຮົັດວຽກຢູ່່�ໃນປະເທີ່ດລາວ. ການສ�າງແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນເພຶ່ອົການຮົຽນຮົ່�ນ້ ໄດ�ສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ ເຖິງສ່ງທີ່່ 
ສະຖານບັນໂຟໂຈໃຫຼ່�ຄູ່ວາມືສຳາຄູ່ັນ ກຳຄູ່ື ການເຮົັດໃຫຼ່�ເຄູ່່ອົງມືືສຳາລັບຜ່ະລິດສ່ ສອົດຄູ່�ອົງກັບສະພຶາບການ, 
ພຶາສາ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນຈິງຂອົງສ່ໃນທີ່�ອົງຖ່ນ.

ໄນ ໄນ (Nai Nai)
ຜ່່�ຈັດການແຜ່ນງານ,  

SEAMTN  
ສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍ

ລາສ ເທີ່ລາດ (Lars Tallert)
ຫຼ່ົວໜັ�າໜັ�ວຍງານນະໂຍບາຍ ແລະ  

ການພຶັດທີ່ະນາສາກົນ  
ສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍ
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ບົດນຳສື່ະເໜ້ີ:

ເຖ່ິງວ�າເຕັັກໂນໂລຊົີຈະປ�ຽນແປງພິ້ນທ່ຂອົງສື່່,  
ແຕັ�ສື່່ມືວນຊົົນກ່ຍັງຄູ່ົງຢູ່່�.

ໜ້່ງໃນໜ້�າວຽກຂອົງຂ�າພິະເຈ້າໃນສື່ຳານັກງານໜ້ັງສື່ືພິິມື, ກ�ອົນທີ່່ຂ�າພຶະເຈ້າຈະອົອົກໄປລາຍງານ
ຂ�າວປະຈຳາວັນ ກ�ຽວກັບຫຼ່ົວຂ້ການເມືືອົງ, ແມື�ນການເຮົັດໜັ�າທີ່່ເປັນກ໋ອົບປ້ເທີ່ັກເກ້ (copytaker) ຫຼ່່ື  
ຜ່່�ບັນທີ່ືກເນ້ອົໃນຂ�າວ.

ໃນຖານະເປັນກ໋ອົບປ້ເທີ່ັກເກ້ ຂອົງສຳານັກງານໜັັງສືພຶິມື ‘ມືະນິລາ ໂຄູ່ຣີນິໂຄູ່’ (Manila Chronicle)  
ໃນປະເທີ່ດຟີລິບປິນ ທີ່່ໄດ�ປິດກິດຈະການໄປແລ�ວໃນປະຈຸບັນ, ຂ�າພຶະເຈ້າມືີໜັ�າທີ່່ພຶີມືບົດຂ�າວທີ່່ຜ່່�ລາຍງານ
ຂ�າວພຶາກສະໜັາມືບອົກໃຫຼ່�ຂຽນຜ່�ານທີ່າງໂທີ່ລະສັບ. ຂ�າພຶະເຈ້າຍັງຈ່ໄດ�ວ�າມືີອົຸປະກອົນຊ້�ວຍໜັຸນ 
ໃຫຼ່�ຄູ່ຳຂອົງຂ�າພຶະເຈ້າຕ້້ງຊ້່ ທີ່່ເປັນຢູ່າງສີເຫຼ່່ືອົງ, ເພຶ່ອົທີ່່ຂ�າພຶະເຈ້າຈະສາມືາດຕ້ີພຶິມືດີດ ໄດ�ຢູ່�າງສະດວກ
ສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່່ນັກຂ�າວທີ່່ຢູ່່�ອົີກຟາກໜັ່ງຂອົງສາຍ ກຳາລັງອົ�ານ ບົດຂ�າວຂອົງລາວ ຈາກບົດຄູ່ວາມື  
ຫຼ່່ື ຊຸ້ດບັນທີ່ຶກ ທີ່່ຂຽນດ�ວຍມືື.

ຫຼ່່ັງຈາກທີ່່ພຶິມືບົດຂ�າວແລ�ວ, ຂ�າພຶະເຈ້າຈະຈີກເຈ�ຍອົອົກຈາກຈັກພຶິມືດີດໂອົລີແວັດຕ້້ ທີ່່ຊ້່ສັດຂອົງ
ຂ�າພຶະເຈ້າ, ແລ�ວຍ່ນມືັນໃຫຼ່�ກັບຮົອົງບັນນາທີ່ິການ ເພຶ່ອົກວດແກ� ທີ່�າມືກາງສຽງຄູ່ລິກແຄູ່ລັກຂອົງ 
ຈັກພຶິມືດີດ ທີ່່ດັງສະໜັ່ນໄປທີ່່ວຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວ.

ເຫຼ່ດການນ້ຫຼ່າກ່ເກີດຂ້ນໃນຕ້ອົນທີ່�າຍຂອົງຊຸ້ມືປີ 1980 ເທີ່່ານ້ນເອົງ. ແຕ້�ອົາຊ້ີບ ກ໋ອົບປ້ເທີ່ັກເກ້  
ໄດ�ຫຼ່າຍໄປແລ�ວໃນຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວ “ສະໄໝ່ໃໝ່�” ໃນປະຈຸບັນ. ການສ່ນຫຼ່າຍໄປຂອົງໜັ�າວຽກນ້  
ເປັນພຶຽງແຕ້�ໜັ່ງໃນສ່ງເຕ້ືອົນໃຈທີ່່ຊ້�ອົງໜັ�າພຶວກເຮົົາວ�າ ຍຸກສະໄໝ່ບ່ພຶຽງແຕ້�ປ�ຽນໄປເທີ່່ານ້ນ, ແຕ້�ມືັນ
ຍັງໄດ�ປ�ຽນແປງສ່ງຕ້�າງໆໄປຢູ່�າງຫຼ່່ວງຫຼ່່າຍ ແລະ ຢູ່�າງຖອົນຮົາກຖອົນໂຄູ່ນ ໃນໄລຍະເວລາພຶຽງແຕ້�  
ຮົຸ�ນຄູ່ົນດຽວເທີ່່ານ້ນເຊ້່ນກັນ.

ຕ່້ມືາອີົກບ່ດົນ ໃນຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວຂອົງສຳານັກງານ ‘ໂຄູ່ຣີນິໂຄູ່’, ‘ຄູ່ວາມືກ�າວໜັ�າ’ ໃນຮ່ົບແບບອ່ົນກ່ເຂ້າມືາ 
ທົີ່ດແທີ່ນ ຈັກພິຶມືດີດ ສະໄໝ່ເກ່າ. ເຄູ່່ອົງສະແດງພຶາບເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວ, ທ່ີ່ພຶວກເຮົົາສາມືາດດຶງເອົົາບົດຂ�າວ  
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ທ່ີ່ມີືພຶຽງແຕ້�ຕົ້ວໜັັງສືຂ້ນມືາກວດແກ�ຢູ່່�ເທິີ່ງໜັ�າຈຳສີດຳາໄດ�, ທ່ີ່ໃນຄູ້່ງໜ່ັງ ເຄີູ່ຍເປັນຕົ້ວເດ່ນໃນງານວາງ
ສະແດງເຄູ່່ອົງມືືເຕັ້ກໂນໂລຊີ້. ແຕ້�ບ່ດົນຫັ່ຼ່ງຈາກນ້ນ, ຄູ່ອົມືພິຶວເຕີ້ຕ້້ງໂຕ້ະ ກ່ເຂ້າມືາແທີ່ນທ່ີ່ເຄູ່່ອົງຈັກທ່ີ່ໃຫຼ່ຍ� 
ແລະ ຊັ້ກຊ້�າເຫ່່ຼ່ານ້ອີົກເຊ່້ນກັນ.

ເມື່ອົຂ�າພຶະເຈ້າໄດ�ຖືກມືອົບໝ່າຍໃຫຼ່�ລາຍງານຂ�າວກ�ຽວກັບສະພຶານິຕ້ິບັນຍັດ, ຂ�າພຶະເຈ້າ, ເຊ້່ນດຽວກັບ 
ຜ່່�ລາຍງານ ຂ�າວທີຸ່ກໆຄູ່ົນ ຈາກສຳານັກງານຂ�າວຕ້�າງໆ, ກ່ຈະໄປເອົົາຂ້ມື່ນມືາປະກອົບ ເລ່ອົງລາວເປັນ 
ບົດຂ�າວຂອົງ ຂ�າພຶະເຈ້າຈາກ ຫຼ່�ອົງຖະແຫຼ່່ງຂ�າວ ເຊ້່ງເປັນບ�ອົນທີ່່ພຶວກເຮົົາປ�ຽນຜ່ຽນກັນຂຽນບົດຂ�າວ  
ຢູ່່�ໃນຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີຕ້້ງໂຕ້ະທີ່່ເປັນຈຳຂາວດຳາ. ເຄູ່່ອົງຈັກເຫຼ່່່ານ້ ທີ່່ມືີຊ້�ອົງສຳາລັບອົ�ານແຜ່�ນຟລ໋ອົບປ້ດິສ, ໃຊ້� 
ໂປຣີແກມືປະມືວນຄູ່ຳາສັບສະໄໝ່ເກ່າທີ່່ເຊ້່ອົຖືໄດ�ທີ່່ມືີຊ້່ວ�າ Wordstar ແລະ ແລ�ນຢູ່່�ໃນລະບົບປະຕ້ິບັດ
ການ ດອົສ - DOS. (ແມື�ນແລ�ວ, ຍັງມືີຫຼ່ຍັງທີ່່ເກ່າແກ�ກວ�າ ລະບົບປະ ຕ້ິບັດການວິນໂດສ - Windows  
ແລະ ແມືັກ - Mac ອົີກ.) ຫຼ່່ັງຈາກນ້ນ, ພຶວກເຮົົາກ່ຈະສ່ງ ບົດຂ�າວຂອົງພຶວກເຮົົາໄປຫຼ່າ ໂຕ້ະຂ�າວ  
ໂດຍໃຊ້�ເຄູ່່ອົງໂທີ່ລະສານ ຫຼ່່ື ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດທີ່່ເຊ້່ອົມືຕ້່ທີ່າງສາຍໂທີ່ລະສັບ ຫຼ່່ື ໃຊ້�ລະບົບກະດານຂ�າວ 
ອົີເລັກ ໂຕ້ຣີນິກ ເພຶ່ອົເຊ້່ອົມືຕ້່ຫຼ່າຫຼ່�ອົງການຂອົງພຶວກເຮົົາ.

ໃນປະຈຸບັນນ້, ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີ, ຄູ່ຽງຄູ່່�ກັບຂ�າວ ແລະ ວັດທີ່ະນະທີ່ຳາຂອົງສ່ທີ່່ມືັນຫຼ່່່ລ�ຽງຂ້ນມືາ, ໄດ�ສ່ງ 
ອົິດທີ່ິພຶົນຕ້່ວິທີ່ີທີ່່ ພຶວກເຮົົາຜ່ະລິດ, ແຈກຢູ່າຍ ແລະ ບຳລິໂພຶກຂ�າວ, ຫຼ່່າຍເທີ່່າໆກັບທີ່່ມືັນໄດ�ສ່ງອົິດທີ່ິພຶົນ 
ໃນຊຸ້ມືປີ 1980, ຕ້�າງແຕ້� ໃຊ້�ເຄູ່່ອົງມືືທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນຫຼ່່າຍເທີ່່ານ້ນເອົງ.

ສະໄໝ່ນ້, ຂະບວນການຜ່ະລິດຂ�າວທີ່ັງໝ່ົດສາມືາດເລ່ມືຕ້້ນຂ້ນ ແລະ ສ້ນສຸດລົງ ດ�ວຍການໃຊ້� 
ຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີແລັບທີ່໋ອົບໜັ�ວຍດຽວ - ຫຼ່່ື ແມື�ນແຕ້�ໃຊ້�ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນພຶຽງໜັ�ວຍດຽວເທີ່່ານ້ນ. 
ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ ແມື�ນເຄູ່່ອົງມືືທີ່່ບ່ຕ້�າງໄປຈາກຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີສ�ວນຕ້ົວ ແຕ້�ນ�ອົຍພຶຳທີ່່ເຮົົາຈະຖື 
ໃນມືືຂອົງເຮົົາໄດ�: ມືັນແມື�ນໂທີ່ລະສັບມືືຖື ທີ່່ບ່ພຶຽງແຕ້�ໃຊ້�ເພຶ່ອົໂທີ່ ແລະ ສ່ງຂ້ຄູ່ວາມືເທີ່່ານ້ນ, ແຕ້�ຍັງ
ສາມືາດເຊ້່ອົມືຕ້່ກັບອົິນເຕ້ີເນັດ, ເຂ້າເຖິງອົີເມືລ, ເກັບຮົັກສາຂ້ມື່ນ ແລະ ຖ�າຍຮົ່ບໄດ� ເຊ້່ນກັນ.

ເໜ້ືອົກວ�າເວັບ

ສ່ງທີ່່ເຄູ່່ອົງມືືເຫຼ່່່ານ້ສາມືາດເຮົັດໄດ�ໆຂັບເຄູ່່ອົນວິວັດທີ່ະນາການຂອົງເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີຂ້ມື່ນຂ�າວສານ ໃຫຼ່�ໄປ 
ໄກເກີນກວ�າ ພຶຽງແຕ້�ເວີນວາຍເວັບ ຫຼ່່ື ເວັບ (World Wide Web).

ການຫຼ່ັນປ�ຽນສ່ງຕ້�າງໆໃຫຼ່�ເປັນດິຈິຕ້ັອົນ ແມື�ນເລ່ອົງປົກກະຕ້ິ  
ໃນປະຈຸບັນ ທີ່່ຮົຽກຮົ�ອົງໃຫຼ່�ນັກຂ�າວ ແລະ ບັນນາທີ່ິການ ຕ້�ອົງໄດ�
ຮົຽນຮົ່�ທີ່ັກສະໃໝ່�ໆ ແລະ ກະຕຸ້�ນໃຫຼ່�ຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວຍຸກ ເກ່າ 
ຕ້�ອົງໄດ�ນຳາໃຫຼ່�ທີ່ັນກັບຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການຂອົງຜ່່�ຊ້ົມື ທີ່່ບຳລິໂພຶກ  
ສ່ດິຈິຕ້ອົລ ແລະ ສ່ອົອົນລາຍແລ�ວ. ໃນທີຸ່ກໆມື້ນ້ ນັກ ຂ�າວ ທີ່່ມືີ 
ທີ່ັກສະຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ ທີ່່ສາມືາດຂຽນບົດເລ່ອົງ, ແຕ້�ກ່ຍັງສາມືາດ 
ສ�າງ ວິດີໂອົສ້ນ ແລະ ວິດີໂອົບັນທີ່ຶກເລ່ອົງລາວ (vlog), ຖ�າຍຮົ່ບ 
ທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບລະດັບຕ້ີພຶິມືໄດ� ແລະ ສາມືາດແກ�ໄຂຮົ່ບພຶາບ 
ເຫຼ່່່ານ້ໄດ� ໃນຂ້ນພຶ້ນຖານ, ສ�າງພຶ໋ອົດຄູ່າດສ (podcast)  
ແລະ ຂ້ມື່ນເປັນພຶາບ (infographic), ກວດກາຄູ່ວາມືໜັ�າ 
ເຊ້່ອົຖືຂ້ນຕ້້ນຂອົງໂພຶສໃນອົອົນລາຍ ແລະ ຄູຸ່�ມືຄູ່ອົງເພຶຈໃນ 
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍໄດ� ບ່ແມື�ນສ່ງທີ່່ແປກເລີຍ - ແລະ ຄູ່ວາມືຈິງ
ແລ�ວ ມືັນເປັນສ່ງທີ່່ພຶວກເຂົາຖືກຄູ່າດຫຼ່ວັງວ�າຄູ່ວນຈະເຮົັດໄດ�.

ໜ່່ວຍງານທີ່່ເກີີດ ແລະ  
ເຕີີບໃຫຍ່່ມາໃນຍຸກດິຈິິຕັັອນ 

ກ່ຍັງຜະເຊີີນກັບຄວາມ
ທີ່້າທີ່າຍທີ່່ຕັ້ອງ ຫຼີີກລ່່ຽງ 

ກັບດັກ ຂອງວັດທີ່ະນະທີ່ຳາ
ການຖ່່າຍຮູູບເຊີລ່ຟີ ີ
ໃນປະຈິຸບັນນ້, ແລະ  

ການເສບຕັິດກັບຄວາມໄວ 
ແລະ ການໄດ້້ຮູັບການ 
ກົດ “ຖ່ືກໃຈ” (Likes)  
ໃນສັັງຄົມອອນລ່າຍ. 

8ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ

ອົົບ
ຮົົມື

 ແ
ລະ

 ຮົ
ຽນ

ຮົ່�ກ
�ຽວ

ກັບ
 

ສື່່ມື
ວນ

ຊົົນ
 ແ

ລະ
 ກ

ານ
ເລ

່າເ
ລ່ອົ

ງ 
ທ

າງ
ອົອົ

ນລ
າຍ



ໃນເວລາດຽວກັນ, ໜັ�ວຍງານທີ່່ເກີດ ແລະ ເຕ້ີບໃຫຼ່ຍ�ມືາໃນຍຸກດິຈິຕ້ອົັນ ກຳຍັງຜ່ະເຊ້ີນກັບຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍ 
ທີ່່ຕ້�ອົງຫຼ່່ີກລ�ຽງກັບດັກ ຂອົງວັດທີ່ະນະທີ່ຳາການຖ�າຍຮົ່ບເຊ້ລຟີໃນປະຈຸບັນນ້ ແລະ ການເສບຕ້ິດກັບ 
ຄູ່ວາມືໄວ ແລະ ການໄດ�ຮົັບການກົດ “ຖືກໃຈ” (Likes) ໃນສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ. ການຖົກຖຽງກັນກ�ຽວກັບ
ອົະນາຄູ່ົດຂອົງ ສ່ມືວນຊ້ົນ ໃນຮົ່ບແບບທີ່່ເປັນທີ່ຳານຽມືປະຕ້ິບັດທີ່່ເຄູ່ີຍເຮົັດກັນຜ່�ານມືາ ແລະ ຂ້ພຶິພຶາກ 
ທີ່່ວ�າສ່ມືວນຊ້ົນຈະກາຍເປັນຜ່່�ທີ່່ໄດ�ຮົັບບາດເຈັບຈາກ “ຄູ່ະຕ້ິນິຍົມືນັກວິຊ້າການ” (ທີ່ິດສະດີການປົກຄູ່ອົງ
ທີ່່ເນ້ນການໃຊ້�ຜ່່�ຊ້�ຽວຊ້ານດ�ານວິຊ້າການ) ທີ່່ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍຖືກເອົ້ນໃນບາງຄູ່້ງ ຫຼ່່ືບ່ ກ່ຍັງຄູ່ົງສືບຕ້່ 
ມືີຄູ່ວາມືດຸເດືອົດ.

ແນ�ນອົນ, ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີດິຈິຕ້ັອົນໄດ�ເປີດໂອົກາດໃໝ່� ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນໄປໄດ�ຂອົງການສ�າງສັນຫຼ່່າຍຢູ່�າງ,  
ພຶ�ອົມືທີ່ັງຍັງຫຼຸ່ດ ຜ່�ອົນຄູ່�າໃຊ້�ຈ�າຍໃນການຜ່ະລິດຂ�າວໃນຫຼ່່າຍດ�ານລົງຢູ່�າງຫຼ່່ວງຫຼ່່າຍ.

ແຕ້�ໂຄູ່ງສ�າງ ແລະ ເນ້ອົໃນຂອົງມືັນ ໄດ�ກ່ໃຫຼ່�ເກີດມືີວັດທີ່ະນະທີ່ຳາ, ຕ້ົວຕ້ົນ ແລະ ນິໃສໃໝ່� ທີ່່ພຶວກເຮົົາ
ທີ່ັງໝ່ົດຍັງຕ້�ອົງໄດ�ຮົຽນຮົ່� ແລະ ທີ່ຳາຄູ່ວາມືເຂ້າໃຈ, ຈັດການ ແລະ ຕ້ອົບໂຕ້�ກັບມືັນຢູ່່�. ໃນຊ້ີວິດປະຈຳາວັນ, 
ພຶວກເຮົົາພຶົບວ�າ ຕ້ົວເອົງໄດ�ຕ້ົກຢູ່່�ໃນວັງວົນ ຂອົງຂ້ມື່ນອົອົນລາຍ ທີ່່ສາມືາດເປັນສ່ງທີ່່ໜັ�າສົນໃຈ ແລະ  
ມືີຄູ່ວາມືສຳາຄູ່ັນ. ແຕ້� ຂ້ມື່ນເຫຼ່່່ານ້ ຍັງມືາພຶ�ອົມືກັບ “ສຽງລົບກວນ” ແລະ ຂ້ມື່ນທີ່່ບ່ໄດ�ຖືກກວດສອົບ,  
ເຊ້່ງຜ່່�ບຳລິໂພຶກບາງຄູ່ົນກຳເຂ້າໃຈສັບສົນວ�າບາງຂ້ມື່ນແມື�ນຂ�າວ.

ບ່ມືີສະຖານະການໃດ ທີ່່ບັນຫຼ່ານ້ຖືກສະແດງອົອົກຢູ່�າງຊ້ັດເຈນ ເທີ່່າກັບໃນໄລຍະການລະບາດຂອົງ 
ພຶະຍາດອົັບເສບປອົດຈາກເຊ້້ອົຈຸລະໂລກສາຍພຶັນໃໝ່� ໂຄູ່ວິດ-19, ເຊ້່ງໄດ�ກ່ໃຫຼ່�ເກີດມືີ “ການແຜ່�ລະບາດ
ຂອົງຂ້ມື່ນຂ�າວ ສານທີ່່ບ່ຖືກຕ້�ອົງ” ທີ່່ເພຶ່ມືຄູ່ວາມືຮົຸນແຮົງຂອົງພຶະລັງທີ່ຳາລາຍລ�າງຂອົງໄພຶພຶິບັດດ�ານ
ສາທີ່າລະນະສຸກນ້ໄປທີ່່ວໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່່ ການປະຕ້ິບັດ ແລະ ວິທີ່ີການຂອົງວິຊ້າຊ້ີບດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນກຳາລັງປັບຕ້ົວໃຫຼ່�ເຂ້າກັບສະພຶາບ
ແວດລ�ອົມືຂອົງສ່ທີ່່ປ�ຽນໄປ, ແກນຫຼ່່ັກຂອົງມືາດຕ້ະຖານວິຊ້າຊ້ີບນ້ກຳຍັງຄູ່ົງຄູ່ືເກ່າ. ການສອົນວິຊ້າ 
ສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ການຝຶຶກອົົບຮົົມືທີ່ັກສະດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນ, ຍັງຕ້�ອົງໄດ�ປັບປ�ຽນໄປຕ້າມືສັນຍານເຕ້ືອົນ 
ຈາກສ່ງທີ່່ກຳາລັງເກີດຂ້ນແລ�ວໃນສັງຄູ່ົມື ແລະ ໃນຕ້ະຫຼ່່າດຂ�າວ ແລະ ສະທີ່�ອົນເຖິງສ່ງດ່ງກ�າວອົີກດ�ວຍ.

ເພຶາະສະນ້ນ, ຄູ່່�ມືືນ້ ແມື�ນແນໃສ�ຕ້ອົບສະໜັອົງຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການຂ�າງເທີ່ິງນ້ ອົີງຕ້າມືສະພຶາບຕ້ົວຈິງ 
ດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນ ໃນປະເທີ່ດທີ່່ກຳາລັງພຶັດທີ່ະນາ ໃນທີ່່ວພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� – ໂດຍສະເພຶາະ 
ໃນປະເທີ່ດກຳາປ່ເຈຍ, ສາທີ່າລະນະລັດ ປະຊ້າທີ່ິປະໄຕ້ ປະຊ້າຊ້ົນລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື,  
ເຊ້່ງລວມືກັນເອົ້ນວ�າບັນດາປະເທີ່ດ CLMV. ໃນຂະນະທີ່່ຂ້ມື່ນເພຶ່ອົເສີມືສ�າງທີ່ັກສະດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນນ້  
ໄດ�ຖືກວາງຂ້ນບົນພຶ້ນຖານຂອົງສະພຶາບການຂອົງການສ່ໃນປະເທີ່ດລາວ, ຂ້ມື່ນນ້ ກ່ຍັງສອົດຄູ່�ອົງກັບ
ສະພຶາບແວດລ�ອົມືດ�ານສ່ ແລະ ຂ�າວໃນປະເທີ່ດອົ່ນໆໃນພຶາກພຶ້ນນ້ເຊ້່ນກັນ, ເຊ້່ງກ່ຄູ່ືປະເທີ່ດອົ່ນໆທີ່່
ກຳາລັງພຶັດທີ່ະນາ.

ນອົກເໜັືອົຈາກຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍອົ່ນໆ, ສ່ໃນບັນດາປະເທີ່ດ CLMV ຍັງກຳາລັງຜ່ະເຊ້ີນກັບບັນຫຼ່າດ�ານ
ຊ້ັບພຶະຍາກອົນທີ່າງວິຊ້າຊ້ີບ ທີ່່ຈະປ�ອົນເຂ້າໃນຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວຂອົງພຶວກເຂົາ ເຊ້່ງບັນຫຼ່າເຫຼ່່່ານ ້ 
ແມື�ນກ�ຽວພຶັນກັບຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການໆຝຶຶກອົົບຮົົມື ທີ່່ສອົດຄູ່�ອົງກັບສະພຶາບແວດລ�ອົມືດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນ 
ໃນທີ່�ອົງຖ່ນ, ການຂາດເຄູ່່ອົງມືືສ່ມືວນຊ້ົນທີ່່ໃຊ້�ໄດ�ແທີ່� ທີ່່ເປັນພຶາສາທີ່�ອົງຖ່ນ ແລະ ຄູ່ວາມືຈຳາເປັນທີ່່ຕ້�ອົງ 
ມືີຄູ່ວາມືຮົ່�ເທີ່່າທີ່ັນຂ�າວຫຼ່່າຍຂ້ນ ໂດຍສະເພຶາະໃນສະພຶາບແວດລ�ອົມື ຂອົງໂລກດິຈິຕ້ັອົນ.

ຕ້ົວຢູ່�າງ, ນັກຂ�າວໃນປະເທີ່ດອົຸດສາຫຼ່ະກຳາອົາດຈະບ່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງຄູ່ິດກ�ຽວກັບການມືີອົິນເຕ້ີເນັດໃຊ້�,  
ລາຄູ່າ ແລະ ຄູຸ່ນນະພຶາບຂອົງສັນຍານອົິນເຕ້ີເນັດ. ແຕ້�ສ່ງເຫຼ່່່ານ້ ແມື�ນຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍທີ່່ເກີດຂ້ນຈິງ 
ໃນຊ້ີວິດປະຈຳາວັນ ຂອົງຜ່່�ທີ່່ເຮົັດວຽກໃນວຽກງານສ່ມືວນຊ້ົນໃນປະເທີ່ດທີ່່ກຳາລັງພຶັດທີ່ະນາ.
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ບົດຮົຽນຈາກ ໂຄູ່ວິດ-19

ການລະບາດຂອົງພຶະຍາດອົັກເສບປອົດຈາກເຊ້້ອົຈຸລະໂລກສາຍພຶັນໃໝ່� ໂຄູ່ວິດ-19 ເປັນສ່ງທີ່່ຢູ່້າເຕ້ືອົນ 
ກ�ຽວກັບຄູ່ວາມືບ່ເທີ່່າທີ່ຽມືກັນດ�ານສ່ດິຈິຕ້ັອົນ ເຊ້່ງຍັງຄູ່ົງມືີຫຼ່່າຍຢູ່່�. ເຖິງແມື�ນວ�າປະຊ້າກອົນຂອົງ 
ໂລກສ�ວນໃຫຼ່ຍ�ຈະມືີອົິນເຕ້ີເນັດໃຊ້�ແລ�ວກ່ຕ້າມື. ນັກຂ�າວຢູ່່�ປະເທີ່ດອົ່ນ ອົາດຈະສາມືາດຫຼ່ັນປ�ຽນໄປເປັນ
ການຜ່ະລິດຂ�າວອົອົນລາຍໄດ�ຢູ່�າງຄູ່�ອົງແຄູ່�ວ ແຕ້�ມືັນບ່ເປັນເຊ້່ນນ້ນ ສຳາລັບທີຸ່ກຄູ່ົນໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີ
ຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�. ນອົກຈາກນ້ນ, ການລະບາດຂອົງພຶະຍາດຍັງໄດ�ສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນຊ້ັດເຈນຂ້ນວ�າ 
ທີ່ັກສະໃນການນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນຂອົງບາງຄູ່ົນ, ບ່ວ�າຈະແມື�ນໃນການຜ່ະລິດຂ�າວ, ຄູ່ວາມືສາມືາດ 
ໃນການນຳາໃຊ້� ແລະ ເຂ້າໃຈແຜ່ງໜັ�າປັດ ແລະ ແຜ່ນວາດທີ່່ສະແດງຂ້ມື່ນເປັນຮົ່ບພຶາບ ຫຼ່່ື ການຝຶຶກອົົບຮົົມື
ນັກຂ�າວ, ເປັນສ່ງທີ່່ຊ້�ວຍຊ້ີວິດໄດ�ໃນໄລຍະປິດ ເມືືອົງ/ປິດປະເທີ່ດ ແລະ ໄລຍະທີ່່ມືີໄພຶພຶິບັດຕ້່ມືວນຊ້ົນ.

ແມື�ນແຕ້�ໃນເວລາທີ່່ດີກວ�ານ້, ການມືີເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີໃນຫຼ່່າຍໆປະເທີ່ດທີ່່ກຳາລັງພຶັດທີ່ະນາ ກຳບ່ໄດ�ມືີ 
ຄູ່ວາມືໝ່າຍຢູ່�າງ ອົັດຕ້ະໂນມືັດວ�າ ຫຼ່�ອົງຜ່ະລິດຂ�າວຈະມືີຄູ່ວາມືຮົ່�ໃນການນຳາໃຊ້�ມືັນ, ຮົ່�ວ�າແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນໃດ 
ທີ່່ພຶວກເຂົາຕ້�ອົງການ, ແລະ ຮົ່�ວິທີ່ີທີ່່ຈະສ�າງສັນສ່ງໃໝ່�ໆ ເພຶ່ອົທີ່່ຈະປັບປ�ຽນຂ�າວໃນຮົ່ບແບບດ້ງເດີມື 
ທີ່່ພຶວກເຂົາຜ່ະລິດອົອົກມືາ ໃຫຼ່�ເປັນຂ�າວໃນຮົ່ບແບບປັດຈຸບັນຫຼ່່າຍຂ້ນ. ການຍົກລະດັບທີ່ັກສະເຫຼ່່່ານ້  
ແລະ ການນຳາສະເໜັີການປ�ຽນແປງ ໄດ�ສ�າງຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍ ໃຫຼ່�ແກ�ຫຼ່່າຍໜັ�ວຍງານສ່ ໃນການຫຼ່ັນປ�ຽນ 
ວິທີ່ີການເຮົັດວຽກຂອົງພຶວກເຂົາ ທີ່່ມືີແນວຄູ່ິດກ�ຽວກັບການຜ່ະລິດສ່, ການເຜ່ີຍແຜ່�ສ່ ແລະ ການເຮົັດ
ການຕ້ະຫຼ່່າດສຳາລັບຂ�າວ ໃນຮົ່ບແບບເກ່າ, ທີ່າງອົອົຟລາຍ, ມືາເປັນເວລາດົນນານ.

ນອົກເໜັືອົຈາກທີ່ັກສະໃນການຊ້ອົກຫຼ່າຂ�າວ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງທີ່່ດີແລ�ວ, ນັກຂ�າວໃນທີຸ່ກມື້ນ້ ຍັງຕ້�ອົງ 
ມືີທີ່ັກສະພຶ້ນຖານ ດ�ານເຕ້ັກນິກ ແລະ ດ�ານດິຈິຕ້ັອົນ, ແລະ ທີ່ັກສະໃນການປະເມືີນສະຖານະການ  
ເພຶ່ອົທີ່່ຈະສາມືາດທີ່�ອົງໂລກອົອົນລາຍ ໄດ�ຢູ່�າງປອົດໄພຶ ແລະ ຢູ່�າງມືີສະຕ້ິອົີກດ�ວຍ.

ທີ່ັກສະເຫຼ່່່ານ້ ຕ້�ອົງຖືກແບ�ງປັນ, ສອົນ ແລະ ນຳາໃຊ້�ຄູ່ຽງຄູ່່�ກັບວິທີ່ີຜ່ະລິດບົດຂ�າວທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ ແລະ  
ບ່ປ�ອົຍໃຫຼ່�ຂ້ນກັບອົະນາຄູ່ົດທີ່່ເລືອົນລາງ ຫຼ່່ື ໂອົນວຽກນ້ໃຫຼ່�ກັບ “ໄອົທີ່ີ”.

ທີ່�າຍສຸດນ້, ເນ່ອົງຈາກວ�າວິທີ່ີການສ່ສານກ່ແມື�ນສ�ວນໜັ່ງຂອົງຂ້ຄູ່ວາມື, ຄູ່່�ມືືນ້ຈ່ງຈະຖືກແປເປັນສະບັບ
ພຶາສາມືຽນມືາ, ກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມືເຊ້່ນກັນ. ເພຶາະໃນທີ່່ສຸດແລ�ວ, ສ່ໃນພຶາສາທີ່�ອົງຖ່ນ 
ແມື�ນສ່ງທີ່່ມືີບົດບາດສຳາຄູ່ັນໃນສະ ພຶາບແວດລ�ອົມືຂອົງສ່ໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�.

Johanna Son

ບາງກອົງ, ປະເທີ່ດໄທີ່
ມືິຖຸນາ 2020 
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ພິ່ມືສື່ັນຖ່ານຂອົງສື່່ຂອົງພິວກເຮົົາທ່ປ�ຽນໄປ (ຫຼາຍ)

ເພື່່ອກຳານົດບຳລ່ິບົດເລ່ມຕັ້ນຂອງການຝຶຶກອົບຮູົມ ແລະ ການສັົນທີ່ະນານ້ ກ່ຽວກັບ
ສັະພາບແວດລ່້ອມສັ່ ທີ່່ພວກເຮົົາກຳາລ່ັງເຮົັດວຽກ, ໃຊີ້ຊີີວິດ ແລະ ມີປະຕັິສັຳາພັນນຳາ
ຢູູ່່ໃນປະຈິຸບັນ ທີ່່ຕັ່າງອອກໄປຈິາກແຕີ່ກ່ອນຫຼີາຍ, ເພື່່ອເຊີ່ອມໂຍງການປ່ຽນແປງ
ເຫຼົ່່ານ້ໃນສັະພາບແວດລ່້ອມທີ່່ກວ້າງອອກໄປ ກັບອາຊີີຕັາເວັນອອກສັ່ຽງໃຕີ້ ແລະ 

ປະເທດຂອງພວກເຮົົາ ແລະ ນອກເໜືືອໄປຈິາກນ້ນ, ກັບຊີຸມຊີົນທີ່້ອງຖ່່ນຂອງພວກເຮົົາ.

ສື່ຳາລັບຫຼາຍໆຄູ່ົນໃນທ່ວໂລກ, ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນຂອົງພຶວກເຂົາ ໄດ�ກາຍເປັນສ�ວນໜັ່ງຂອົງຊ້ີວິດ  
ທີ່່ຈຳາເປັນ ແລະ ຂາດບ່ໄດ�ໄປແລ�ວ. ພຶວກເຂົາຈະກວດເບ່ງໂທີ່ລະສັບຂອົງພຶວກເຂົາທີ່ັນທີ່ີທີ່່ພຶວກເຂົາ 
ຕ້່ນນອົນ ແລະ ກ�ອົນທີ່່ພຶວກເຂົາຈະເຂ້ານອົນ. ເຖິງວ�າອົຸປະກອົນເຫຼ່່່ານ້ຍັງຖືວ�າຂ�ອົນຂ�າງໃໝ່�ໃນດ�ານ
ປະຫຼ່ວັດສາດ, ແຕ້�ການນຳາໃຊ້�ພຶວກມືັນ ໄດ�ເຂ້າມືາ ຕ້ິດພຶັນຢູ່�າງແໜັ�ນແຟ�ນກັບຊ້ີວິດສ�ວນຕ້ົວ ແລະ  
ການເຮົັດວຽກ ພຶ�ອົມືທີ່ັງການບຳລິໂພຶກຂ�າວຂອົງພຶວກເຮົົາ ຈົນກາຍເປັນ ນິໃສ ແລະ ກິດຈະວັດປະຈຳາວັນ 
ໄປແລ�ວ.

ເມື່ອົພຶິຈາລະນາເຖິງຂ້ເທີ່ັດຈິງຕ້່ໄປນ້ ຄູ່ື: ເວີນວາຍເວັບໄດ�ຖືກນຳາໃຊ້�ມືາເປັນໄລຍະເວລາສາມືທີ່ົດສະວັດ,  
ເຊ້່ງໄດ�ຖືກ ຄູ່ິດຄູ່້ນຂ້ນໃນປີ 1989. (ເວີນວາຍເວັບ ຫຼ່່ື ເວັບ ບ່ແມື�ນອົັນດຽວກັນກັບອົິນເຕ້ີເນັດ, ເຊ້່ງໄດ� 
ຖືກພຶັດທີ່ະນາມືາຕ້້ງແຕ້�ຊຸ້ມືປີ 1960)

ໂທີ່ລະສັບໄອົໂຟນຂອົງບຳລິສັດແອົັບເປ້ນ ຫຼ່າກ່ຖືກເປີດຕ້ົວໃຊ້�ໃນປີ 2007 ເທີ່່ານ້ນ ແລະ ໂທີ່ລະສັບ 
ສະມືາດໂຟນເຄູ່່ອົງທີ່ຳາອົິດ ແມື�ນ Simon Personal Communicator ເຊ້່ງຖືກເປີດຕ້ົວນຳາໃຊ້� 
ໃນປີ 1994.

ການເກີດຂ້ນຂອົງເວັບ ຂະໜັານນາມືວ�າເປັນຍຸກຂ້ມື່ນຂ�າວສານໃໝ່�ທີ່່ຍ່ງໃຫຼ່ຍ�, ເຊ້່ງໄດ�ນຳາໄປສ່�ຄູ່ວາມື  
ນິຍົມືຂອົງ “ສ່ໃນຮົ່ບແບບໃໝ່�”. ຫຼ່່ັງຈາກນ້ນກ່ມືີສະມືາດໂຟນ, ທີ່່ໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ປະສົບການຂອົງການນຳາ  
ໃຊ້�ລະບົບດິຈິຕ້ັອົນໄປໄກກວ�າເວັບຫຼ່່າຍ. ການມືີໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ ໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ  

ຈຸດປະສື່ົງ:
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ແລະ ການສ່ສານທີ່າງດິຈິຕ້ອົັນ ກາຍເປັນຊ້�ອົງທີ່າງ ຫຼ່່ັກໃນການມືີປະຕ້ິສຳາພຶັນຂອົງຜ່່�ຄູ່ົນ. ການນຳາໃຊ້�
ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນສຳາລັບສ່, ເຊ້່ງມືັກຖືກເອົ້ນວ�າ mobile journalism ຫຼ່່ື ‘mojo’ (ໂມືໂຈ),  
ກ່ໄດ�ກາຍເປັນເລ່ອົງທີ່່ວໄປ ໃນຫຼ່່າຍປະເທີ່ດ ແລະ ໃນສະພຶາບແວດລ�ອົມືຂ�າວແລ�ວ.

ອົິນເຕ້ີເນັດ ແລະ ສະມືາດໂຟນ ໄດ�ເປີດກວ�າງໂລກທີ່່ພຶວກເຮົົາຢູ່່�ຢູ່�າງເກືອົບໄຮົ�ຂີດຈຳາກັດ - ບ່ວ�າຈະເປັນ  
ຄູ່ົນທີ່່ວໄປ, ນັກຂ�າວ ແລະ ຜ່່�ຜ່ະລິດເນ້ອົຫຼ່າປະເພຶດອົ່ນໆ, ຜ່່�ເຜ່ີຍແຜ່� ແລະ ຜ່່�ບຳລິໂພຶກຂ�າວສານ.  
ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີດິຈິຕ້ັອົນຖືກເອົ້ນວ�າ ເປັນການປະຕ້ິວັດໃນຕ້ົວຂອົງມືັນເອົງ. ການ “ອົອົນລາຍຕ້ະຫຼ່່ອົດເວລາ” 
ຢູ່່�ໃນພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນແມື�ນເລ່ອົງປົກກະຕ້ິໃນສະໄໝ່ນ້ ທີ່່ມືີພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນ ເຊ້່ງໝ່າຍເຖິງ ພຶ້ນທີ່່ທີ່່ຖືກ 

ສ�າງຂ້ນຢູ່່�ໃນອົິນເຕ້ີເນັດເພຶ່ອົໃຫຼ່�ຄູ່ົນນຳາໃຊ້� ແລະ ມືີປະຕ້ິສຳາ ພຶັນກັນ.

ເຮົົາມືາເບ່ງນຳາກັນ ວ�າການໃຊ້�ຊ້ີວິດຂອົງພຶວກເຮົົາໄດ�ກາຍເປັນ
ດິຈິຕ້ັອົນແບບໃດ ໃນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�. 

66% ຂອົງຄູ່ົນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�ສາມືາດເຂ້າເຖິງອົິນເຕ້ີ
ເນັດໄດ�, ອົີງຕ້າມືຂ້ມື່ນໃນບົດລາຍງານ “ດິຈິຕ້ັອົນ 2020” ທີ່່ຕ້ີພຶິມື
ໂດຍ We Are Social and Hootsuite. ເຊ້່ງຕ້ົວເລກນ້  
ແມື�ນຫຼ່່າຍກວ�າສະຖິຕ້ິໃນທີ່່ວໂລກ ທີ່່ສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນວ�າ 59% 

ຂອົງປະຊ້າກອົນຈຳານວນ 7,75 ຕ້້ຄູ່ົນໃນທີ່່ວໂລກ ມືີອົິນເຕ້ີເນັດໃຊ້�.

63% ຂອົງປະຊ້າກອົນໃນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� ແມື�ນຜ່່�ທີ່່ໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍເປັນປະຈຳາ, ເມື່ອົທີ່ຽບ
ກັບ 48% ໃນທີ່່ວໂລກ.

ຕ້ົວຊ້້ວັດສຳາລັບປະເທີ່ດ ກຳາປ່ເຈຍ, ສາທີ່າລະນະລັດ ປະຊ້າທີ່ິປະໄຕ້ ປະຊ້າຊ້ົນລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ 
ຫຼ່ວຽດນາມື (CLMV) ສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນວ�າ ອົິນເຕ້ີເນັດ ແລະ ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ ແມື�ນຖືກນຳາໃຊ້� 
ຢູ່�າງກວ�າງຂວາງ ໃນປະເທີ່ດເຫຼ່່່ານ້.

ຈຳານວນຜູ້່�ນຳາໃຊົ�ໂລກອົອົນລາຍໃນປະເທດ CLMV ໂດຍຫຍ້

ປະເທີ່ດ ປະຊ້າກອົນ 
(ລ�ານ)

ອົັດຕ້າການເຂ້າເຖິງ 
ອົິນເຕ້ີເນັດ

ໍໂປລແກມືແຊ້ັດ
ລະດັບຕ້້ນ

ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມື 
ອົອົນລາຍເປັນປະຈຳາ

ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ 
ທີ່າງໂທີ່ລະສັບມືືຖື

ຈຳານວນ 
ຜ່່�ນຳາໃຊ້� 
(ລ�ານ)

ເປີເຊ້ັນຂອົງ
ປະຊ້າກອົນ

ຈຳານວນ 
(ລ�ານ)

ຈຳານວນ
ປະຊ້າກອົນ

ຈຳານວນ 
(ລ�ານ)

ເປີເຊ້ັນ
ປະຊ້າກອົນ

ກຳາປ່ເຈຍ 16.6 9.7 58 Facebook 
messenger 9.7 58 12.05 74

ສປປ ລາວ 7.22 3.1 43 WhatsApp 3.1 43 2.6 37

ມືຽນມືາ 54.23 22 41 Facebook 
messenger 22 41 20.79 38

ຫຼ່ວຽດນາມື 96.96 68.17 70 Viber 65 67 62.4 64

ແຫຼ່່�ງຂ�າວ: Digital 2020: Global Digital Overview

ອິນເຕີີເນັດ ແລະ  
ສັະມາດໂຟນ  
ໄດ້້ເປີດກວ້າງ 

ໂລກທີ່່ພວກເຮົົາຢູູ່່ຢູ່່າງ
ເກີືອບໄຮົ້ຂີດຈິຳາກັດ
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ສຳາລັບປະເທີ່ດ ລາວ, ປະຊ້າກອົນ 43% ຫຼ່່ື ຫຼ່່າຍກວ�າ  
3 ລ�ານຄູ່ົນ ເລັກນ�ອົຍ ໃນຈຳານວນປະຊ້າກອົນ 
ທີ່ັງໝ່ົດ 7,22 ລ�ານຄູ່ົນ ແມື�ນຜ່່�ທີ່່ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ. ຜ່່�ທີ່່ໃຊ້� 
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍເປັນປະຈຳາ ກຳຢູ່່�ໃນສັດສ�ວນດຽວກັນ. 
ປະຊ້າກອົນຂອົງປະເທີ່ດ ທີ່ັງໝ່ົດ 79% ມືີສັນຍານ
ໂທີ່ລະສັບມືືຖື, ອົີງຕ້າມື  ‘Digital 2020 Global 
Digital Yearbook’.

ໃນປະເທີ່ດ ກຳາປ່ເຈຍ, ປະຊ້າກອົນ 9,70 ລ�ານຄູ່ົນ, ຫຼ່່ື  
58% ຂອົງປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດ 16,60 ລ�ານຄູ່ົນ, ແມື�ນ 
ຜ່່�ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ ແລະ ເປັນຜ່່�ທີ່່ໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ 
ເປັນປະຈຳາ. ຈຳານວນຂອົງການເຊ້່ອົມືຕ້່ທີ່າງໂທີ່ລະສັບມືືຖື 
ແມື�ນເທີ່່າກັບ 128% ຂອົງຈຳານວນປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດ.

ໃນປະເທີ່ດ ມືຽນມືາ, ປະຊ້າກອົນ 41% ຫຼ່່ື 22 ລ�ານຄູ່ົນ ໃນຈຳານວນປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດຂອົງປະເທີ່ດ 
54,23 ລ�ານຄູ່ົນ ສາມືາດເຂ້າເຖິງອົິນເຕ້ີເນັດໄດ� ແລະ ນຳາໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ. ຈຳານວນຂອົງການເຊ້່ອົມື
ຕ້່ກັບໂທີ່ລະສັບມືືຖືແມື�ນ 126% ຂອົງຈຳານວນປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດ.

ປະເທີ່ດ ຫຼ່ວຽດນາມື ມືີຜ່່�ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດຈຳານວນ 68,17 ລ�ານຄູ່ົນ (70%) ແລະ ຜ່່�ໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ 
65 ລ�ານຄູ່ົນ (67%) ໃນຈຳານວນປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດ 96,90 ລ�ານຄູ່ົນ. ຈຳານວນການເຊ້່ອົມືຕ້່ກັບ 
ໂທີ່ລະສັບມືືຖືຂອົງປະເທີ່ດ ແມື�ນເທີ່່າກັບ 150% ຂອົງຈຳານວນປະຊ້າກອົນທີ່ັງໝ່ົດຂອົງປະເທີ່ດ.

ສ່ງທ່ີ່ສຳາຄັູ່ນທ່ີ່ຂ້ມ່ືນດ�ານເທິີ່ງໄດ�ສະແດງໃຫຼ່�ເຫັຼ່ນແມື�ນ ປະເທີ່ດ ກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ ແລະ ມືຽນມືາ ມີືສັດສ�ວນ 
ຂອົງປະຊ້າກອົນທ່ີ່ນຳາໃຊ້�ອິົນເຕີ້ເນັດ ແລະ ສ່ສັງຄົູ່ມືອົອົນລາຍເທ່ີ່າໆກັນ ແລະ ມີືແນວໂນ�ມືທ່ີ່ຈະມີືຜົ່ນຕ່້ 
ການເຂ້າເຖິງຂ�າວສານ ຂອົງຜ່່�ຊົ້ມື ໂດຍຜ່�ານທີ່າງອົອົນລາຍ.

ແຕ້�ເຖິງວ�າຈະບ່ມີືຂ້ສົງໄສເລີຍ ວ�າຄົູ່ນອົາຊີ້ຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�ໃນປະຈຸບັນນ້ ນຳາໃຊ້�ລະບົບດິຈິຕັ້ອົນ 
ເພ່ຶມືຫ່ຼ່າຍຂ້ນ, ຜ່່�ຊົ້ມືກ່ຍັງເລືອົກວິທີີ່ບຳລິໂພຶກຂ້ມ່ືນຢູ່�າງລະມັືດລະວັງ ໃນສະພຶາບແວດລ�ອົມື ຂອົງຂ້ມ່ືນ
ຂ�າວສານອົອົນລາຍທ່ີ່ຍັງໃໝ່� ແລະ “ເຕັ້ມືໄປດ�ວຍສ່ງລົບກວນ” ນ້ ທ່ີ່ຖືກຄູ່ວບຄຸູ່ມືໂດຍ ບຳລິສັດເຕັ້ກໂນໂລຊີ້ 
ຍັກໃຫຼ່ຍ�ພຶຽງບ່ເທ່ີ່າໃດແຫຼ່�ງເທ່ີ່ານ້ນ. ນັກຂ�າວ ສາມືາດເຂ້າເຖິງຂ້ມ່ືນຂ�າວສານ ຈຳານວນມືະຫຼ່າສານ 
ເພ່ຶມືຫ່ຼ່າຍຂ້ນໃນບ�ອົນທ່ີ່ເປັນຄືູ່ຂຸມືຊັ້ບຂ້ມ່ືນ, ແຕ້�ກ່ຍັງຕ້�ອົງໄດ�ຫຼ່າວິທີີ່ຂ�າມືຜ່�ານຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍ ທ່ີ່ມີື 
ລັກສະນະສະເພຶາະຕົ້ວ ເຊ່້ງມືາພຶ�ອົມືກັບ ສະພຶາບແວດລ�ອົມືນ້ຫ່ຼ່າຍຂ້ນ.

ຜູ້ະລິດຕັະພິັນຂ�າວໃນໂສື່ມືໜ້�າໃໝ່�

ສະພຶາບແວດລ�ອົມືທີ່າງອົອົນລາຍນ້, ແລະ ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີດິຈິຕ້ັອົນທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ເກີດມືີສະພຶາບແວດລ�ອົມືນ້,  
ຍັງຄູ່ົງສືບຕ້່ປັບປ�ຽນໂສມືໜັ�າຂອົງຫຼ່່າຍໆດ�ານຂອົງຂະບວນການຜ່ະລິດຂ�າວ ແລະ ຂະບວນການ 
ສ່ມືວນຊ້ົນ. ຄູ່ວາມືຈິງແລ�ວ, ມືັນໄດ�ກຳາ ນົດວິທີ່ີ ທີ່່ນັກຂ�າວ ແລະ ໂຕ້ະຂ�າວ ຜ່ະລິດ, ຈັດຊຸ້ດຂ້ມື່ນ, ຕ້ີພຶິມື  
ແລະ ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ�າວ. ໃນທີຸ່ກໆມື້ນ້ ເກືອົບບ່ມືີໃຜ່ເລີຍທີ່່ຈະຖາມືວ�າ ມືີຂ�າວຢູ່່�ອົອົນລາຍຫຼ່່ືບ່; ທີຸ່ກຄູ່ົນຄູ່າດ 
ວ�າມືັນຕ້�ອົງຢູ່່�ອົອົນລາຍຢູ່່�ແລ�ວ.

ເຊ້່ງມືັນໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ມືີການປ�ຽນແປງໃນວິທີ່ີການເຮົັດວຽກທີ່່ວໄປໃນການຜ່ະລິດຂ�າວ ຕ້າມືທີ່່ໄດ�ຖືກສອົນ 
ໃນຫຼ່�ອົງຮົຽນສ່ມືວນຊ້ົນໃນຫຼ່່າຍທີ່ົດສະວັດທີ່່ຜ່�ານມືາ:

ແຕີ່ ເຖິິງວ່າຈິະບ່ມີຂ້ສັົງໄສເລີຍ  
ວ່າຄົນອາຊີີຕັາເວັນອອກສັ່ຽງໃຕີ້
ໃນປະຈິຸບັນນ້ ນຳາໃຊີ້ລ່ະບົບ 
ດິຈິິຕັັອນເພື່່ມຫຼີາຍຂ້ນ, ຜູ້ຊີົມກ ່
ຍັງເລືອກວິທີ່ີບຳລ່ິໂພື່ກຂ້ມູນ 
ຢູ່່າງລ່ະມັດລ່ະວັງ ໃນສັະພາບ
ແວດລ່້ອມ ຂອງຂ້ມູນຂ່າວສັານ
ອອນລ່າຍທີ່່ຍັງໃໝ່່ ແລະ  
“ເຕີັມໄປດ້ວຍສັ່ງລ່ົບກວນ” ນ້
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• ໃນປະຈຸບັນນ້, ສ່ມືວນຊ້ົນ ບ່ແມື�ນສ່ງທີ່່ມືີເອົກະສິດຜ່່ກຂາດໃນການຜ່ະລິດຂ�າວ ແລະ ຂ້ມື່ນ  
ທີ່່ເຂ້າເຖິງສາທີ່າລະນະຊ້ົນ ຫຼ່່ື ເປັນຄູ່ືຜ່່�ກ່ນຕ້ອົງຂ້ມື່ນໃຫຼ່�ຜ່່�ຊ້ົມືອົີກຕ້່ໄປ.

• ພຶວກເຂົາກ່ຍັງບ່ມືີສິດເໜັືອົແພຶລັດຟອົມືຂອົງບຸກຄູ່ົນທີ່ີສາມື ເຊ້່ນ ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ, ກຸ�ມືແຊ້ັດ 
ແລະ ແພຶລັດຟອົມືຂອົງ ການຮົວມືຕ້ົວກັນຂອົງສັງຄູ່ົມືອົ່ນໆ ເຊ້່ນກັນ. ສ່ເຫຼ່່່ານ້ບ່ແມື�ນຂ�າວ, ແຕ້� 
ຖືກນຳາໃຊ້�ໂດຍ ໜັ�ວຍງານສ່ໃຫຼ່�ເປັນຊ້�ອົງທີ່າງ ໃນການເຜ່ີຍແຜ່� ແລະ ສ�າງການມືີສ�ວນຮົ�ວມືກັບ 
ຜ່່�ຊ້ົມື, ພຶ�ອົມືທີ່ັງໃຊ້�ເປັນແຫຼ່່�ງລາຍຮົັບເຊ້່ນກັນ. (ອົ�ານກ�ຽວກັບຄູ່ວາມືແຕ້ກຕ້�າງລະຫຼ່ວ�າງ  
ແພຶລັດຟອົມື ແລະ ສຳານັກພຶິມື ໄດ�ໃນ ພຶາກທີ່ີ 6 - “ຄູ່ຳາສັບທີ່່ເປັນປະໂຫຼ່ຍດສຳາລັບການສຳາຫຼ່່ວດ 
ພຶ້ນທີ່່ໃນອົອົນລາຍ”.)

• ໂລກອົອົນລາຍໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ພຶວກເຮົົາຮົ່�ສຶກວ�າ ໂລກໃນຕ້ົວຈິງນ້ນ�ອົຍລົງຫຼ່່າຍ ເພຶາະວ�າ ເຮົົາ 
ສາມືາດຮົ່�ກ�ຽວກັບສ່ງທີ່່ເກີດ ຂ້ນຢູ່່�ບ�ອົນໃດກ່ຕ້າມືໃນໂລກ ພຶາຍໃນເວລາພຶຽງແຕ້�ບ່ທີ່່ໃດນາທີ່ີ, ຫຼ່່ື 
ແມື�ນແຕ້�ວິນາທີ່ີ.

• ເສ້ນແບ�ງລະຫຼ່ວ�າງ ສ່ງທີ່່ເປັນຂ�າວທີ່�ອົງຖ່ນລ�ວນໆ ແລະ ຂ�າວພຶາກພຶ້ນ ຫຼ່່ື ຂ�າວລະດັບໂລກ  
ເລ່ມືເລືອົນລາງ ແລະ ບ່ຊ້ັດເຈນລົງເລ້ອົຍໆ.

• ການແບ�ງແຍກໂດຍທີ່່ວໄປທີ່່ເຄູ່ີຍມືີລະຫຼ່ວ�າງຮົ່ບແບບຂອົງສ່ປະເພຶດຕ້�າງໆເຊ້່ນ - ສ່ສ່ງພຶິມື/
ໜັັງສືພຶິມື, ສ່ຜ່�ານຮົ່ບຖ�າຍ (photojournalism), ໂທີ່ລະພຶາບ ແລະ ວິທີ່ະຍຸ - ໄດ�ຫຼຸ່ດລົງ ຫຼ່່ື 
ເຖິງຂ້ນສ່ນຫຼ່າຍໄປເລີຍ. ຄູ່ຳາວ�າ “ສ່ປະສົມື” (multimedia) ທີ່່ເຄູ່ີຍເປັນຄູ່ຳາທີ່່ນຳາສະໄໝ່ 
ໃນແຕ້�ກ�ອົນ ກາຍເປັນຄູ່ຳາທີ່່ລ�າສະໄໝ່ໄປແລ�ວໃນປະຈຸບັນນ້ ເນ່ອົງຈາກວ�າ ພຶວກເຮົົາລ�ວນແຕ້�
ຄູ່າດຫຼ່ວັງໃຫຼ່�ການເລ່າເລ່ອົງຕ້�ອົງປະກອົບດ�ວຍພຶາບ, ສຽງ ແລະ ການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວສະເໝ່ີແລ�ວ.

ສຳາລັບຫຼ່່າຍໆໜັ�ວຍງານຂ�າວໃນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�, ທີ່�າອົ�ຽງນ້ ຮົຽກຮົ�ອົງໃຫຼ່�ພຶວກເຂົາຕ້�ອົງໄດ� 
ປັບປ�ຽນວິທີ່ີ ທີ່່ພຶວກເຂົາເຮົັດວຽກ ແລະ ມືີສ�ວນຮົ�ວມືໃນລະບົບນິເວດຂອົງຂ�າວ ເພຶ່ອົເຂ້າເຖິງ ແລະ  
ຮົັກສາໃຫຼ່�ຜ່່�ຊ້ົມື ທີ່່ຍຶດໝ່້ນກັບ ສ່ທີ່່ຜ່ະລິດຢູ່�າງມືືອົາຊ້ີບ.

ປະເດັນນ້ໄດ�ກະຕຸ້�ນໃຫຼ່�ບັນດາຜ່່�ຜ່ະລິດສ່ ບ່ວ�າຈະເປັນນັກຂ�າວ ແລະ ບັນນາທີ່ິການ, ຫຼ່່ື ຄູ່່ສອົນ ຫຼ່່ື  
ຄູ່່ຝຶຶກສ່ມືວນຊ້ົນ ໃຫຼ່�ສົນທີ່ະນາກ�ຽວກັບບົດບາດຂອົງຕ້ົນໃນການຊ້�ວຍໃຫຼ່�ນັກຂ�າວມືືອົາຊ້ີບ ແລະ  
ຜ່່�ບຳລິໂພຶກຂ�າວມືີທີ່ັກສະດ�ານດິຈິຕ້ັອົນ, ຂ�າວ ແລະ ສ່ ຫຼ່່າຍຂ້ນ, ໂດຍສະເພຶາະໃນການຜ່ະລິດ ຫຼ່່ື  
ການເຜ່ີຍແຜ່�ເລ່ອົງລາວຕ້�າງໆ. ຄູ່ວາມືກັງວົນກ�ຽວກັບຄູຸ່ນ ນະພຶາບຂອົງຂ້ມື່ນໃນພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ ໄດ� 
ພຶັກດັນໃຫຼ່�ອົຸດສາຫຼ່ະກຳາສ່, ລວມືທີ່ັງຢູ່່�ໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�, ສ�າງທີ່ີມືຂ້ນມືາເພຶ່ອົ 
ກວດສອົບຂ້ເທີ່ັດຈິງ ແລະ ລາຍງານກ�ຽວ ກັບຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ (disinformation) ແລະ ຂ້ມື່ນທີ່່ 
ບ່ຖືກຕ້�ອົງ (misinformation), ແລະ/ຫຼ່່ື ເຮົັດວຽກຮົ�ວມືກັບໜັ�ວຍງານກວດສອົບຂ້ເທີ່ັດຈິງຕ້�າງໆ.

ເຮົັດຕັາມືຜູ້່�ຊົົມື 

ໃນເວລາທີ່່ໜັ�ວຍງານສ່ ແລະ ນັກຂ�າວທີ່ົບທີ່ວນກ�ຽວກັບວິທີ່ີ ທີ່່ພຶວກເຂົາກຳານົດຮົ່ບແບບນຳາສະເໜັີ, 
ເຜ່ີຍແຜ່� ແລະ ຜ່ະລິດ ຂ�າວໃນປະຈຸບັນ, ໃນຕ້ົວຈິງ ແມື�ນພຶວກເຂົາກຳາລັງເຮົັດສ່ງເຫຼ່່່ານ້ ໃຫຼ່�ສອົດຄູ່�ອົງ 
ກັບວິທີ່ີ ທີ່່ຜ່່�ຊ້ົມືປະເພຶດຕ້�າງໆ ເຂ້າເຖິງ ແລະ ບຳລິໂພຶກຂ�າວ.

ຜ່່�ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດໃນທີ່່ວໂລກ ໃຊ້�ເວລາອົອົນລາຍໂດຍສະເລ�ຍ 6 ຊ້່ວໂມືງ ແລະ 43 ນາທີ່ີໃນແຕ້�ລະມື້,  
ອົີງຕ້າມື ບົດລາຍ ງານ “ດິຈິຕ້ັອົນ 2020”. ພຶວກເຂົາໃຊ້�ອົຸປະກອົນມືືຖືໂດຍສະເລ�ຍ 3,4 ຊ້່ວໂມືງ,  
ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ 3,22 ຊ້່ວໂມືງໃນອົຸປະກອົນ ປະເພຶດນ້ ແລະ 2 ຊ້່ວໂມືງ ແລະ 24 ນາທີ່ີໃນສ່ສັງຄູ່ົມື 
ອົອົນລາຍ. ຜ່່�ຄູ່ົນໃນປະຈຸບັນນ້ ໃຊ້�ເວລາໃນໂທີ່ລະສັບມືືຖືກາຍເຄູ່່ງ ຂອົງເວລາທີ່ັງໝ່ົດທີ່່ພຶວກເຂົາໃຊ້� 
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ໃນອົິນເຕ້ີເນັດ. ປະຊ້າກອົນ ທີ່ັງໝ່ົດຈຳານວນ 3,8 ຕ້້ຄູ່ົນ ໃນຈຳານວນປະຊ້າກອົນໂລກ 7,75 ຕ້້ຄູ່ົນ, ຫຼ່່ື 49% 
ແມື�ນຜ່່�ທີ່່ໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍເປັນປະຈຳາ.

ໂລກອົອົນລາຍ

ຈຳານວນຂອົງຄູ່ົນ ເປີເຊ້ັນ

ປະຊ້າກອົນໂລກ 7.75 ຕ້້

ຜ່່�ຄູ່ົນທີ່່ຢູ່່�ໂລກອົອົນລາຍ 4.54 ຕ້້ 59

ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ໂທີ່ລະສັບມືືຖື 5.19 ຕ້້ 67

ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ 3.80 ຕ້້ 49

ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ: ບົດລາຍງານ ດິຈິຕ້ັອົນ 2020

ເວລາອົອົນລາຍແຕັ�ລະມື້

3.44 ຊ້່ວໂມືງ ແມື�ນເວລາທີ່່ຄູ່ົນໃຊ້�ເວລາກັບໂທີ່ລະສັບມືືຖືແຕ້�ລະມື້

6.43 ຊ້່ວໂມືງ ແມື�ນໄລຍະເວລາໂດຍສະເລ�ຍ ທີ່່ຄູ່ົນໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດແຕ້�ລະມື້

2.24 ຊ້່ວໂມືງ ແມື�ນເວລາຄູ່ົນໃຊ້�ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍດົນປານໃດ

ໃນທ່ີ່ວໂລກ, ຄົູ່ນໃຊ້�ເວລາຫ່ຼ່າຍກວ�າ  40% ໃນການນຳາໃຊ້�ອິົນເຕີ້ເນັດ

ຫຼ່່າຍກວ�າ ໜັ່ງສ�ວນສາມື ຂອົງເວລາອົອົນລາຍ ແມື�ນຖືກໃຊ້�ໃນ 
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ

 
ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ: ບົດລາຍງານ ດິຈິຕ້ັອົນ 2020

ຄູ່ົນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�ໂດຍທີ່່ວໄປແລ�ວ ນຳາໃຊ້�ໂທີ່ລະສັບມືືຖື ຫຼ່່າຍກວ�າຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີຕ້້ງໂຕ້ະ ຫຼ່່ື 
ແລັບທີ່໋ອົບ ເພຶ່ອົທີ່�ອົງອົິນເຕ້ີເນັດ. ຫຼ່່າຍຄູ່ົນເຂ້າອົ�ານຂ�າວໂດຍຜ່�ານຊ້�ອົງທີ່າງທີ່່ເປັນທີ່າງອົ�ອົມື ຫຼ່່າຍກວ�າ 
ທີ່່ຈະເຂ້າໄປອົ�ານໃນເວັບໄຊ້� ຫຼ່່ື ແອົັບຂອົງສຳານັກຂ�າວເອົງເລີຍ, ເຊ້່ນຜ່�ານແພຶລັດຟອົມືສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ, 
ແອົັບຂອົງຜ່່�ຮົວບຮົວມືຂ�າວ ແລະ ແອົັບສ່ງຂ້ຄູ່ວາມື.

ນິໃສຂອົງການບຳລິໂພຶກຂ�າວທີ່່ໄດ�ຮົັບຜ່ົນກະທີ່ົບຈາກເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີມືືຖື ຍັງໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ ບຸກຄູ່ົນທີ່່ວໄປ  
ມືີແນວໂນ�ມື ທີ່່ຈະເລ່ອົນຜ່�ານ ແລະ ປັດໜັ�າຈຳໂທີ່ລະສັບຂອົງພຶວກເຂົາໄປແບບໄວໆ, ແທີ່ນທີ່່ຈະເປີດ
ໜັັງສືພຶິມື ຫຼ່່ື ວາລະສານໄປ ເທີ່່ອົລະໜັ�າ. ແລ�ວມືັນໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າແນວໃດ? ມືັນໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ ສະມືາທີ່ິ
ຂອົງຜ່່�ຊ້ົມືທີ່່ສ້ນລົງ ໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ໄລຍະເວລາສະເລ�ຍຂອົງການສະເໜັີຂ�າວດ�ວນໂດຍທີ່່ວໄປສ້ນລົງ ແລະ 
ມືັນກ່ນຳາໃຊ້�ພຶາບທີ່່ສາ ມືາດຕ້ອົບໂຕ້�ໄດ�ຫຼ່່າຍຂ້ນໆ ເຊ້່ງແມື�ນອົົງປະກອົບການເລ່າເລ່ອົງທີ່່ຜ່່�ຊ້ົມືມືັກ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ກ່ເກີດມືີຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວໃນຫຼ່່າກຫຼ່່າຍລັກສະນະຂ້ນ, ບ່ວ�າຈະເປັນໃນດ�ານຄູ່ວາມື
ຍາວ, ຮົ່ບແບບ ຫຼ່່ື ການປະສົມືປະສານກັນຂອົງສ່ງເຫຼ່່່ານ້, ເພຶ່ອົໃຫຼ່�ເໝ່າະສົມືກັບຄູ່ວາມືສົນໃຈ ແລະ  
ນິໃສຂອົງຜ່່�ບຳລິ ໂພຶກຂ�າວທີ່າງອົອົນ ລາຍປະເພຶດຕ້�າງໆ.

17 ຄູ່່�ມື
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 ຖາມືຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືກ�ຽວກັບນິໃສການ 
 ໃ ຊ້� ໂ ທີ່ ລ ະ ສັ ບ ສ ະ ມື າ ດ ໂ ຟ ນ ຂ ອົ ງ 
 ພຶວກເຂົາ. ຍົກຕ້ົວຢູ່�າງ, ອົາດຈະ 
 ນັບຈຳານວນ ຂອົງຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືທີ່່ຕ້ອົບ 
 ຄູ່ຳາຖາມືເຫຼ່່່ານ້ ເຊ້່ນ: ມືີຈັກຄູ່ົນໃນນ້ທີ່່
ເບ່ງໂທີ່ລະສັບຂອົງທີ່�ານທີ່ັນທີ່ີທີ່່ຕ້່ນຂ້ນມືາ? ທີ່�ານໃຊ້�
ເວລາດົນທີ່່ສຸດເພຶ່ອົເຮົັດຫຼ່ຍັງໃນໂທີ່ລະສັບຂອົງທີ່�ານ?, 
ທີ່�ານຕ້ິດຕ້າມືຂ�າວຈາກສຳານັກຂ�າວຂອົງທີ່�ານດ�ວຍ 
ຊ້�ອົງທີ່າງໃດ - ເຊ້່ນ ໜັັງສືພຶິມືແບບສະບັບຕ້ີພຶິມື, ເວັບໄຊ້� 
ຫຼ່່ື ໂພຶສໃນສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ? ທີ່�ານຊ້ອົກຫຼ່າອົ�ານຂ�າວ
ຢູ່່�ໃສແນ� - ເພຶ່ອົທີ່ຳາຄູ່ວາມື ເຂ້າໃຈປະເດັນ ຫຼ່່ື ແງ�ມືຸມື 
ຕ້�າງໆຂອົງເລ່ອົງລາວ? ທີ່�ານມືີປະຕ້ິສຳາພຶັນໂດຍກົງ 
ກັບຜ່່�ຊ້ົມືທີ່າງອົອົນລາຍ ໃນຖານະຂອົງນັກຂ�າວຫຼ່່ືບ່? 
ຖ�າແມື�ນ ປະສົບການຂອົງທີ່�ານເປັນແນວໃດ?

ຫຼ່່ັງຈາກທີ່່ໄດ�ຂ້ມື່ນວ�າ ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນ
ສຳາລັບໜັ�າວຽກປະຈຳາວັນແນວໃດ, ໃຫຼ່�ເຈາະຈ້ມືໃສ� 
ດ�ານສ່ ຂອົງຊ້�ອົງທີ່າງເຫຼ່່່ານ້. ໂດຍທີ່່ຕ້ອົນນ້, ໃຫຼ່�ຕ້້ງ 
ຄູ່ຳາຖາມືຈາກມືຸມືມືອົງ ຂອົງຜ່່�ໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດທີ່່ວໄປ,  
ຜ່່�ທີ່່ສາມືາດເຂ້າໄປອົ�ານຂ�າວປະຈຳາວັນຈາກແຫຼ່່�ງຂ�າວ 
ໂດຍກົງ ຫຼ່່ື ອົ�ານຜ່�ານຊ້�ອົງທີ່າງພຶາຍນອົກ ເຊ້່ນ ສັງຄູ່ົມື
ອົອົນລາຍ. ໃຫຼ່�ເປີດໜັ�າເຟສບຸກໜັ່ງຂອົງທີ່�ອົງຖ່ນ  
ທີ່່ຫຼ່່າຍຄູ່ົນຖືວ�າເປັນໜັ�າ “ຂ�າວ” ເປັນຕ້ົວຢູ່�າງ ເຖິງ 
ວ�າຂ້ມື່ນດ່ງກ�າວຈະບ່ໄດ�ຜ່�ານຂ້ນຕ້ອົນການຜ່ະລິດ  
ສ່ກ່ຕ້າມື. ສ່ງເຫຼ່່່ານ້ ສ�າງຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍຫຼ່ຍັງແນ�  
ຕ້່ນັກຂ�າວມືືອົາຊ້ີບ?

ຮົວບຮົວມືຂ້ສັງເກດກ�ຽວກັບການປ�ຽນແປງທີ່່ພຶວກເຂົາ
ໄດ�ພຶົບເຫຼ່ັນໃນຂ�າວ, ເມື່ອົພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍຖືກນຳາໃຊ້� 
ຢູ່�າງແຜ່�ຫຼ່່າຍ ແລະ ມືີຄູ່ວາມືນິຍົມື.

ເຄູ່ັດລັບ
ສື່ຳາລັບການ
ສື່ົນທະນາ
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2
ຕັົວຕັົນດິຈິຕັັອົນຂອົງພິວກເຮົົາ

ເພື່່ອທີ່ົບທີ່ວນພຶດຕັິດກຳາຂອງພວກເຮົົາໃນອອນລ່າຍ, ຍ້ອນວ່າວິທີ່ີ ທີ່່ພວກເຮົົາ 
ນຳາໃຊີ້ພ້ນທີ່່ອອນລ່າຍ ໃນນາມສັ່ວນຕັົວ ຈິະເປັນຕັົວກຳານົດວິທີ່ີທີ່່ພວກເຮົົາເຮົັດ
ວຽກໃນພ້ນທີ່່ນ້ໃນຖ່ານະນັກຂ່າວ.

ພິວກເຮົົາຮົ່�ຈັກຕັົວຕັົນດິຈິຕັັອົນຂອົງພິວກເຮົົາເອົງດີຊົ່າໃດ? ນ້ແມື�ນຄູ່ຳາຖາມືຫຼ່່ັກທີ່່ພຶວກເຮົົາຈະ
ສຶກສາໃນພຶາກນ້.

ພຶຶດຕ້ິກຳາຂອົງນັກຂ�າວໃນນາມືສ�ວນຕ້ົວ ສ່ງຜ່ົນຕ້່ການປະພຶຶດ ແລະ ບົດບາດຂອົງພຶວກເຂົາໃນນາມືຂອົງ
ນັກຂ�າວ ແນວໃດ? ວິທີ່ີທີ່່ນັກຂ�າວມືືອົາຊ້ີບນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນ ສະທີ່�ອົນໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນເຖິງຄູ່ວາມືຊ້ຳານານຂອົງ
ທີ່ັກສະອົອົນລາຍຂອົງພຶວກເຂົາ, ເຊ້່ງທີ່ັກສະເຫຼ່່່ານ້ ໄດ�ກາຍເປັນສ�ວນໜັ່ງຂອົງທີ່ັກສະດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນ 
ໄປແລ�ວ, ລວມືມືີ:

• ການມືີຄູ່ວາມືເຂ້າໃຈຂ້ນພຶ້ນຖານກ�ຽວກັບສະພຶາບແວດລ�ອົມືຂອົງຂ້ມື່ນຂ�າວສານອົອົນລາຍ, 
ລວມືທີ່ັງ ບົດບາດຂອົງກົນໄກປະເມືີນຜ່ົນ (algorithm) (ທີ່່ແມື�ນສົມືຜ່ົນເລກຄູ່ະນິດ ທີ່່ກຳານົດ
ສ່ງທີ່່ຖືກສະແດງ ຢູ່່�ໃນໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ ແລະ ໜັ�າຂອົງສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ) ໃນສະພຶາບ
ແວດລ�ອົມືດ່ງກ�າວ

• ຄູ່ວາມືຮົ່�ພຶ້ນຖານກ�ຽວກັບຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນ ແລະ ເຄູ່່ອົງມືືທີ່່ນຳາໃຊ້�ເພຶ່ອົຈຸດປະສົງນ້, 
ໂດຍສະເພຶາະ ສ່ງທີ່່ເປັນປະໂຫຼ່ຍດ ແລະ ກ�ຽວພຶັນກັບວຽກງານຂອົງນັກຂ�າວ

• ການມືີທີ່ັກສະໃນການຮົ່�ເທີ່່າທີ່ັນຂ�າວ, ເຊ້່ງແມື�ນທີ່ັກສະທີ່່ຈຳາເປັນໃນການພຶິຈາລະນາ ແລະ 
ຕ້ີລາຄູ່າແຫຼ່່�ງທີ່່ມືາ ແລະ ຄູ່ວາມືໜັ�າເຊ້່ອົຖືຂອົງຂ້ມື່ນ ໃນສ່ງພຶິມື, ໂທີ່ລະພຶາບ ຫຼ່່ື ອົອົນລາຍ,  
ແລ�ວແຍກຂ�າວອົອົກຈາກຂ້ມື່ນປະເພຶດ ອົ່ນໆທີ່່ສາມືາດຖືກເຂ້າໃຈຜ່ິດວ�າເປັນຂ�າວໄດ�.

ຈຸດປະສື່ົງ:
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ເຮົົາມືາລອົງຢູຸ່ດພຶັກເພຶ່ອົກວດສອົບ, ແລະ ທີ່ຳາຄູ່ວາມືຮົ່�ຈັກ ກັບຕ້ົວຕ້ົນຂອົງເຮົົາເອົງ ທີ່ັງໃນໂໝ່ດ ອົອົຟລາຍ 
ແລະ ອົອົນລາຍນຳາກັນ. ໃຫຼ່�ສົນທີ່ະນາຄູ່ຳາຖາມືນ້ນຳາກັນ: ແມື�ນຫຼ່ຍັງແມື�ນສ່ງທີ່່ທີ່�ານເຮົັດ, ຫຼ່່ື ເວ້າ,  
ໃນອົອົນລາຍ ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງໄປຈາກສ່ງທີ່່ທີ່�ານເຮົັດ ຫຼ່່ື ເວ້າໃນຕ້ອົນອົອົຟລາຍ (ຕ້ອົນທີ່່ທີ່�ານບ່ໄດ�ໃຊ້� 
ອົິນເຕ້ີເນັດ)? ພຶວກເຮົົາຈະພຶົບກັບພຶາບລັກ ທີ່່ຕ້�າງອົອົກໄປຂອົງ “ທີ່�ານ” ບ່, ຖ�າພຶວກເຮົົາພຶົບທີ່�ານ 
ຢູ່່�ອົອົນລາຍ, ເມື່ອົສົມືທີ່ຽບກັບຖ�າພຶວກເຮົົາພຶົບທີ່�ານເຊ້່ງໜັ�າ? ຖ�າຕ້�າງ ໃຫຼ່�ອົະທີ່ິບາຍວ�າຕ້�າງອົອົກໄປ 
ແນວໃດ ແລະ ຍ�ອົນຫຼ່ຍັງ?

ສ່ງທີ່່ຕ້�ອົງຈ່ໄວ�ໃນເວລາທີ່່ນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ: 

• ທີ່�ານອົາດຈະຢູ່່�ຄູ່ົນດຽວ ແລະ ຮົ່�ສຶກວ�າຢູ່່�ຄູ່ົນດຽວ ເຊ້່ນວ�າ ຢູ່່�ຄູ່ົນດຽວໃນຫຼ່�ອົງນອົນຂອົງທີ່�ານ ຫຼ່່ື 
ຢູ່່�ໃນໂຕ້ະເຮົັດວຽກຂອົງທີ່�ານໃນລະຫຼ່ວ�າງທີ່່ທີ່�ານອົອົນລາຍຢູ່່�, ແຕ້�ໃຫຼ່�ຮົ່�ໄວ�ວ�າ ທີ່�ານບ່ໄດ� 
ຢູ່່�ຄູ່ົນດຽວ. ອົິນເຕ້ີເນັດ ກ່ຄູ່ືກັບ ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ແມື�ນພຶ້ນທີ່່ເປີດຕ້່ສາທີ່າລະນະ. ສ່ງທີ່່ 
ທີ່�ານເວ້າ, ເລືອົກທີ່່ຈະແບ�ງປັນ, ສ່ງຕ້່ ຫຼ່່ື ລາຍງານ, ຈະຖືກເຜ່ີຍແຜ່�ສ່�ສາທີ່າລະນະ ແລະ ຈະ 
ຢູ່່�ບ�ອົນນ້ນ - ຕ້ະຫຼ່່ອົດໄປ. 

• ທີ່�ານບ່ໄດ�ເປັນຄູ່ົນເລືອົກ 100% ວ�າທີ່�ານຈະເຫຼ່ັນຫຼ່ຍັງ ຫຼ່່ື ທີ່�ານຈະ “ເລືອົກ” ຫຼ່ຍັງໃນເວັບ,  
ລວມືທີ່ັງໃນເວລາ ທີ່່ທີ່�ານຄູ່້ນຫຼ່າຂ້ມື່ນ ໃນໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີເກືອົບທີຸ່ກອົັນ ທີ່່ສ�ວນຫຼ່່າຍແລ�ວ  
ຈະມືີໂປຣີແກມືຕ້ິດຕ້າມືການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວຂອົງທີ່�ານ ຫຼ່່ື ໃນເວລາທີ່່ທີ່�ານເລ່ອົນເບ່ງໂພຶສຕ້�າງໆ 
ໃນເຟສບຸກຂອົງທີ່�ານ. 

ສ່ງທີ່່ທີ່�ານບ່ເຫຼ່ັນ ແຕ້�ເຮົັດວຽກຢູ່່�ເບ້ອົງຫຼ່່ັງສະເໝ່ີ ແມື�ນກົນໄກປະເມືີນຜ່ົນ (algorithm) ທີ່່ໃຊ້�ຂ້ມື່ນ
ກ�ຽວກັບສ່ງທີ່່ ທີ່�ານຄູ່້ນຫຼ່າ ຫຼ່່ື ໜັ�າເວັບໄຊ້ຕ້�າງໆ ທີ່່ທີ່�ານເຂ້າເບ່ງ ແລ�ວຈັດສັນໃຫຼ່�ຂ້ມື່ນອົ່ນໆທີ່່ຄູ່�າຍກັນ
ສະແດງຂ້ນໃນໜັ�າຈຳ ຫຼ່່ື ໜັ�າສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍຂອົງທີ່�ານ ເພຶ່ອົໃຫຼ່�ທີ່�ານກົດໃສ�ເວັບໄຊ້ ຫຼ່່ື ລ້ງອົ່ນ.  
ການເຫຼ່ັນຂ້ມື່ນທີ່່ຄູ່�າຍໆກັນເຫຼ່່່ານ້ ບ່ໄດ�ຈຳາເປັນຕ້�ອົງໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ ປະເດັນນ້ນໄດ�ກາຍເປັນທີ່່ສົນໃຈ 
ຂອົງຄູ່ົນສ�ວນຫຼ່່າຍ ຫຼ່່ື ແຜ່�ຫຼ່່າຍຂ້ນແຕ້�ຢູ່�າງໃດ ແຕ້�ວ�າ ພຶວກມືັນພຶຽງແຕ້� “ເປັນທີ່່ນິຍົມື” ໃນ 
ໜັ�າຈຳສ�ວນຕ້ົວຂອົງທີ່�ານເທີ່່ານ້ນເອົງ ຍ�ອົນທີ່�ານ ໄດ�ບອົກໃຫຼ່� ລະບົບຮົ່�ກ�ຽວກັບສ່ງທີ່່ທີ່�ານມືັກ ຫຼ່່ື ເພຶ່ງພຶຳໃຈ 
ໂດຍຜ່�ານການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວຂອົງທີ່�ານໃນພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ. ສ່ງທີ່່ສະແດງຢູ່່�ໃນໜັ�າເຟສບຸກຂອົງທີ່�ານ  
ຈະແຕ້ກຕ້�າງອົອົກໄປຈາກ ສ່ງທີ່່ຢູ່່�ໃນໜັ�າເຟສບຸກຂອົງໝ່່�ຂອົງທີ່�ານ, ເຖິງວ�າພຶວກທີ່�ານທີ່ັງສອົງຄູ່ົນຈະ
ຕ້ິດຕ້າມືເພຶຈດຽວກັນກ່ຕ້າມື. ສ່ງທີ່່ຖືກສະແດງເປັນຜ່ົນຂອົງການຄູ່້ນຫຼ່າຂອົງທີ່�ານ, ຄູ່ວາມືຈິງແລ�ວ,  
ບ່ແມື�ນການສຸ�ມືໄປທີ່ັງໝ່ົດ. ພຶວກມືັນ ໄດ�ຖືກຈັດສັນມືາຈາກການວິເຄູ່າະລັກສະນະພຶຶດຕ້ິກຳາອົອົນລາຍ
ຂອົງທີ່�ານ ທີ່່ຖືກຕ້ິດຕ້າມື ໃນໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ ແລະ ໃນໜັ�າເວັບ. ການວິເຄູ່າະນ້ ຈະສະໜັອົງຂ້ມື່ນ 
ຕ້້ງແຕ້�ດ�ານການຄູ່�າ ໄປຈົນເຖິງດ�ານການເມືືອົງ, ທີ່່ບຳລິສັດເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີຂາຍໃຫຼ່�ແກ� ຜ່່�ໂຄູ່ສະນາ,  
ນັກລົນນະລົງ, ນັກຂົນຂວາຍ ແລະ ນັກການຕ້ະຫຼ່່າດ ເຊ້່ງແມື�ນສ�ວນໜັ່ງຂອົງຮົ່ບແບບການດຳາ  
ເນີນທີຸ່ລະກິດຂອົງພຶວກເຂົາ.

• ສ່ງທີ່່ບ່ໄດ�ເສຍຄູ່�າເປັນເງິນ ບ່ໄດ�ໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າມືັນຟຣີີແທີ່�ໆ. ຍ�ອົນຫຼ່ຍັງ? ຍ�ອົນວ�າ ມືັນຍັງມືີຄູ່�າ 
ທີ່່ທີ່�ານຕ້�ອົງ ໄດ�ຈ�າຍໃນຖານະຜ່່�ໃຊ້�. ການແລກປ�ຽນ ເກີດຂ້ນໃນເວລາທີ່່ທີ່�ານ ລົງທີ່ະບຽນ 
ເຂ້າໃຊ້�ລະບົບ ແລະ ຍອົມືຮົັບ ເງ່ອົນໄຂຂອົງການໃຊ້�ໂປຣີແກມື ຫຼ່່ື ການບຳລິການ ອົອົນລາຍນ້ນ. 
ສາຍເຫຼ່ດແມື�ນຍ�ອົນວ�າ ທີ່�ານໄດ�ໃຫຼ່�ຫຼ່ຍັງບາງ ຢູ່�າງໄປແລ�ວ, ເຊ້່ນ ຂ້ມື່ນກ�ຽວກັບຕ້ົວທີ່�ານເອົງ, 
ແລະ ຕ້ົກລົງທີ່່ຈະເປີດເສ້ນທີ່າງເຊ້່ອົມືຕ້່ທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນຖາວອົນ ໃນລະດັບໃດໜັ່ງ ລະຫຼ່ວ�າງ 
ລະບົບນ້ນກັບທີ່�ານ, ເພຶ່ອົແລກກັບ, ຍົກຕ້ົວຢູ່�າງ, ການໄດ�ຮົັບທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືລຟຣີີ ຫຼ່່ື ການຕ້ິດຕ້້ງ 
ໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ. ທີ່�ານອົາດຈະບ່ໄດ�ຈ�າຍໂດຍໃຊ້�ເງິນ ຫຼ່່ື ບັດເຄູ່ຣີດິດ, ແຕ້�ທີ່�ານຈ�າຍໂດຍການ 
ເປີດເສ້ນທີ່າງໃຫຼ່�ພຶວກເຂົາເຂ້າເຖິງທີ່�ານໄດ�.

20ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ

ອົົບ
ຮົົມື

 ແ
ລະ

 ຮົ
ຽນ

ຮົ່�ກ
�ຽວ

ກັບ
 

ສື່່ມື
ວນ

ຊົົນ
 ແ

ລະ
 ກ

ານ
ເລ

່າເ
ລ່ອົ

ງ 
ທ

າງ
ອົອົ

ນລ
າຍ

https://www.bbc.com/news/business-50460712
https://www.bbc.com/news/business-50460712


• ນັກຂ�າວທີຸ່ກຄູ່ົນຈຳາເປັນຕ້�ອົງຮົ່�ວິທີ່ີນຳາໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດ ແລະ ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ ດ�ວຍຄູ່ວາມືປອົດໄພຶ 
ທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນຫຼ່່າຍຂ້ນ, ເພຶ່ອົເຮົັດໜັ�າທີ່່ປະຈຳາວັນ, ເຊ້່ງແມື�ນທີ່ັກສະພຶ້ນຖານ ທີ່ັງໃນລະດັບ
ສ�ວນຕ້ົວ ແລະ ສາຍອົາຊ້ີບ ໃນສະພຶາບແວດລ�ອົມືຂອົງສ່ໃນປະຈຸບັນ; ເຖິງເຮົົາຈະບ່ເຮົັດວຽກກັບ
ຂ�າວໃຫຼ່ຍ�ໆ ເຮົົາກ່ຕ້�ອົງ ມືີນິໃສທີ່່ດີ ແລະ ມືີຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບດ�ານດິຈິຕ້ັອົນ. 

• ມືີເຄູ່່ອົງມືື ແລະ ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນທີ່່ເປັນທີ່າງເລືອົກທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ, ທີ່່ສາມືາດເຂ້າເຖິງໄດ� ແລະ  
ປອົດໄພຶ ຫຼ່່າຍກວ�າ ທີ່່ເປັນປະໂຫຼ່ຍດສຳາລັບການຜ່ະລິດສ່ມືວນຊ້ົນ, ແລະ ສຳາລັບການມືີສ�ວນຮົ�ວມື
ກັບຜ່່�ບຳລິໂພຶກສ່. ໃນເຄູ່່ອົງມືືເຫຼ່່່ານ້ ມືີຫຼ່່າຍແອົັບ ແລະ ໂປຣີແກມືທີ່່ຊ້�ວຍພຶວກເຮົົາສາມືາດ  
ທີ່�ອົງສຳາຫຼ່່ວດອົິນເຕ້ີເນັດ, ໃຊ້�ອົີເມືລ ແລະ ອົ່ນໆ ໄດ�ຢູ່�າງປອົດໄພຶຫຼ່່າຍຂ້ນ. ແອົັບຫຼ່່າຍໆຕ້ົວ  
ໄດ�ຖືກພຶັດທີ່ະນາຂ້ນມືາໂດຍເຫຼ່່່ານັກພຶັດທີ່ະນາໂປຣີແກມື ທີ່່ມືີຫຼ່່າຍຂ້ນນັບມື້ ທີ່່ມືຸ�ງໝ່້ນທີ່່ຈະ
ເຄູ່ົາລົບຕ້່ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນຕ້ົວຂອົງຂ້ມື່ນຫຼ່່າຍຂ້ນ. ພຶວກເຂົາພຶະຍາຍາມືສະເໜັີທີ່າງເລືອົກ 
ໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ບຳລິໂພຶກ ທີ່່ຊ້ອົກຫຼ່າແອົັບອົ່ນທີ່່ເປັນທີ່າງເລືອົກ ແທີ່ນທີ່່ຈະໃຊ້�ແອົັບທີ່່ມືາຈາກບຳລິສັດ 
ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີຍັກໃຫຼ່ຍ�ທີ່່ໂດດເດ່ນພຶຽງບ່ເທີ່່າໃດແຫຼ່�ງ.

6 ເຄູ່ັດລັບເພິ່ອົໃຫ�ມືີຄູ່ວາມືປອົດໄພິທາງດິຈິຕັັອົນ ທ່ດີຂ້ນ

1 ໃຊົ�ລະຫັດຜູ້�ານທ່ປອົດໄພິຫຼາຍຂ້ນ.

ຍ່ງລະຫຼ່ັດຜ່�ານຂອົງທີ່�ານຍາກທີ່່ຈະເດົາຂ້ນຫຼ່່າຍເທີ່່າໃດ, ລະດັບຄູ່ວາມືປອົດໄພຶຂອົງບັນຊ້ີ ແລະ ຂ້ມື່ນ
ຂອົງ ທີ່�ານກ່ດີ ຂ້ນເທີ່່ານ້ນ. ການປ�ຽນລະຫຼ່ັດຜ່�ານເລ້ອົຍໆ, ຫຼ່່ັງຈາກໄລຍະເວລາໃດໜັ່ງທີ່່ສົມືເຫຼ່ດສົມືຜ່ົນ 
ແລະ ເໝ່າະສົມື, ແມື�ນນິໃສໜັ່ງທີ່່ດີ. ລະຫຼ່ັດຜ່�ານທີ່່ປອົດໄພຶກວ�າ ສາມືາດຖືກນຳາໃຊ້�ເປັນເວລາດົນກວ�າ
ເຊ້່ນກັນ. ໃຫຼ່�ຫຼ່່ີກລ�ຽງນຳາໃຊ້�ລະຫຼ່ັດຜ່�ານດຽວກັນສຳາລັບ ເພຶຈ, ບັນຊ້ີ ແລະ ແອົັບຫຼ່່າຍອົັນ. ແອົັບເກັບ 
ຮົັກສາ ລະຫຼ່ັດຜ່�ານທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ ກ່ແມື�ນແອົັບປະເພຶດໜັ່ງ ທີ່່ຊ້�ວຍໄດ�ຫຼ່່າຍ ໃນການບັນທີ່ຶກລະຫຼ່ັດຜ່�ານ 
ຕ້�າງໆຂອົງທີ່�ານ. 

ຫຼ່່າຍໆແອົັບສະເໜັີທີ່າງເລືອົກໃນການຈົດທີ່ະບຽນກັບແອົັບໂດຍໃຊ້�ທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືລ ຫຼ່່ື ບັນຊ້ີຂອົງສ່ສັງຄູ່ົມື 
ອົອົນລາຍຂອົງທີ່�ານ. ໃຫຼ່�ເລືອົກທີ່າງເລືອົກທີ່່ປອົດໄພຶກວ�າ ກ່ຄູ່ືການໃຊ້�ທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືລຂອົງທີ່�ານ ແລະ  
ຫຼ່່ີກລ�ຽງການໃຊ້�ທີ່າງລັດ ໂດຍການໃຊ້�ບັນຊ້ີ ເຟສບຸກ ຫຼ່່ື ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍອົ່ນໆເພຶ່ອົຂ້ນທີ່ະບຽນ 
ກັບແອົັບ ຫຼ່່ື ໂປຣີແກມືຂອົງພຶາກສ�ວນທີ່ີສາມື. ຖ�າບັນຊ້ີສັງຄູ່ົມືອົອົນ ລາຍຂອົງທີ່�ານຖືກແຮົັກ, ຄູ່ວາມື 
ປອົດໄພຶທີ່າງດິຈິຕ້ອົລໃນທີຸ່ກໆແອົັບທີ່່ທີ່�ານໃຊ້�ບັນຊ້ີດ່ງກ�າວເພຶ່ອົຂ້ນທີ່ະບຽນ ກຳຕ້ົກຢູ່່�ໃນຄູ່ວາມືສ�ຽງທີ່່ຈະ
ຖືກແຮົັກເຊ້່ນກັນ.

2 ໃຊົ�ໂປຣແກມືອົີເມືລທ່ປອົດໄພິກວ�າທ່ເຄູ່ົາລົບຄູ່ວາມືເປັນສື່�ວນຕັົວຂອົງຜູ້່�ໃຊົ�

ການໃຊ້�ອົີເມືລທີ່່ໃສ�ລະຫຼ່ັດ (encrypted), ເຊ້່ງໝ່າຍເຖິງລະບົບອົີເມືລທີ່່ການລັກຂ້ມື່ນໃນລະຫຼ່ວ�າງ  
ທີ່່ມືັນຖືກສ່ງຈາກຜ່່�ສ່ງໄປຫຼ່າຜ່່�ຮົັບ ແລະ ການເຂ້າເຖິງຂ້ມື່ນໃນເຊ້ີເວີຂອົງຜ່່�ສະໜັອົງອົີເມືລແມື�ນເປັນໄປ 
ບ່ໄດ�ເລີຍ.

ບາງຕ້ົວເລືອົກຂອົງຜ່່�ສະໜັອົງອົີເມືລທີ່່ໃສ�ລະຫຼ່ັດແມື�ນ Protonmail ແລະ Tutanota. ທີ່ັງສອົງ 
ເຈ້ານ້ ສະໜັອົງບັນຊ້ີອົີເມືລແບບບ່ເສຍຄູ່�າ ໂດຍມືີຄູຸ່ນລັກສະນະພຶ້ນຖານຂອົງລະບົບອົີເມືລ ແລະ  
ເກັບຄູ່�າບຳລິການ ສຳາລັບພຶ້ນທີ່່ເກັບຮົັກສາ ຂ້ມື່ນທີ່່ເພຶ່ມືຂ້ນ ແລະ ມືີຄູຸ່ນລັກສະນະອົ່ນຫຼ່່າຍຂ້ນ. Fastmail, 
ທີ່່ໃຫຼ່�ທີ່ົດລອົງໃຊ້�ແບບ ບ່ເສຍຄູ່�າເປັນເວລາ 30 ວັນ, ມືີຄູ່ວາມືມືຸ�ງໝ່້ນຢູ່�າງເດັດດ�ຽວຕ້່ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນຕ້ົວ
ຂອົງຂ້ມື່ນ ແລະ ການສ�າງລະບົບອົີເມືລທີ່່ປອົດໄພຶຂ້ນ ແຕ້�ກ່ຍັງໃຊ້�ງານໄດ�ງ�າຍ.
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Gmail ກ່ຍັງຄູ່ົງເປັນລະບົບອົີເມືລທີ່່ເປັນທີ່່ນິຍົມືຫຼ່່າຍ, ແຕ້�ບ່ແມື�ນລະບົບທີ່່ໃສ�ລະຫຼ່ັດ. ຜ່່�ໃຊ້� Gmail 
ສາມືາດເພຶ່ມື ຄູ່ວາມືປອົດໄພຶຂອົງຂ້ມື່ນຕ້ົວເອົງຈາກແຮົັກເກ້ໄດ� ໂດຍການເປີດໃຊ້� ຕ້ົວເລືອົກສຳາລັບການ
ຢູ່ືນຢູ່ັນຕ້ົນຜ່�ານສອົງຂ້ນຕ້ອົນ (two-factor verification), ເຊ້່ງຈະຮົຽກຮົ�ອົງ ໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້�ໃສ�ລະຫຼ່ັດ
ອົີກອົັນໜັ່ງນອົກເໜັືອົຈາກລະຫຼ່ັດຜ່�ານຂອົງເຂົາໂດຍປົກກະຕ້ິ ເພຶ່ອົທີ່່ຈະເຂ້າເຖິງບັນຊ້ີອົີເມືລຂອົງເຂົາ, 
ເຊ້່ງແມື�ນລະບົບຄູ່ວາມືປອົດໄພຶເພຶ່ມືເຕ້ີມືອົີກຊ້້ນໜັ່ງ.

3 ຕັິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊົ�ເຄູ່່ອົງມືືທ່ຊົ�ວຍໃຫ�ທ�ານທ�ອົງອົິນເຕັີເນັດແບບເປັນສື່�ວນຕັົວຫຼາຍຂ້ນ.

ໃຊ້�ບຣີາວເຊ້ີ ແລະ ໂປຣີແກມືເສີມື (plugins) ທີ່່ບ່ອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ມືີການຕ້ິດຕ້າມືການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວຂອົງ 
ທີ່�ານ ໃນອົອົນລາຍ, ທີ່່ຫຼ່່າຍໆເວັບໄຊ້� ແລະ ເຄູ່່ອົງມືືອົອົນລາຍຍັງສືບຕ້່ເຮົັດ ເຖິງວ�າຜ່່�ໃຊ້�ອົາດຈະບ່ຮົັບຮົ່� 

ກ່ຕ້າມື. ໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີຈະເກັບກຳາ ແລະ ເກັບຮົັກສາຂ້ມື່ນ 
ການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວນ້ເປັນປະຈຳາ ເພຶ່ອົໃຫຼ່�ຮົ່�ຈັກກ�ຽວກັບ ພຶຶດຕ້ິກຳາ ແລະ 
ລັກສະນະການນຳາໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດຂອົງທີ່�ານ, ແລະ ນຳາໃຊ້�ຂ້ມື່ນນ້ 
ເພຶ່ອົນຳາສະເໜັີຕ້່ລ່ກຄູ່�າ ວ�າພຶວກເຂົາຄູ່ວນຈະໂຄູ່ສະນາຫຼ່ຍັງໃຫຼ່�ກັບ
ທີ່�ານທີ່າງອົອົນລາຍ. ຂ້ມື່ນທີ່່ຖືກເກັບກ�ຽວມືາດ�ວຍວິທີ່ີນ້ ແມື�ນ 
ຖືກນຳາໃຊ້�ເພຶ່ອົກຳານົດສ່ງທີ່່ຈະຖືກສະແດງເປັນຜ່ົນຂອົງການ ຄູ່້ນຫຼ່າ
ຂອົງທີ່�ານ, ລວມືທີ່ັງໂຄູ່ສະນາຕ້�າງໆທີ່່ລະບຸວ�າທີ່�ານເປັນຜ່່�ທີ່່ມືີ 
ແນວໂນ�ມືວ�າຈະເປັນລ່ກຄູ່�າ. 

ຂ້ມື່ນສ�ວນຕ້ົວປະເພຶດໃດທີ່່ພຶວກເຮົົາແລກປ�ຽນໃນອົອົນລາຍ? 
ເຄູ່່ອົງມືືຕ້ິດຕ້າມືການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວຂອົງຜ່່�ໃຊ້� ສ�ວນຫຼ່່າຍ ຈະເບ່ງວ�າ 
ທີ່�ານເຂ້າເບ່ງເວັບໄຊ້�ໃດ, ຫຼ່ົວຂ້ໃດທີ່່ທີ່�ານຄູ່້ນຫຼ່າ ແລະ ທີ່�ານຊ້້ຫຼ່ຍັງຢູ່່�
ອົອົນລາຍ, ນອົກເໜັືອົຈາກທີ່່ຢູ່່� IP ແລະ ຂ້ມື່ນທີ່່ບ່ງບອົກຕ້ົວຕ້ົນ 
ອົ່ນໆຂອົງທີ່�ານ. ການເກັບກຳາຂ້ມື່ນເຫຼ່່່ານ້ ແມື�ນໜັ່ງໃນວຽກງານ 

ການດຳາເນີນທີຸ່ລະກິດຂອົງ ບຳລິສັດເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີຂະໜັາດໃຫຼ່ຍ� ທີ່່ເກີດຂ້ນເປັນປະຈຳາ, ແຕ້�ມືັນ ໄດ�ເຮົັດໃຫຼ່�ມືີ
ຄູ່ຳາຖາມືເກີດຂ້ນກ�ຽວກັບ ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນ ຕ້ົວຂອົງຂ້ມື່ນ. ໃນສອົງສາມືປີທີ່່ຜ່�ານມືາ, ຄູ່ວາມືກັງວົນເຫຼ່່່ານ້
ຍ່ງຮົຸນແຮົງຂ້ນຈາກບາງຕ້ົວຢູ່�າງທີ່່ໄດ�ຖືກຈົດບັນທີ່ຶກ ແລະ ຕ້ີພຶິມື ກ�ຽວກັບການທີ່່ຂ້ມື່ນຂອົງຜ່່�ໃຊ້� 
ອົອົນລາຍ ໄດ�ຖືກນຳາໃຊ້�ເພຶ່ອົຜ່ົນປະໂຫຼ່ຍດທີ່າງການເມືືອົງ ແລະ “ຜ່ະລິດ” ຄູ່ວາມືຄູ່ິດເຫຼ່ັນຂອົງ
ສາທີ່າລະນະຊ້ົນ, ລວມືທີ່ັງໃນລະຫຼ່ວ�າງໄລຍະການເລືອົກຕ້້ງ ໃນຫຼ່່າຍໆປະເທີ່ດ.

“ແຕ້�ວ�າຂ�ອົຍບ່ໄດ�ໃຫຼ່�ລາຍລະອົຽດກ�ຽວກັບຕ້ົວຂ�ອົຍເອົງ” ຫຼ່່ື “ຂ�ອົຍບ່ໄດ�ເອົົາເບີໂທີ່ລະສັບ ຫຼ່່ື ຂ້ມື່ນອົ່ນໆ
ຂອົງ ຂ�ອົຍ ໃຫຼ່�ພຶວກເຂົາ” ແມື�ນສ່ງທີ່່ຫຼ່່າຍຄູ່ົນມືັກເວ້າໃນເວລາທີ່່
ສົນທີ່ະນາກັນກ�ຽວກັບຄູ່ວາມືຈຳາເປັນທີ່່ຕ້�ອົງມືີຄູ່ວາມືປອົດໄພຶ ແລະ 
ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນຕ້ົວຫຼ່່າຍຂ້ນ ໃນເວລາທີ່່ໃຊ້�ໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ, 
ແອົັບ ຫຼ່່ື ພຶ້ນທີ່່ໃນສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ. ບາງຄູ່ົນ ຍັງຊ້້ແຈງວ�າ  
“ສ່ງທີ່່ຂ�ອົຍພຶິມືໃສ� ຫຼ່່ື ສົນທີ່ະນາບ່ມືີຫຼ່ຍັງເປັນຄູ່ວາມືລັບຢູ່່�ແລ�ວ” - 
ແຕ້�ວ�າ ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນຕ້ົວແມື�ນສິດທີ່ິ ທີ່່ບ່ຂ້ນກັບເນ້ອົຫຼ່າ ຫຼ່່ື  
ລະດັບຂອົງຄູ່ວາມືເປັນຄູ່ວາມືລັບຂອົງຂ້ມື່ນ. 

ຫຼ່່ັກການທີ່່ຕ້�ອົງຈ່ໄວ�ແມື�ນ ບຳລິສັດເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີ, ລວມືທີ່ັງບຳລິສັດທີ່່
ສະໜັອົງຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ ນັບຕ້້ງແຕ້� ໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ ໄປຈົນເຖິງ 
ການໃຫຼ່�ບຳລິການອົີເມືລແບບບ່ເສຍຄູ່�າ ແລະ ແພຶລັດຟອົມືສັງຄູ່ົມື

ອົອົນລາຍ, ແມື�ນທີຸ່ລະກິດທີ່່ຂາຍຂ້ມື່ນໃຫຼ່�ແກ�ລ່ກຄູ່�າ. ດ່ງນ້ນ, ທີຸ່ລະກິດເຫຼ່່່ານ້ ເອົ່ອົຍອົີງໃສ�ການເຂ້າເຖິງ

ເຄື່່ອງມືຕັິດຕັາມ 
ການເຄື່່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຊີ້ 

ສັ່ວນຫຼີາຍ ຈິະເບີ່່ງວ່າ  
ທີ່່ານເຂົ້້າເບີ່່ງເວັບໄຊີ້ໃດ້, 

ຫົົວຂ້ໃດ້ທີ່່ທີ່່ານຄ້ນຫົາ 
ແລະ ທີ່່ານຊີ້ຫຍັັງ 

ຢູູ່່ອອນລ່າຍ, ນອກເໜືືອ
ຈິາກທີ່່ຢູູ່່ IP ແລະ ຂ້ມູນ 
ທີ່່ບ່ງບອກຕັົວຕັົນອ່ນໆ

ຂອງທີ່່ານ.

ທີ່່ານແມ່່ນສັິນຄ້າ,  
ບ່ແມ່່ນຜູ້ໃຊີ້ ຫຼີື ລູ່ກຄ້າ. 

ລູ່ກຄ້າຂອງບຳລ່ິສັັດ
ດິຈິິຕັັອນແມ່່ນຜູ້ໂຄື່ສັະນາ 

ແລະ ນັກການຕັະຫຼີາດ,  
ທີ່່ຂາຍສັິນຄ້າ ຫຼີື  

ຂາຍຄວາມຄິດເຫັັນ.
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ຂ້ມື່ນກ�ຽວກັບທີ່�ານ ແລະ ການນຳາໃຊ້�ອົິນເຕ້ີເນັດຂອົງທີ່�ານ, ໂດຍຜ່�ານການຂ້ນທີ່ະບຽນຂອົງທີ່�ານໃນ
ລະບົບ ແລະ ນຳາໃຊ້�ການບຳລິການຂອົງພຶວກເຂົາ. ພຶວກເຂົາໄດ�ຫຼ່ັນປ�ຽນຂ້ມື່ນ ຂອົງຜ່່�ໃຊ້�ກ�ຽວກັບທີ່�ານ  
ໃຫຼ່�ເປັນລາຍຮົັບ ໂດຍການຂາຍມືັນໃຫຼ່�ແກ�ລ່ກຄູ່�າຂອົງພຶວກເຂົາ ທີ່່ຕ້�ອົງການຂາຍໃຫຼ່�ທີ່�ານ ຫຼ່່ື ເຂ້າເຖິງ
ທີ່�ານ. (ໃນທີ່່ວໂລກ, ຄູ່�າໂຄູ່ສະນາໃນຊ້�ອົງທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນ ກວມືເອົົາຫຼ່່າຍກວ�າເຄູ່່ງໜັ່ງຂອົງຄູ່�າໂຄູ່ສະນາ
ທີ່ັງໝ່ົດ, ໂດຍທີ່່ Google ແລະ Facebook ແມື�ນບຳລິສັດທີ່່ນຳາໜັ�າໝ່່� ທີ່່ໄດ�ຮົັບຜ່ົນປະໂຫຼ່ຍດຈາກ 
ການຫຼ່ັນປ�ຽນຊ້�ອົງທີ່າງໂຄູ່ສະນາຈາກຮົ່ບແບບດ້ງເດີມືມືາເປັນທີ່າງອົອົນລາຍ.) ສະຖານະການນ້ 
ໄດ�ຖືກບັນລະຍາຍໄວ�ວ�າ: ທີ່�ານແມື�ນສິນຄູ່�າ, ບ່ແມື�ນຜ່່�ໃຊ້� ຫຼ່່ື ລ່ກຄູ່�າ. ລ່ກຄູ່�າຂອົງບຳລິສັດດິຈິຕ້ັອົນແມື�ນ 
ຜ່່�ໂຄູ່ສະນາ ແລະ ນັກການຕ້ະຫຼ່່າດ, ທີ່່ຂາຍສິນຄູ່�າ ຫຼ່່ື ຂາຍຄູ່ວາມືຄູ່ິດເຫຼ່ັນ.

Google ແມື�ນເຄູ່່ອົງມືືຄູ່້ນຫຼ່າທີ່່ຖືກນຳາໃຊ້�ຢູ່�າງກວ�າງຂວາງທີ່່ສຸດ, ແລະ ບຣີາວເຊ້ີ Chrome ຂອົງ
ພຶວກເຂົາ ກ່ແມື�ນໂປຣີແກມືທີ່່ຄູ່ົນຈຳານວນຫຼ່່າຍເລືອົກໃຊ້�, ແຕ້�ມືັນບ່ແມື�ນທີ່າງເລືອົກດຽວ, ມືີທີ່າງເລືອົກ 
ອົ່ນໆ ອົີກນອົກເໜັືອົຈາກ Google.

Duckduckgo ແມື�ນເຄູ່່ອົງມືືຄູ່້ນຫຼ່າອົີກອົັນໜັ່ງ ແລະ ມືີໂປຣີແກມືເສີມື (plugin) ທີ່່ທີ່�ານສາມືາດ 
ຕ້ິດຕ້້ງ ໃສ�ບຣີາວເຊ້ີທີ່່ທີ່�ານໃຊ້�ໄດ� ທີ່່ຈະຊ້�ວຍໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້�ທີ່່ເຂ້າເບ່ງເວັບບ່ຕ້�ອົງຖືກຕ້ິດຕ້າມື ຫຼ່່ື ຖືກ “ວິເຄູ່າະ
ການໃຊ້�ງານ” ໂດຍໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີ ເຊ້່ງປົກກະຕ້ິຈະເກີດຂ້ນຢູ່່�ເບ້ອົງຫຼ່່ັງເປັນປະຈຳາ. ທີ່�ານສາມືາດ 
ດາວໂຫຼ່່ດມືັນມືາ ໃຊ້�ໃນຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີຕ້້ງໂຕ້ະ ແລະ ແລັບທີ່໋ອົບ, ພຶ�ອົມືທີ່ັງໃນໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນໄດ�.

Brave ແມື�ນໂປຣີແກມືນ�ອົງໃໝ່�ໃນບັນດາບຣີາວເຊ້ີທີ່່ບ່ອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ມືີການຕ້ິດຕ້າມືການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວ 
ຂອົງຜ່່�ໃຊ້�ໃນເວັບ. ບຣີາວນ້ມືີເຄູ່່ອົງນັບທີ່່ສະແດງໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້�ເຫຼ່ັນວ�າ ມືີໂຄູ່ສະນາ ແລະ ເຄູ່່ອົງມືືຕ້ິດຕ້າມື 
ຈັກອົັນທີ່່ມືັນໄດ�ກີດກ້ນ ໄປແລ�ວ.

ໂປຣີແກມື Edge ຂອົງ Microsoft ແມື�ນເວີຊ້ັນທີ່່ຖືກພຶັດທີ່ະນາຄູ່ືນໃໝ່� ທີ່່ມືີທີ່າງເລືອົກໃນການປ�ອົງກັນ
ການ ຕ້ິດຕ້າມືການເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວ.

Firefox ແມື�ນໂປຣີແກມືບຣີາວເຊ້ີທີ່່ຟຣີີ ແລະ ເປີດເຜ່ີຍລະຫຼ່ັດຕ້້ນສະບັບ (open-source), ເຊ້່ງຖືກ
ນຳາໃຊ້�ມືາຕ້້ງແຕ້�ປີ 2002. ມືັນມືີຄູ່ວາມືສາມືາດທີ່່ມືາພຶ�ອົມືກັບມືັນທີ່່ກີດກ້ນເຄູ່່ອົງມືືຕ້ິດຕ້າມືກາເຄູ່່ອົນໄຫຼ່ວ
ຂອົງຜ່່�ໃຊ້�. 

4 ໃຊົ�ແອົັບແຊົັດ/ແອົັບສື່່ງຂ້ຄູ່ວາມື ທ່ປອົດໄພິຂ້ນ.

ເລືອົກແອົັບແຊ້ັດ ແລະ ແອົັບສ່ງຂ້ຄູ່ວາມືທີ່່ປອົດໄພຶຫຼ່່າຍຂ້ນ, ລວມືທີ່ັງແອົັບທີ່່ໃສ�ລະຫຼ່ັດຂ້ມື່ນທີ່່ທີ່�ານ 
ສ່ງ ແລະ ຮົັບ. ມືີຫຼ່່າກຫຼ່່າຍແອົັບແຊ້ັດທີ່່ທີ່�ານສາມືາດເລືອົກໄດ�, ລວມືທີ່ັງແອົັບທີ່່ມືີຄູ່ວາມືສາມືາດດ�ານ 
ຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່່ດີກວ�າ ແລະ ໃສ�ລະຫຼ່ັດຂ້ມື່ນ. ບາງແອົັບອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້�ຕ້້ງຄູ່�າວ�າ ຕ້ອົນໃດຂ້ຄູ່ວາມື 
ຈະສ່ນຫຼ່າຍໄປ, ບ່ວ�າຈະພຶາຍໃນສອົງ ສາມືວິນາທີ່ີ ຫຼ່່ື ມື້ ຫຼ່່ື ບ່ຫຼ່າຍໄປເລີຍ.
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ຜ່່�ໃຊ້�ແອົັບ Facebook messenger ໃນໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ (ແຕ້�ບ່ແມື�ນການສ�ງຂ້ຄູ່ວາມື 
ຜ່�ານ Facebook ໃນຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້ີຕ້້ງໂຕ້ະ) ສາມືາດເລືອົກໃຊ້� “ການສົນທີ່ະນາແບບປິດລັບ” ທີ່່ 
Facebook ກ�າວວ�າ ມືັນໃຊ້�ການໃສ�ລະຫຼ່ັດ “ຕ້້ງແຕ້�ຕ້້ນທີ່າງຈົນເຖິງປາຍທີ່າງ ໃນທີຸ່ກໆອົຸປະກອົນມືືຖື 
ທີ່່ທີ່�ານໃຊ້�”. ເວັບໄຊ້� Facebook ມືີຂ້ມື່ນກ�ຽວກັບວິທີ່ີກວດສອົບການໃສ�ລະຫຼ່ັດນ້. 

ແອົັບແຊ້ັດ Signal ມືັກຖືກແນະນຳາໃຫຼ່�ໃຊ້� ຍ�ອົນວ�າມືັນມືີຄູ່ວາມືສາມືາດດ�ານຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່່ເຊ້່ອົຖືໄດ�. 
ແລະ ຍັງມືີແອົັບ Wire ທີ່່ກ�າວວ�າມືັນມືີການໃສ�ລະຫຼ່ັດຕ້້ງແຕ້�ຕ້້ນທີ່າງຈົນເຖິງປາຍທີ່າງ.

Telegram ມືີ “ແຊ້ັດປິດລັບ” ທີ່່ຖືກໃສ�ລະຫຼ່ັດ. (ເຖິງຢູ່�າງໃດກ່ຕ້າມື, ການໃສ�ລະຫຼ່ັດ ແລະ ຄູຸ່ນລັກສະນະ
ດ�ານ ຄູ່ວາມືປອົດໄພຶສາມືາດໃຊ້�ສຳາລັບຈຸດປະສົງອົ່ນທີ່່ຕ້�າງອົອົກໄປ. ຍົກຕ້ົວຢູ່�າງ, Telegram ຖືກໃຊ້� 
ໂດຍແພຶດໝ່ຳ ແລະ ເຈ້າໜັ�າທີ່່ແພຶດທີ່່ເຮົັດວຽກຢູ່່�ແນວໜັ�າ ເພຶ່ອົຕ້ອົບໂຕ້�ກັບການລະບາດຂອົງພຶະຍາດ
ອົັກເສບປອົດ ຈາກເຊ້້ອົຈຸລະໂລກສາຍພຶັນໃໝ່� ໂຄູ່ວິດ-19 ໃນປີ 2020, ແຕ້�ມືັນກ່ຍັງເປັນຊ້�ອົງທີ່າງໜັ່ງ  
ທີ່່ລັດອົິດສະລາມືໃຊ້�ເພຶ່ອົ ຮົຽກຮົ�ອົງຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບຕ້່ເຫຼ່ດລະເບີດຂອົງໂບດກາໂຕ້ລິກໃນປະເທີ່ດ
ສີລັງກາ ໃນເດືອົນເມືສາ 2019.)

WhatsApp, ແມື�ນແອົັບໂທີ່ລະສັບມືືຖືທີ່່ມືີຊ້່ສຽງທີ່່ສຸດຂອົງໂລກ ແລະ ໃຊ້�ການໃສ�ລະຫຼ່ັດຂ້ມື່ນ. ເຈ້າຂອົງ 
ແອົັບນ້ແມື�ນບຳລິສັດ Facebook, ເຊ້່ງເປັນເຈ້າຂອົງແອົັບ Instragram ເຊ້່ນກັນ.

5 ເລືອົກເຄູ່່ອົງມືືທ່ປອົດໄພິກວ�າໃນການສື່ຳາພິາດ, ໂທແບບເຫັນພິາບ ແລະ ແບບໄດ�ຍິນແຕັ�ສື່ຽງ, 
ການສື່ຳາມືະນາ ແລະ ການປະຊົຸມື ທາງອົອົນລາຍ.

ໃຫຼ່�ໃສ�ໃຈກ�ຽວກັບຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່າງດິຈິຕ້ອົລທີ່່ດີຂ້ນສຳາລັບທີ່�ານ ພຶ�ອົມືທີ່ັງຜ່່�ທີ່່ທີ່�ານສຳາພຶາດ ແລະ  
ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື ໃນການສົນທີ່ະນາທີ່າງອົອົນລາຍ, ນອົກເໜັືອົຈາກ ຄູ່ວາມືເປັນມືືອົາຊ້ີບຂອົງກິດຈະກຳາທີ່າງ
ອົອົນລາຍທີ່່ກ�ຽວ ກັບຂ�າວຂອົງທີ່�ານ.

Zoom, ແມື�ນແພຶລັດຟອົມືສຳາລັບການປະຊຸ້ມື ແລະ ແຊ້ັດຜ່�ານວີດີໂອົ ແລະ ສຽງ, ທີ່່ຂ�ອົນຂ�າງຈະ 
ເປັນທີ່່ນິຍົມື, ແຕ້�ກ່ຍັງມືີບາງບັນຫຼ່າດ�ານຄູ່ວາມືປອົດໄພຶ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນຕ້ົວທີ່່ຕ້�ອົງໄດ�ແກ�ໄຂ. 
ປະເທີ່ດສິງກະໂປໄດ�ແນະນຳາໃຫຼ່�ບັນດາໂຮົງຮົຽນຢູຸ່ດນຳາໃຊ້� Zoom ສຳາລັບຫຼ່�ອົງຮົຽນຢູ່່�ເຮົືອົນ ໃນ
ລະຫຼ່ວ�າງວິກິດການ ລະບາດຂອົງ ໂຄູ່ວິດ-19. ປະເທີ່ດໄຕ້�ຫຼ່ວັນກ່ໄດ�ສ່ງໃຫຼ່�ໜັ�ວຍງານລັດຖະບານຂອົງ
ພຶວກເຂົາ ແລະ ໂຮົງຮົຽນ ຢູຸ່ດໃຊ້� Zoom ເຊ້່ນກັນ.

ການໂຈມືຕ້ີແບບ “Zoombombing” (ຊ້່ມືບອົມືບ້ງ) ເກີດຂ້ນເມື່ອົແຮົັກເກີບຸກລຸກເຂ້າກອົງປະຊຸ້ມື 
ວິດີໂອົຄູ່ອົລ (ເຊ້່ງມືີຕ້ົວເລກປະຈຳາກອົງປະຊຸ້ມື ແລະ ລະຫຼ່ັດຜ່�ານ) 
ແລ�ວລົບກວນພຶວກເຂົາໂດຍການສະແດງສ່ທີ່່ບ່ກ�ຽວຂ�ອົງກັບ 
ກອົງປະຊຸ້ມື ເຊ້່ນ ວີດີໂອົອົານາຈານ. ນອົກຈາກຄູ່ວາມືກັງວົນດ�ານ
ຄູ່ວາມືປອົດໄພຶແລ�ວ, ການເຮົັດເຊ້່ນນ້ ຍ່ງຫຼ່�າງໄກຈາກສະພຶາບ
ແວດລ�ອົມືຂອົງການເຮົັດວຽກ ຢູ່�າງເປັນມືືອົາຊ້ີບຂອົງວຽກງານ  
ສ່ມືວນຊ້ົນ. ເຫຼ່ດການຄູ່�າຍໆກັນນ້ກ່ໄດ�ເກີດຂ້ນກັບແພຶລັດຟອົມືຄູ່�າຍໆ
ກັນເຊ້່ນກັນ ເຊ້່ນ Google Meet.

StreamYard, ທີ່່ຢູ່່�ໃນເວັບໄຊ້ພຶວກເຂົາບັນລະຍາຍໄວ�ວ�າ ເປັນຄູ່ືກັບ 
“ສະຕ້່ດີໂອົຖ�າຍທີ່ອົດສົດໃນບຣີາວເຊ້ີ ຂອົງທີ່�ານເອົງ”, ຊ້�ວຍໃຫຼ່� 
ຜ່່�ຈັດກອົງປະຊຸ້ມືອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ຜ່່�ນຳາສະເໜັີ ຫຼ່່ື ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືສົນທີ່ະນາ 

ເຂ້າຮົ�ວມືກອົງປະຊຸ້ມືໄດ�, ແຕ້�ໃຫຼ່�ຜ່່�ຊ້ົມືເຂ້າໄປເບ່ງງານຜ່�ານແພຶລັດຟອົມືອົ່ນໄດ�ເຊ້່ນ Facebook Live, 
LinkedIn ຫຼ່່ື Youtube. ເນ່ອົງຈາກວ�າ ມືີພຶຽງແຕ້�ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືຫຼ່່ັກທີ່່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງຢູ່່�ໃນ “ຫຼ່�ອົງແຊ້ັດ”, 

ໃຫັ້ໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພື່ທີ່າງດິຈິິຕັອລ່ 

ທີ່່ດີຂ້ນສັຳາລ່ັບທີ່່ານ  
ພ້ອມທີ່ັງຜູ້ທີ່່ທີ່່ານສັຳາພາດ 

ແລະ ຜູ້ເຂົ້້າຮູ່ວມ  
ໃນການສັົນທີ່ະນາ 

ທີ່າງອອນລ່າຍ
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https://www.facebook.com/help/messenger-app/1084673321594605/?helpref=hc_fnav
https://www.signal.org/
https://wire.com/en/
https://telegram.org/
https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to-you-islinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lanka-massacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to-you-islinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lanka-massacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
https://www.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/
https://zoom.us/
https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-security-company-aims-for-end-to-end-encryption/
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/moe-suspends-zoom-home-based-learning-obscene-images-12626534
https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-to-stop-using-zoom
https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-to-stop-using-zoom
https://meet.google.com/
https://streamyard.com/


ແລະ ຜ່່�ຊ້ົມືແມື�ນຢູ່່�ໃນພຶ້ນທີ່່ໆແຍກຕ້�າງຫຼ່າກ, ຜ່່�ຈັດກອົງ ປະຊຸ້ມືສາມືາດກຳານົດຜ່່�ທີ່່ສາມືາດເຂ້າຮົ�ວມື  
ການສົນທີ່ະນາຫຼ່່ັກໄດ�, “ຄູ່ວບຄູຸ່ມືຝຶ່ງຊ້ົນ” ແລະ ຫຼ່່ີກລ�ຽງບ່ໃຫຼ່�ມືີຜ່່�ບຸກລຸກໄດ�. Zoom ແລະ ແພຶລັດຟອົມື
ອົ່ນໆທີ່່ຄູ່�າຍກັນ ກ່ສາມືາດອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ຜ່່�ຊ້ົມືເຂ້າເບ່ງກອົງປະຊຸ້ມື ໂດຍຜ່�ານຊ້�ອົງທີ່າງ ທີ່ີສາມືໄດ�ເຊ້່ນກັນ.

WebinarJam ໃຊ້�ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີເຜ່ີຍແຜ່�ພຶາບໃນຄູ່ລາວ ເພຶ່ອົເປັນເຈ້າພຶາບຂອົງງານອົອົນລາຍ. ເຄູ່່ອົງມືື
ນ້ມືີໄລຍະທີ່ົດລອົງນຳາໃຊ້�ແບບບ່ເສຍຄູ່�າ ເຊ້່ງຫຼ່່ັງຈາກນ້ນ ມືັນຈະສະເໜັີທີ່າງເລືອົກສຳາລັບການສະໝ່ັກ
ເປັນສະມືາຊ້ິກແບບເສຍຄູ່�າ.

Larksuite, ແມື�ນຊ້ອົຟແວທີ່່ຊ້�ວຍໃນການປະສານງານ ແລະ ການສ່ສານທີ່່ບ່ເສຍຄູ່�າ, ທີ່່ເໝ່າະ 
ສົມືສຳາ ລັບການຈັດເວັບ ບີນາ ແລະ ກອົງປະຊຸ້ມືວີດີໂອົຄູ່ອົລເຊ້່ນກັນ. ອົົງການ ການສຶກສາ, ວິທີ່ະຍາສາດ 
ແລະ ວັດທີ່ະນະທີ່ຳາຂອົງອົົງການ ສະຫຼ່ະປະຊ້າຊ້າດ ຫຼ່່ື UNESCO ໄດ�ຈັດໃຫຼ່�ຊ້ອົຟແວນ້ເປັນເຄູ່່ອົງມືືທີ່່
ພຶວກເຂົາ ແນະນຳາໃຫຼ່�ໃຊ້�ສຳາລັບການຮົຽນທີ່າງໄກ. Larksuite ມືີຄູ່່�ມືືການໃຊ້�ງານສຳາລັບທີ່ັງຄູ່່ ແລະ 
ນັກຮົຽນ. 

6 ເລືອົກການບຳລິການຄູ່ລາວຂອົງທ�ານຢູ່�າງສື່ະຫຼາດ. 

ຫຼ່່າຍໆແອົັບທີ່່ໃຫຼ່�ບຳລິການຢູ່່�ໃນອົິນເຕ້ີເນັດ (cloud-based application) ສະໜັອົງພຶ້ນທີ່່ໃຫຼ່� 
ເກັບເອົກະສານ ຫຼ່່ື ເພຶ່ອົສ່ງ/ແລກປ�ຽນຟາຍ ໃນຈຳານວນທີ່່ດີສົມືຄູ່ວນ. ພຶວກມືັນຊ້�ອົຍໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້�ເກັບຮົັກສາ
ຟາຍໄວ�ໃນເຄູ່ືອົຂ�າຍ ເຊ້ີບເວີຢູ່່�ໃນອົິນເຕ້ີເນັດ, ແທີ່ນທີ່່ຈະຢູ່່�ໃນ
ຮົາດດຣີາຍ. ໃຫຼ່�ທີ່�ານຖືເອົົາຄູ່ວາມືປອົດໄພຶເປັນບ່ລິມືະສິດ
ສ່ງສຸດ ໃນການເລືອົກຂອົງທີ່�ານ, ແທີ່ນທີ່່ຈະເລືອົກໃຊ້�ແອົັບ 
ທີ່່ບ່ເສຍຄູ່�າ, ທີ່່ໃຊ້�ກັນທີ່່ວໄປ ຫຼ່່ື ທີ່່ເປັນທີ່່ນິຍົມື, ໃຫຼ່�ເຮົັດຄູ່ື 
ກັບເວລາທີ່່ທີ່�ານຄູ່້ນຄູ່ວ�າກ�ອົນທີ່່ຈະຕ້ັດສິນໃຊ້�ຊ້້ເຄູ່່ອົງມືື ຫຼ່່ື 
ເຄູ່່ອົງນຸ�ງຂອົງທີ່�ານ. 

ແອົັບສາມືຕ້ົວທີ່່ມືີທີ່າງເລືອົກໃຫຼ່�ໃສ�ລະຫຼ່ັດແມື�ນແອົັບ Sync, 
Tresorit ແລະ pCloud. Tresorit ສະໜັອົງພຶ້ນທີ່່  
ເກັບຮົັກສາຂ້ມື່ນແບບໃສ�ລະຫຼ່ັດຕ້້ງແຕ້�ຕ້້ນທີ່າງຈົນເຖິງ
ປາຍທີ່າງ ເຊ້່ງມືີຄູ່�າໃຊ້�ຈ�າຍ ແຕ້�ກ່ມືີຕ້ົວເລືອົກທີ່່ສະໜັອົງ  
ໃຫຼ່�ກຸ�ມືທີ່່ບ່ຫຼ່ວັງຜ່ົນກຳາໄລສາມືາດເຂ້າເຖິງໄດ�ແບບບ່ເສຍຄູ່�າ
ເຊ້່ນກັນ. Sync ກ່ແມື�ນແອົັບທີ່່ໃສ�ລະຫຼ່ັດ, ທີ່່ສະໜັອົງ  
ພຶ້ນທີ່່ເກັບຮົັກສາຂ້ມື່ນຈຳານວນໜັ່ງແບບບ່ເສຍຄູ່�າ. pCloud ມືີຕ້ົວເລືອົກແບບ ທີ່ັງບ່ໃສ�ລະຫຼ່ັດ ແລະ  
ໃສ�ລະຫຼ່ັດ. ຟາຍທີ່່ຖືກເກັບຮົັກສາໄວ�ໃນຄູ່ລາວ (ອົິນເຕ້ີເນັດ) ສາມືາດເຂ້າເຖິງໄດ�ຈາກບ�ອົນໃດ ແລະ  
ເວລາໃດກ່ໄດ� ແລະ ຈາກໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນກ່ໄດ�ເຊ້່ນກັນ.

ໃຫັ້ທີ່່ານຖ່ືເອົົາຄວາມປອດໄພື່
ເປັນບູລ່ິມະສັິດສັູງສັຸດ  
ໃນການເລືອກຂອງທີ່່ານ, 
ແທນທີ່່ຈິະເລືອກໃຊີ້ແອົັບທີ່ ່
ບ່ເສຍຄ່າ, ທີ່່ໃຊີ້ກັນທີ່່ວໄປ ຫຼີື 
ທີ່່ເປັນທີ່່ນິຍົມ, ໃຫັ້ເຮົັດຄືກັບ
ເວລ່າທີ່່ທີ່່ານຄ້ນຄວ້າກ່ອນທີ່່
ຈິະຕັັດສັິນໃຊີ້ຊີ້ເຄື່່ອງມື ຫຼີື 
ເຄື່່ອງນຸ່ງຂອງທີ່່ານ. 
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https://home.webinarjam.com/index
https://www.larksuite.com/en_us/
https://www.sync.com/
https://tresorit.com/
https://www.pcloud.com/


 ເລ່ມືຈາກການສົນທີ່ະນາໃນລະດັບ 
 ສ�ວນຕ້ົວ. ຂຳຄູ່ຳາຄູ່ິດເຫຼ່ັນຈາກ 
 ຜ່່� ເ ຂ້ າ ຮົ� ວ ມື ກ� ຽ ວ ກັ ບ ນິ ໃ ສ ທີ່ າ ງ 
 ອົອົນລາຍ ຂອົງພຶວກເຂົາ. ຖາມື 
 ພຶວກເຂົາວ�າ ເຂົາໃຊ້�ເວລາດົນຊ້່າໃດ
ໃນການໃຊ້�ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນໃນແຕ້�ລະມື້, ແລະ 
ພຶວກເຂົາໃຊ້�ເພຶ່ອົເຮົັດຫຼ່ຍັງແນ�? ສົມືທີ່ຽບໄລຍະເວລາ 
ທີ່່ພຶວກເຂົາຄູ່າດຄູ່ະເນ ກັບຂ້ມື່ນທີ່່ສະແດງໃນເຄູ່່ອົງມືື
ຕ້ິດ ຕ້າມືເວລາທີ່່ພຶວກເຂົາໃຊ້� ໃນອົອົນລາຍ ທີ່່ຢູ່່�ໃນ
ໂທີ່ລະສັບຂອົງພຶວກເຂົາເອົງ. (ສຳາລັບໂທີ່ລະສັບໄອົໂຟນ, 
ໃຫຼ່�ເຂ້າໄປໃນ Settings ແລ�ວເບ່ງ Screen time. 
ສຳາລັບໂທີ່ລະສັບແອົນດຣີອົຍ, ໃຫຼ່�ເຂ້າໄປເບ່ງ Settings 
ແລ�ວເບ່ງ battery and performance ແລ�ວ 
battery usage statistics, ເຊ້່ງສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ
ເປີເຊ້ັນ ຂອົງການນຳາໃຊ້�ພຶະລັງງານແບັດເຕ້ີລີສຳາລັບ 
ກິດຈະກຳາຕ້�າງໆ). ທີ່�ານສາມືາດດາວໂຫຼ່່ດແອົັບຄູ່ວບຄູຸ່ມື
ເ ວ ລ າ ທີ່່ ໃ ຊ້� ຢູ່່� ໜັ� າ ຈຳ ສຳາ ລັ ບ ໂ ທີ່ ລ ະ ສັ ບ ທີ່່ ໃ ຊ້� ລ ະ ບົ ບ 
ປະຕ້ິບັດການ iOS ແລະ Android ໄດ�, ເຊ້່ນ ແອົັບ 
Moment ແລະ RealizD, ເພຶ່ອົ “ທີ່ົດລອົງໃຊ້�”  
ໃນການຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ ເພຶ່ອົສ�າງຄູ່ວາມືຮົັບຮົ່�ຫຼ່່າຍຂ້ນ 
ກ�ຽວກັບຊ້ີວິດອົອົນ ລາຍຂອົງພຶວກເຮົົາ.

ສຶກສາເບ່ງປະເພຶດຂອົງຂ�າວ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ ແລະ 
ຜ່ະລິດຕ້ພຶັນທີ່່ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືເຂ້າເບ່ງໃນອົອົນລາຍ. ພຶວກ
ເຂົາເຂ້າເບ່ງ ທີ່າງໃດ? ຄູ່ຳາຕ້ອົບຕ້່ຄູ່ຳາຖາມືນ້ຈະສະແດງ
ໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນວ�າຜ່່�ຄູ່ົນເຂ້າໄປອົ�ານຂ�າວ ຈາກແຫຼ່່�ງຂ�າວໂດຍ
ກົງຫຼ່່າຍເທີ່່າໃດ, ຫຼ່່ື ພຶວກເຂົາເອົ່ອົຍອົີງໃສ�ຂ້ມື່ນຕ້າມື 
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ເພຶ່ອົກ່ນກອົງຂ�າວທີ່່ພຶວກເຂົາ 
ພຶົບເຫຼ່ັນ.

ກະກຽມືຕ້ົວຢູ່�າງສອົງສາມືອົັນທີ່່ກ�ຽວພຶັນກັບເຄູ່ັດລັບ 
ທີ່່ຕ້�ອົງຈ່ໄວ�. ສ່ງທີ່່ຈະເປັນປະໂຫຼ່ຍດແມື�ນສ່ປະຈັກຕ້າ 
ເຊ້່ນ ຮົ່ບພຶາບ, ຮົ່ບແຕ້�ມື, ກາຕ້່ນ ແລະ ຂ້ມື່ນເບົາສະໝ່ອົງ.

ເຄູ່ັດລັບ
ສື່ຳາລັບການ
ສື່ົນທະນາ

26ຄູ່່�ມື
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http://www.realizd.com/


ໃຫຼ່�ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື, ໃນເວລາທີ່່ເຮົັດສົນທີ່ະນາກຸ�ມື, ຂຽນ
ລາຍການຂອົງສ່ງທີ່່ຈຳາເປັນສຳາລັບຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່າງ
ດິຈິຕ້ັອົນ ຈາກເຄູ່ັດລັບທີ່່ເຮົົາໄດ�ສົນທີ່ະນາກັນໃນຄູ່່�ມືືນ້. 
ໃຫຼ່�ພຶວກເຂົາຈັດອົັນດັບວ�າ ເຄູ່່ອົງມືືປະເພຶດໃດທີ່່ຈະ
ເໝ່າະສົມືທີ່່ສຸດ ສຳາລັບບ�ອົນເຮົັດວຽກ ແລະ ກິດຈະວັດ
ຂອົງພຶວກເຂົາ, ຫຼ່່ື ເຄູ່່ອົງມືືໃດທີ່່ດີ ທີ່່ຄູ່ວນຈະຖືກ 
ນຳາສະເໜັີໃຫຼ່�ຫຼ່�ອົງການ ຂ�າວຂອົງພຶວກເຂົານຳາໃຊ້�.

ໃຫຼ່�ເລືອົກດາວໂຫຼ່ລດ, ຕ້ິດຕ້້ງ ແລະ ຝຶຶກນຳາໃຊ້� ເຄູ່່ອົງມືື
ສອົງສາມືອົັນທີ່່ສະເໜັີໄວ�ໃນພຶາກນ້ ໃນເວລາທີ່່ຂຽນ
ຂ�າວຕ້ົວຈິງ. ການຝຶຶກຝຶົນໂດຍການລົງມືືໃຊ້�ແອົັບ ແລະ 
ເຄູ່່ອົງມືືດິຈິຕ້ັອົນໃນຕ້ົວຈິງ ຈະຊ້�ວຍໃຫຼ່�ເຂ້າໃຈຂ້ນຫຼ່່າຍ, 
ແທີ່ນທີ່່ຈະພຶຽງແຕ້�ສົນທີ່ະນາກ�ຽວກັບມືັນ ຫຼ່່ື ໃຊ້�ສະໄລ�
ເທີ່່ານ້, ໂດຍສະເພຶາະຜ່່�ທີ່່ຫຼ່າກ່ເລ່ມືຕ້້ນໃໝ່�.

27 ຄູ່່�ມື
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3
ກັບມືາເບ່ງກ�ຽວກັບຂ�າວຄູ່ືນໃໝ່�  
ໃນໂລກທ່ມືີສື່່ງລ້ຕັາລ້ໃຈຫຼາຍ

ເພື່່ອຢູ່ືນຢູ່ັນອົງປະກອບຂອງຂ່າວອີກຄ້ງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການມີຂ່າວທີ່່
ມາຈິາກຂະບວນການຜະລ່ິດຂ່າວ ທີ່່ໄດ້້ຕັາມມາດຕັະຖ່ານສັ່ມວນຊີົນ, ຍ້ອນວ່າ  
ນ້ແມ່່ນຫົົວໃຈສັຳາຄັນຂອງວິຊີາຊີີບນ້ ແລະ ມັນຈິະຊີ່ວຍໃຫັ້ ພວກເຮົົາທີ່ຳາຄວາມ
ເຂົ້້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາຂ້ມູນທີ່່ມີຫຼີາຍ - ບ່ວ່າຈິະເປັນສັິນຄ້າ, ວິທີ່ີການເຜີີຍແຜີ່, 

ພ້ນທີ່່ ຫຼີື ແພື່ລ່ັດຟີອມໃດ້ກ່ຕັາມ.

ການຂຽນຂ�າວ ແມື�ນອົາຊົີບ, ເຊ້່ງໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ ມືັນແມື�ນວຽກທີ່່ຕ້�ອົງມືີການຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ  
ທີ່ັກສະສະເພຶາະ. ທີ່ັກສະເຫຼ່່່ານ້ລວມືມືີ ວິໃນໃນການຫຼ່າຂ້ມື່ນທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ, ການຄູ່ິດວິເຄູ່າະ, ການ 

ເລ່າເລ່ອົງ ແລະ ສ່ງທີ່່ຕ້�ອົງການ ຫຼ່່າຍຂ້ນນັບມື້ ແມື�ນການມືີສ�ວນຮົ�ວມື
ກັບຜ່່�ຊ້ົມື ເຊ້່ງເປັນສ�ວນໜັ່ງຂອົງຂະບວນການເຮົັດວຽກ ທີ່່ປະກອົບມືີ  
ຂ້ນຕ້ອົນການກວດສອົບ, ກວດແກ� ແລະ ທີ່ົບທີ່ວນ ເພຶ່ອົເຮົັດໃຫຼ່� 
ບົດເລ່ອົງ ກາຍເປັນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນສ່.

ໃຫຼ່�ຍົກຄູ່ຳາຖາມືນ້ຂ້ນມືາ: ແມື�ນຫຼ່ຍັງທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ສ່ມືວນຊ້ົນ ເປັນສ່ມືວນຊ້ົນ
ທີ່່ແທີ່�ຈິງ? ແມື�ນຫຼ່ຍັງທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ບົດເລ່ອົງ ທີ່່ຖືກຜ່ະລິດຂ້ນມືາໂດຍນຳາ 
ໃຊ້�ຂະບວນການຜ່ະລິດສ່ ແຕ້ກຕ້�າງໄປຈາກເນ້ອົຫຼ່າປະເພຶດອົ່ນ? ໃຫຼ່� 
ຖາມືເຈາະຈ້ມືເຂ້າໄປຕ້່ມື: ແມື�ນຫຼ່ຍັງທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ບົດຂ�າວເປັນບົດຂ�າວ 
ທີ່່ດີ?

ຄູ່ຳາຖາມືເຫຼ່່່ານ້ ຈຳາເປັນຕ້�ອົງຖືກເນ້ນຢູ່້າໃນຍຸກທີ່່ຜ່່�ຊ້ົມືບາງຄູ່ົນຍັງສັບສົນ
ວ�າ ແມື�ນຫຼ່ຍັງທີ່່ຈະຖືວ�າເປັນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວແບບມືືອົາຊ້ີບ ແລະ 
ແມື�ນຫຼ່ຍັງທີ່່ແມື�ນເນ້ອົຫຼ່າທີ່າງອົອົນລາຍ ຫຼ່່ື ຄູ່ອົນເທີ່້ນອົອົນລາຍ.  

ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮົັດ 
ໃຫັ້ສັ່ມວນຊີົນ ເປັນ 

ສັ່ມວນຊີົນທີ່່ແທ້ຈິິງ? 
ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮົັດ 

ໃຫັ້ບົດເລ່ອງ ທີ່່ຖ່ືກ
ຜະລ່ິດຂ້ນມາໂດ້ຍ 

ນຳາໃຊີ້ຂະບວນການ
ຜະລ່ິດສັ່ ແຕີກຕັ່າງ 

ໄປຈິາກເນ້ອຫົາ
ປະເພື່ດອ່ນ? 

ຈຸດປະສື່ົງ:
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ຄຸນນະພາບ ຫຼີື  
ຄວາມດັງຂອງ 
“ຜະລ່ິດຕັະພັນຂ່າວ” 
ບ່ແມ່່ນສັ່ງທີ່່ບອກວ່າ 
ຂ່າວນ້ນ, ຫຼີື ທີ່ີມງານ 
ຫຼີື ສັຳານັກຂ່າວ  
ທີ່່ຜະລ່ິດ ມັນ,  
ໜ່້າເຊີ່ອຖ່ື ຫຼີື  
ແມ່່ນຂອງແທ້ຫຼີືບ່.

ຄູ່ອົນເທີ່້ນອົອົນລາຍ ແມື�ນຄູ່ຳາສັບໂດຍລວມືທີ່່ບ່ໄດ�ຈຳາກັດຢູ່່�ພຶຽງແຕ້�ບົດຂ�າວ - ມືັນລວມືເອົົາທີຸ່ກໆ ຂ້ມື່ນ 
ທີ່່ເຜ່ີຍແຜ່�ໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ຊ້ົມືອົອົນລາຍ. ພຶວກມືັນສາມືາດເປັນຂ້ຄູ່ວາມື, ສຽງ, ຮົ່ບພຶາບ, ວີດີໂອົ, ແລະ  
ສ່ປະເພຶດອົ່ນໆທີ່່ຖືກສ�າງຂ້ນມືາໂດຍ “ສຳານັກພຶິມື” ທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ ທີ່່ບ່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງແມື�ນ ນັກຂ�າວ ຫຼ່່ື  
ຜ່່�ຜ່ະລິດຂ�າວມືືອົາຊ້ີບ, ເຊ້່ນ ຄູ່ົນທີ່່ວໄປ, ນັກຂຽນບລອົກ, ນັກການຕ້ະຫຼ່່າດ, ນັກປະຊ້າສຳາພຶັນ ຫຼ່່ື  
ຜ່່�ມືີອົິດທີ່ິພຶົນໃນສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ.

ມືາເບ່ງເງ່ອົນໄຂຂອົງການເປັນສ່ມືວນຊ້ົນທີ່່ດີ ພຶ�ອົມືທີ່ັງຂະບວນການຜ່ະລິດສ່ນຳາກັນ.

ວິຖ່ີຂອົງສື່່ມືວນຊົົນ

ບົດຂ�າວທີ່່ດີຕ້�ອົງມືີຫຼ່ຍັງແນ�? ມືັນຕ້�ອົງ:

• ສົນທີ່ະນາ, ອົະທີ່ິບາຍປະເດັນທີ່່ເປັນທີ່່ສົນໃຈ ແລະ ກ�ຽວພຶັນກັບຜ່່�ຊ້ົມື

• ຖືກຕ້�ອົງ, ແລະ ມືີຂ້ມື່ນທີ່່ມືີຄູຸ່ນລັກສະນະທີ່່ເໝ່າະສົມື

• ເປັນກາງ

• ເປັນທີ່ຳາ

• ກວມືລວມືເອົົາສຽງ ແລະ ມືຸມືມືອົງຂອົງກຸ�ມືຄູ່ົນທີ່່ຕ້�າງກັນ

ຕ້ົວຊ້້ວັດເຫຼ່່່ານ້ແມື�ນຈຳາເປັນຕ້�ອົງມືີ ບ່ວ�າຈະສຳາລັບສ່ປະເພຶດໃດ ຫຼ່່ື ຮົ່ບແບບໃດກ່ຕ້າມື, ເຊ້່ນ ໜັັງສືພຶິມື, 
ວາລະສານ, ໂທີ່ລະພຶາບ ຫຼ່່ື ວິທີ່ະຍຸ, ສຽງ ຫຼ່່ື ອົອົນລາຍ.

ເຮົົາມືາເບ່ງຂະບວນການຜ່ະລິດສ່ນຳາກັນ ທີ່່ເປັນອົົງປະກອົບທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ການເປັນສ່ມືວນຊ້ົນມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ
ຂ້ນ.

ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວ ແມື�ນຜ່ົນໄດ�ຮົັບຈາກຂະບວນການທີ່່ລວມືມືີ ການຮົວບຮົວມືຂ້ມື່ນ ແລະ ການນຳາເອົົາ
ບົດຂ�າວ ມືາຜ່�ານຂະບວນການທີ່ົບທີ່ວນກ�ອົນທີ່່ມືັນຈະຖືກເຜ່ີຍແຜ່�ໃຫຼ່�ສາທີ່າລະນະຊ້ົນ. ໂດຍປົກກະຕ້ິ
ແລ�ວ, ຂ້ນຕ້ອົນເຫຼ່່່ານ້ ຈະລວມືມືີ ການທີ່່ນັກຂ�າວຂຽນບົດເລ່ອົງຂ້ນມືາ ແລ�ວສ່ງໃຫຼ່�ຮົອົງບັນນາທີ່ິການ 
ແລະ/ຫຼ່່ື ບັນນາທີ່ິການຜ່່�ອົ່ນ ເຊ້່ງຈະສົນທີ່ະນາກັນ ແລະ ດັດແກ�ບົດ 
ຕ້າມືຄູ່ວາມືຈຳາເປັນ, ແລະ ຫຼ່່ັງຈາກນ້ນກ່ທີ່ົບທີ່ວນບົດຂ�າວສະບັບສຸດທີ່�າຍ 
ກ�ອົນທີ່່ບົດຂ�າວນ້ນຈະພຶ�ອົມືທີ່່ຈະຖືກປ�ອົຍອົອົກ.

ນັກຂ�າວ, ບ່ວ�າຈະເຮົັດວຽກສ�ວນຕ້ົວ ຫຼ່່ື ເຮົັດກັບໜັ�ວຍງານສ່, ມືີຄູ່ວາມື
ຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບຕ້່ວຽກ ທີ່່ພຶວກເຂົາສ�າງ ຂ້ນມືາ ເຊ້່ງໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ  
ຜ່່�ສ�າງຂ�າວ, ພຶ�ອົມືທີ່ັງໜັ�ວຍງານທີ່່ຜ່ະລິດ ແລະ ປ�ອົຍຂ�າວນ້ນອົອົກມືາ, 
ສາມືາດຖືກລະບຸບົດບາດ ຕ້າມືນ້ນ. ນອົກຈາກນ້, ໜັ�ວຍງານສ່ ຫຼ່່ື ເວັບໄຊ້ 
ແລະ ເວັບເພຶຈຕ້�າງໆ ທີ່່ຖືວ�າເປັນສ່ຂອົງແທີ່� ແມື�ນຕ້�ອົງມືີປະຫຼ່ວັດ ຫຼ່່ື 
ຄູ່ວາມືເປັນມືາຂອົງພຶວກເຂົາ ທີ່່ຖືກເຜ່ີຍແຜ່�ຢູ່�າງສາທີ່າລະນະ ແລະ 
ສາມືາດກວດສອົບໄດ�, ແລະ ສາມືາດຮົ່�ໄດ�ວ�າທີ່ີມືບັນນາທີ່ິການຂອົງ 
ພຶວກເຂົາແມື�ນໃຜ່ແນ�. ແລະ ແນ�ນອົນ, ຍັງມືີທີ່ີມືງານຂ�າວ ຫຼ່່ື ແມື�ນແຕ້� 
ນັກຂ�າວທີ່່ເຮົັດວຽກຜ່່�ດຽວ ທີ່່ສ�າງຜ່ົນງານທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ ແລະ ປະຕ້ິບັດ
ຕ້າມືອົົງປະກອົບຕ້�າງໆຂອົງການເປັນສ່ມືວນຊ້ົນຢູ່�າງມືືອົາຊ້ີບເຊ້່ນກັນ.
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ຄູຸ່ນນະພຶາບ ຫຼ່່ື ຄູ່ວາມືດັງຂອົງ “ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວ” ບ່ແມື�ນສ່ງທີ່່ບອົກວ�າ ຂ�າວນ້ນ, ທີ່ີມືງານ ຫຼ່່ື  
ສຳານັກຂ�າວ ທີ່່ຜ່ະລິດ ມືັນ, ໜັ�າເຊ້່ອົຖື ຫຼ່່ື ແມື�ນຂອົງແທີ່�ຫຼ່່ືບ່.

ຜ່່�ຊ້ົມືອົາດຈະກົດ ຖືກໃຈ (Like) ແລະ ຕ້ິດຕ້າມື ເວັບໄຊ້ ທີ່່ເນ້ນໃສ�ການສ�າງຄູ່ວາມືຮົ່�ສຶກຕ້່ນເຕ້້ນ ຫຼ່່ື 
ຕ້ິດຕ້າມືກຸ�ມືທີ່່ພຶວກ ເຂົາຄູ່ິດວ�າໜັ�າສົນໃຈ. ພຶວກເຂົາຍັງອົາດຈະມືັກແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນທີ່່ພຶວກເຂົາເຫຼ່ັນດີນຳາ 
ແລະ ດ່ງນ້ນຈ່ງເອົ້ນວ�າພຶວກມືັນໜັ�າເຊ້່ອົຖື. ແຕ້�ວ�າ ການທີ່່ພຶວກເຂົາບ່ເຫຼ່ັນດີ ຫຼ່່ື ບ່ມືັກ, ມືຸມືມືອົງທີ່່ 
ເວັບໄຊ້�ຂ�າວນຳາສະເໜັີ ກ່ບ່ໄດ�ຈຳາເປັນຕ້�ອົງໝ່າຍ ຄູ່ວາມືວ�າ ເວັບໄຊ້�ນ້ນບ່ໜັ�າເຊ້່ອົຖື, ບ່ໜັ�າໄວ�ວາງໃຈ  
ຫຼ່່ື ເປັນແຫຼ່່�ງຂອົງຂ້ມື່ນ ທີ່່ບ່ຖືກຕ້�ອົງ ຫຼ່່ື ເປັນຂ້ມື່ນປອົມື/ຫຼ່່ອົກລວງ ແຕ້�ຢູ່�າງໃດ. ສຳານັກຂ�າວຂອົງແທີ່�  
ກ່ພຶຽງແຕ້�ໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າ ພຶວກເຂົາມືີຕ້ົວຕ້ົນແທີ່�ຈິງ. ແຕ້�ໃນເວລາດຽວກັນ ຄູຸ່ນນະພຶາບ ແລະ ຄູ່ວາມື  
ໜັ�າເຊ້່ອົຖືຂອົງພຶວກເຂົາ ກຳຍັງແມື�ນອົີກເລ່ອົງໜັ່ງ. ສ່ທີ່່ເປັນຂອົງແທີ່� ແລະ ຖືກກົດໝ່າຍ ກຳສາມືາດ 
ນຳາສະເໜັີເລ່ອົງລາວ ບ່ໄດ�ດີ, ຫຼ່່ື ມືີຂ້ຜ່ິດພຶາດ ແລະ ມືີການອົ�າງອົີງແບບບ່ຖືກຕ້�ອົງໄດ�ເຊ້່ນກັນ.

ເວັບເພຶຈ, ບົດຂຽນ ຫຼ່່ື ວິດີໂອົ ຍັງສາມືາດເບ່ງຄູ່ືບົດຂ�າວໄດ� ຍ�ອົນຮົ່ບແບບ, ໂຄູ່ງຮົ�າງ ຫຼ່່ື ຄູ່ວາມືຫຼ່່�ຽນໄຫຼ່່ 
ຂອົງເລ່ອົງຂອົງມືັນ, ແຕ້�ຄູ່ວາມືຈິງແລ�ວ ມືັນອົາດຈະບ່ແມື�ນຂ�າວ.

ທັກສື່ະຂອົງສື່່ມືວນຊົົນ

ທີ່ັກສະຈຳາເປັນອົັນໃດແດ� ທີ່່ນັກຂ�າວຄູ່ົນໜັ່ງຄູ່ວນມືີ? ສ່ງເຫຼ່່່ນ້ລວມືມືີຄູ່ວາມືສາມືາດທີ່່ຈະ:

• ເກັບກຳາຂ້ມື່ນທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ ແລະ ເປັນປະໂຫຼ່ຍດ ເຊ້່ງຮົວມືມືີແຫຼ່່�ງຂ�າວຕ້້ນຕ້ຳເຊ້່ນ: ການສຳາພຶາດ, 
ບົດລາຍງານ, ສະຖິຕ້ິ ພຶ�ອົມືກັບແຫຼ່່�ງຂ�າວສຳາຮົອົງ ເຊ້່ນຂ້ມື່ນເບ້ອົງຫຼ່່ັງ ຫຼ່່ື ທີ່່ໄປທີ່່ມືາ 

• ສຳາພຶາດ ເພຶ່ອົໃນແງ�ທີ່່ກວດສອົບຂ້ມື່ນ ແລະ ຄູ່ວາມືເຂ້າໃຈໄດ�ຫຼ່່າຍຂ້ນ, ຫຼ່່ັງຈາກມືີການກະກຽມື 
ແລະ ຄູ່້ນຄູ່ວ�າ ດີ

• ພຶັດທີ່ະນາ ແລະ ເກັບກຳາ ຂ້ມື່ນຕ້ິດຕ້່ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ�າວຕ້�າງໆ

• ຢູ່າກຮົ່�ຢູ່າກເຫຼ່ັນຢູ່�າງສະໝ່່າສະເໝ່ີກ�ຽວກັບເຫຼ່ດການ ແລະ ປະເດັນຕ້�າງໆ

• ເລ່າເລ່ອົງໄດ�ດີ ຢູ່�າງມືີຫຼ່ົວຄູ່ິດປະດິດສ�າງ ແລະ ໜັ�າສົນໃຈ 

• ລະບຸ ແລະ ຊ້ອົກຫຼ່າມື່ມືມືອົງຂອົງເລ່ອົງ ທີ່່ຈຳາເປັນຕ້່ຜ່່�ອົ�ານ ຫຼ່່ື ເປັນເລ່ອົງຄູ່�ອົຍໄດ�ເປັນທີ່່ຮົັບຮົ່� ຫຼ່່ື 
ເຂ້າໃຈ ແທີ່ນທີ່່ຈະເຮົັດເລ່ອົງຈາກຊຸ້ດຂ້ມື່ນຂ�າວທີ່່ໄດ�ຮົັບ 

• ເຂ້າໃຈຢູ່�າງກະຈ�າງແຈ�ງວ�າ ແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນອົອົນລາຍໃດທີ່່ໜັ�າເຊ້່ອົຖື ຮົວມືທີ່ັງບົດຂ�າວ ແລະ  
ເວັບໄຊ້ ຖືກກ�າວອົ�າງອົີງ, ສ່ງຕ້່ ແລະ ຕ້ິດຕ້າມື.
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ປະເພິດຂອົງບົດຂ�າວ

ບົດຂ�າວປະເພຶດໃດແດ�ທີ່່ ພຶົບເຫຼ່ັນເປັນສ�ວນໃຫຼ່ຍ�?

ຂ�າວເຫດການ

❖ ເປັນເລ່ອົງທີ່່ສ�ວນຫຼ່່າຍໄດ�ມືາຈາກເຫຼ່ດການ ແລະ ການແຈ�ງການ ຢູ່່�ໃນໄລຍະເວລາທີ່່ຈຳາກັດ 
ໃດໜັ່ງ, ເອົກະສານທີ່່ເຜ່ີຍແຜ່�ອົອົກ ຫຼ່່ື ເລ່ອົງລາວຈາກໂຄູ່ງການຕ້�າງໆ (ເລ່ອົງທີ່່ນັກຂ�າວ 
ຜ່່�ໜັ່ງຄູ່້ນຫຼ່າ ແລະ ພຶັດທີ່ະນາດ�ວຍໂຕ້ຂອົງລາວເອົງ ແລະ ບ່ແມື�ນມືາຈາກບົດຖະແຫຼ່່ງຂ�າວ ຫຼ່່ື  
ຄູ່ຳາຖະແຫຼ່່ງການ) ທີ່່ມືັກຈະສ້ນກ�ວາ ຍ�ອົນພຶວກເຂົາລາຍງານສ່ງທີ່່ເກີດຂ້ນ, ສ່ງທີ່່ໄດ�ຖືກກ�າວ,  
ໄດ�ຖືກເຮົັດ ແບບກົງໄປກົງມືາ.

ບົດເລ່ອົງ

❖ ເປັນເລ່ອົງທີ່່ມືີຄູ່ວາມືເລິກຫຼ່່າຍກວ�າ ແລະ ສ�ວນຫຼ່່າຍແມື�ນຍາວກວ�າ, ເປັນເລ່ອົງທີ່່ເບ່ງມື່ມືອົ່ນໆ
ຂອົງເຫຼ່ດການໃດໜັ່ງ ແລະ ສ�ວນໃຫຼ່ຍ�ຈະມືີບັນຍາກາດ, ການພຶັນລະນາ, ບຳລິບົດ, ອົາລົມື ແລະ 
ສຽງຈາກຜ່່�ຄູ່ົນ ຢູ່່�ໃນເລ່ອົງຫຼ່່າຍກວ�າ.

ບົດວິເຄູ່າະ

❖ ເປັນເລ່ອົງທີ່່ມືີຄູ່ວາມືເລິກ ທີ່່ມືີຈຸດປະສົງຢູ່າກອົະທີ່ິບາຍປະເດັນໃດໜັ່ງ ຫຼ່່ື ເຫຼ່ດການໃດໜັ່ງ ແລະ 
ສ�າງມື່ມືມືອົງໃຫຼ່�ກັບມືັນ, ໂດຍນຳາໃຊ້�ຂ້ມື່ນຈາກການສຳາພຶາດ, ເອົກກະສານຈາກພຶາກລັດ ແລະ  
ບົດລາຍງານຂ�າວ ແລະ ປະສົມືປະສານສ່ງນ້ກັບຄູ່ວາມືຮົ່� ແລະ ປະສົບການຂອົງນັກຂ�າວ ຕ້່ຫຼ່ົວຂ້ 
ຫຼ່່ື ປະເດັນນ້ນ.

ບົດຄູ່ຳາເຫັນ/ບົດຄູ່ຳລຳາ/ບົດວິຈານ

❖ ເປັນເລ່ອົງທີ່່ນັກຂ�າວແລກປ�ຽນຄູ່ຳາຄູ່ິດເຫຼ່ັນຂອົງລາວ ຕ້່ປະເດັນ ຫຼ່່ື ເຫຼ່ດການນ້ນໆ, ສ�າງ 
ເລ່ອົງລາວ ໃຫຼ່�ມືີມື່ມືມືອົງ ແລະ ທີ່ັດສະນະ ແລະ ອົາດບ່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງການຂ້ມື່ນ ຈາກການ
ສຳາພຶາດ.

ບົດເລ່ອົງອົ່ນໆ ກ່ສາມືາດເປັນໄດ�ຫຼ່່າຍຮົ່ບແບບ ທີ່່ຫຼ່�ອົງຂ�າວສາມືາດສ�າງຂ້ນໄດ� ໂດຍສະເພຶາະກັບ 
ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີໃນປະຈຸບັນ. ບາງທີ່າງເລືອົກ ຮົວມືມືີບົດເລ່ອົງບຸກຄູ່ົນ, ບົດຖາມືຕ້ອົບ, ຫຼ່່ື ບົດສຳາພຶາດໂຕ້ຕ້່ໂຕ້
ທີ່າງໂທີ່ລະພຶາບ, ສຽງ ແລະ ວິດີໂອົ ພຶ�ອົມືກັບ ບົດເລ່ອົງປະກອົບພຶາບ ຫຼ່່ື ພຶາບ slideshow. 
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 ອົອົກແບບບົດຝຶຶກຫຼ່ັດ ໃຫຼ່�ຮົ່�ວ�າ 
 ຜ່່� ເຂ້າຮົ�ວມືນ້ນສາມືາດແຍກແຍະ  
 ບົດເລ່ອົງເຊ້ີງຂ�າວ ທີ່່ຖືກຜ່ະລິດນ້ນ 
 ໄດ�ແນວໃດ ຈາກເນ້ອົໃນອົອົນລາຍ 
 ຕ້�າງໆ ເຊ້່ນ: ບົດຖະແຫຼ່່ງສ່, ບົດ
ຖະແຫຼ່່ງຂ�າວ, ບລອົກສ, ເນ້ອົໃນໂພຶສໂດຍບຸກຄູ່ົນ ຫຼ່່ື  
ອົິນຟລ່ເອົັນເຊ້ີທີ່າງສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ, ນັກການ
ຕ້ະຫຼ່່າດອົອົນລາຍ. ກະກຽມືຊຸ້ດຕ້ົວຢູ່�າງ ແລະ  
ສອົບຖາມືຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື ເປັນກຸ�ມື ຫຼ່່ື ບຸກຄູ່ົນ ເພຶ່ອົຈັດ 
ບົດເລ່ອົງເຫຼ່່່ານ້ນໃຫຼ່�ຖືກໝ່ວດໝ່່� ເຊ້່ນ ຈັດກຸ�ມືພຶວກບົດ
ຖະແຫຼ່່ງຂ�າວໄວ�ນຳາກັນທີ່ັງໝ່ົດ ຫຼ່່ື ຈັດເນ້ອົໃນທີ່່ບ່ແມື�ນ
ປະເພຶດຂ�າວ ໄວ�ນຳາກັນ. ຕ້່ມືາທີ່�ານສາມືາດຖາມືຕ້ົວ 
ແທີ່ນກຸ�ມື ເພຶ່ອົອົະທີ່ິບາຍ ແລະ ປຽບທີ່ຽບຜ່ົນ ໄດ�ຮົັບທີ່່
ແຕ້ກຕ້�າງກັນ. ອົີກທີ່າງໜັ່ງ ທີ່�ານສາມືາດສົນທີ່ະນາ
ກ�ຽວກັບຕ້ົວຢູ່�າງເລ່ອົງແຕ້�ລະອົັນທີ່່ໄດ�ມືາຈາກອົອົນລາຍ 
ແລ�ວກຳ ‘ເລືອົກ’ ວ�າເນ້ອົໃນນ້ນແມື�ນປະເພຶດໃດ.

ສອົບຖາມືຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືກ�ຽວກັບແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນອົອົນລາຍທີ່່
ພຶວກເຂົາເຂ້າຊ້ົມືເລ້ອົຍໆ ແລະ ຖາມືວ�າພຶວກເຂົາຈັດ 
ຂ້ມື່ນເຫຼ່່່ານ້ນເປັນປະເພຶດຂ�າວ ຫຼ່່ືບ່ ແລະ ຍ�ອົນຫຼ່ຍັງຈ່ງ
ເປັນແນວນ້ນ.

ເຄູ່ັດລັບ
ສື່ຳາລັບການ
ສື່ົນທະນາ
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4
ສື່່ມືວນຊົົນໃນພິ້ນທ່ອົອົນລາຍ

ເພື່່ອສັົນທີ່ະນາວິທີ່ີການ ທີ່່ພວກເຮົົາສັາມາດນຳາໃຊີ້ ເພື່່ອປັບບົດຂ່າວ, ພາບລ່ັກ 
ແລະ ການເຜີີຍແຜີ່ຂ່າວນ້ນ ໃຫັ້ແທດເໝ່າະກັບພ້ນທີ່່ອອນລ່າຍ ແລະ ດິຈິິຕັັອນ 
ແລະ ພຶດທີ່ິກຳາການບຳລ່ິໂພື່ກຂ້ມູນຂອງຜູ້ນຳາໃຊີ້.

ສື່່ງໃດທ່ເຮົັດໃຫ�ບົດເລ່ອົງ ອົັອົຟລາຍ ມືີປະສື່ິດຕັິພິາບ ແລະ ສື່�າງຄູ່ວາມືດຶງດ່ດໄດ� ກຳຄູ່ວນນຳາໃຊ້� 
ຄູ່ືກັນກັບການເຮົັດບົດເລ່ອົງອົອົນລາຍ. ພຶວກເຮົົາຄູ່ວນນຳາໃຊ້�ອົົງປະກອົບດ�ານສ່ອົັນດຽວກັນ ໃນການ
ຜ່ະລິດຂ�າວ ໃນພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ.

ເພຶ່ອົແປຄູ່ວາມືໝ່າຍຂອົງທີ່�ານ ມືາຣີແຊ້ວ ແມືັກລ່ຫຼ່ານ ນັກຄູ່້ນຄູ່ວ�າດ�ານການສ່ສານຄູ່ົນການາດາ 
Canadian communications thinker and educator Marshall McLuhan, ທີ່ິດສະດີ
ຂອົງທີ່�ານ ມືາຣີແຊ້ວ ກ�ຽວກັບສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ການສ່ສານ ແມື�ນເສົາຫຼ່່ັກໜັ່ງຂອົງທີ່ິດສະດີດ�ານສ່  
ທີ່່ຖືກສອົນຢູ່່�ໃນຫຼ່�ອົງຮົຽນສ່ມືວນຊ້ົນຕ້�າງໆ,ຈຸດທີ່່ເຮົົາຄູ່ວນ ພຶິຈາລະນາແມື�ນວ�າ: ຜ່່�ອົ�ານສ່ທີ່າງອົອົນລາຍ
ສ�ວນຫຼ່່າຍ ບຳລິໂພຶກຂ�າວທີ່າງອົອົນລາຍຈາກ ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ ຫຼ່່າຍກວ�າຈາກຄູ່ອົມືພຶິວເຕ້້ ໂນດບຸກ 
ຫຼ່່ື ເດສທີ່ັອົບ ແນວໃດ?

ອົົງກອົນສ່ເກືອົບທີ່ັງໝ່ົດໃນປະຈຸບັນ ມືີຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນສ່ຫຼ່່ັກຂອົງພຶວກເຂົາ ແລະ ເວັບໄຊ້ໜັ່ງ ຫຼ່່ື ຫຼ່່າຍ 
ເວັບໄຊ້ ພຶ�ອົມືກັບເວັບໄຊ້ນ�ອົຍໆຕ້�າງໆ ເພຶ່ອົລົງຂ�າວຫຼ່ົວຂ້ພຶິເສດ ພຶ�ອົມືກັບມືີຊ້�ອົງສ່ອົອົນລາຍ. ພຶ້ນທີ່່ 
ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ຍ�ອົມືຕ້�ອົງການ ການນຳາສະເໜັີເນ້ອົໃນທີ່າງບັນນາທີ່ິການ ທີ່່ແຕ້�ງຕ້�າງກັນ.

ເນ່ອົງຈາກ ຄູ່ົນໃຊ້�ເວລາທີ່າງອົອົນລາຍຫຼ່່າຍຂ້ນຫຼ່່າຍຂ້ນ, ອົົງກອົນຂ�າວແມື�ນກຳາລັງປັບໂຕ້ ແລະ 
ປ�ຽນແປງວິທີ່ີການ ທີ່່ພຶວກເຂົານຳາສະເໜັີ ແລະ ຂາຍຂ�າວ. ສຳາລັບຫຼ່�ອົງຂ�າວຫຼ່່າຍສຳານັກ, ການປັບໂຕ້ 
ໝ່າຍເຖິງການນຳາໃຊ້�ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວຕ້້ນຕ້ຳຂອົງພຶວກເຂົາ ໃນຫຼ່່າຍວິທີ່ີການທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ສວ�ນ 
ຫຼ່່າຍ ແມື�ນແນະນຳາລະດັບຂອົງຄູ່ວາມືຊ້�ຽວຊ້ານໃນຫຼ່ົວຂ້ນ້ນໆ ໃນນະຂະນະທີ່່ນຳາໃຊ້�ການປະສົມື 
ປະສານ ຂອົງປະເພຶດສ່ຕ້�າງໆທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ.

ຈຸດປະສື່ົງ:
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ຂ�າວ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງທາງອົອົນລາຍ ທ່ເປັນມືິດ

ມືີການປະຕ້ິບັດທີ່່ເປັນປະໂຫຼ່ຍດແນວໃດແນ�ໃນການຜ່ະລິດຂ�າວອົອົນລາຍແບບເປັນມືິດ?

1 ຂ�າວທ່ຖ່ືກຜູ້ະລິດອົອົກມືານຳາໃຊົ�ທາງອົອົນລາຍ ແມື�ນດີກວ�າຖ່�າຫາກຂ�າວຕັ�າງໆ ແມື�ນ:

• ມືີຂະໜັາດສ້ນກວ�າ ເມື່ອົລາຍງານພຶວກຂ�າວດ�ວນ ຫຼ່່ື ເຫຼ່ດການທີ່່ເກີດຂ້ນໃນເວລາໃດໜັ່ງ  
ຮົວມືທີ່ັງຂ�າວດ�ວນ ທີ່່ສາມືາດອົັບເດດໄດ�ຕ້ະຫຼ່່ອົດມື້. ມືັນກາຍເປັນເລ່ອົງປົກກະຕ້ິ ທີ່່ບ່ງຊ້້ໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ
ວ�າ ໄລຍະເວລາ ທີ່່ໃຊ້�ອົ�ານເນ້ອົໃນອົອົນລາຍ ເຊ້່ນວ�າ ອົ�ານ 3 ນາທີ່ີ ແທີ່ນທີ່່ ການອົ�ານພຶຽງ 
ຫຼ່ົວເລ່ອົງ ຫຼ່່ື ຫຼ່ົວຂ້ຂ�າວ. 

• ມືີເນ້ອົຫຼ່າລັກສະນະໂຕ້�ຕ້ອົບ, ເລ່າເລ່ອົງເປັນພຶາບໄດ� ອົາດເປັນແບບດ�ຽວ ຫຼ່່ື ເພຶ່ອົປະກອົບໃຫຼ່�
ເນ້ອົຫຼ່າອົ່ນ (ຮົ່ບ, ບົດເລ່ອົງປະກອົບຮົ່ບ, ວິດີໂອົສ້ນ ແລະ ບົດສະເໜັີແບບ slideshow) 

• ມືີຫຼ່ົວເລ່ອົງ ແລະ ຫຼ່ົວຂ້ ທີ່່ຖືກຕ້�ອົງ ແລະ ດຶງດ່ດ

• ມືີ hyperlinks ເຂ້າເບ່ງແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ ແລະ ເຫຼ່ດການທີ່່ຖືກອົ�າງອົີງ ເພຶ່ອົງ�າຍໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້�  
ໃນການຊ້ອົກຫຼ່າຂ້ມື່ນ. 

• ຖືກສ່ງເສີມືຢູ່�າງມືີທີ່ັກສະໂດຍຜ່�ານພຶ້ນທີ່່ພຶາຍນອົກ ເຊ້່ນ ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ແລະ ຊ້�ອົງທີ່າງ
ອົອົນລາຍອົ່ນໆ ຮົວມືທີ່ັງຜ່�ານການໂພຶສທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ ແລະ ມືີ hashtags

2 ຍັງຄົູ່ງມີືພ້ິນທ່ ແລະ ຄູ່ວາມືຕັ�ອົງການເນ້ອົຫາທາງອົອົນລາຍ ທ່ດີ ແລະ ເປັນປະເພິດຍາວ  
ໃນນ້ກ່ຄືູ່ກັບຍັງມີືຜູ່້�ບຳລິໂພິກ ທ່ຕິັດຕັາມືເບ່ງສື່າລະຄູ່ະດີຢູ່�າງຈິງໃຈ ແທນທ່ການເບ່ງຂ�າວກິລາ
ສ້ື່ນ ແລະ ຂ�າວຫຍ້ສື່ອົງວັກ.

ບ່ແມື�ນວ�າເລ່ອົງທີ່ັງໝ່ົດທີ່່ເຮົັດເປັນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນທີ່າງອົອົນລາຍຈຳາເປັນຕ້�ອົງສ້ນສະເໝ່ີໄປ. ວັດທີ່ະນະທີ່ຳາ
ຂ�າວ ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ຍ�ອົມືມືີລົດສະນິຍົມື ແລະ ຮົ່ບແບບການນຳາໃຊ້� ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ເຊ້່ງລ�ວນແຕ້� 
ມືີຜ່ົນຕ້່ຄູ່ວາມືຍາວ, ປະເພຶດ ແລະ ຊ້ະນິດຂອົງສ່ ທີ່່ເປັນມືິດຕ້່ຜ່່�ຊ້ົມືໄດ�. ນອົກຈາກນ້ນ, ການມືີຮົ່ບແບບ  
ແລະ ຄູ່ວາມືຍາວທີ່່ຄູ່ືກັນສຳາລັບເລ່ອົງຕ້�າງໆ ຈະເຮົັດໃຫຼ່�ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວບ່ໜັ�າສົນໃຈ.

ແທີ່ນທີ່່ຈະຍ່�ໃຫຼ່�ເລ່ອົງອົອົນລາຍຕ້�າງໆ ໃຫຼ່�ມືີເນ້ອົຫຼ່າສ້ນກວ�າ, ຄູ່ຳາຖາມືທີ່່ເປັນປະໂຫຼ່ຍດທີ່່ສຸດ ສຳາລັບ 
ນັກຂ�າວ ແລະ ບັນນາທີ່ິການທີ່່ຄູ່ວນຖາມືແມື�ນ: ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນອົອົນລາຍຂອົງຂ�ອົຍນ້ນຄູ່ວນມືີການ 
ປະສົມືປະສານຂອົງຮົ່ບແບບ ໃດແດ�ເພຶ່ອົເຂ້າກັບຜ່່�ອົ�ານ ແລະ ຕ້ະຫຼ່່າດ? 

ບົດເລ່ອົງຍາວ ກ່ສາມືາດເປັນເຄູ່່ອົງມືືໜັ່ງ ທີ່່ມືີປະສິດທີ່ິຜ່ົນ ໃນການພຶັດທີ່ະນາຮົ່ບແບບຂ�າວ. ຖ�າຫຼ່າກ 
ບົດເລ່ອົງຖືກຜ່ະລິດແບບມືືອົາຊ້ີບ ແລະ ມືີປະສິດທີ່ິຜ່ົນ ບົດເລ່ອົງເຫຼ່່່ານ້ ສາມືາດເປັນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ
ສະເພຶາະ ເພຶ່ອົວິເຄູ່າະກະແສ, ເບ່ງພຶາບໃຫຼ່�ກວ�າງຂ້ນ ໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນເບ້ອົງຫຼ່່ັງຂອົງເຫຼ່ດການນ້ນໆ ແລະ  
ມືອົບບາງສ່ງທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ອົ�ານ. ມືີພຶ້ນທີ່່ໆເກີດຂ້ນມືາໃໝ່� ຢູ່່�ໃນແວດລ�ອົມືຂ�າວອົອົນລາຍ ໃນ 
ການເລ່າເລ່ອົງແບບຍາວ ເນ່ອົງຈາກຜ່່�ຄູ່ົນຊ້ອົກຫຼ່າວິທີ່ີຕ້�າງໆ ເພຶ່ອົຢູຸ່ດຈ້ງ ແລະ ເຂ້າໃຈຄູ່ວາມືໝ່າຍ 
ຂອົງໂລກ ທີ່່ຢູ່່�ອົ�ອົມືພຶວກເຂົາ.

3 ໜ້ັງສື່ືພິິມື, ວາລະສື່ານ ແລະ ສື່ະຖ່ານີໂທລະພິາບ ສື່�ວນຫຼາຍກ່ມືີເວັບໄຊົຂອົງພິວກເຂົາເອົງ 
ແຕັ�ພິວກເຂົາສື່�ວນຫຼາຍ ມືີຄູ່ວາມືຫຼາກຫຼາຍເພິ່ອົໃຫ�ເໝ່າະສື່ົມືກັບປະເພິດຂອົງເລ່ອົງ ແລະ 
ຜູ້່�ຊົົມື. ບາງອົົງກອົນມືີເວັບໄຊົຍ�ອົຍ ຫຼື ເວັບເພິສື່ ສື່ະເພິາະ ສື່າມືາດຖ່ືກສື່�າງຂ້ນ ເພິ່ອົເຜູ້ີຍແຜູ້�
ເຫດການ ແລະ ປະເດັນທ່ສື່ຳາຄູ່ັນ ເຊົ່ນ ການແຜູ້�ລະບາດຂອົງໂຄູ່ວິດ 19 ຫຼື ການເລືອົກຕັ້ງ.
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ຈາກການນຳາໃຊ້�ຄູ່ວາມືຮົ່�ທີ່່ພຶຽງພຶຳຂອົງຜ່່�ອົ�ານ ສຳານັກງານສ່ອົາດພຶົບວ�າມືັນມືີຜ່ົນປະໂຫຼ່ຍດ ທີ່່ຈະເບ່ງ 
ເວັບໄຊ້ຂອົງອົົງການ ຄູ່ືນໃໝ່� ແລະ ເບ່ງວ�າ ສາມືາດປັບປ�ຽນແນວໃດ ເພຶ່ອົໃຫຼ່�ເຂ້າກັບຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້� ອົອົນລາຍ 
ແລະ ໂທີ່ລະສັບມືືຖື.

ຕ້ົວຢູ່�າງວ�າ ເວັບໄຊ້ຂອົງໜັັງສືພຶິມືສະບັບໜັ່ງ ສາມືາດປັບປ�ຽນໃຫຼ່�ມືີເນ້ອົຫຼ່າບາງສ�ວນແຕ້ກຕ້�າງຈາກ
ເນ້ອົຫຼ່າທີ່່ເຫຼ່ັນ ໃນໜັ�າໜັັງສືພຶິມືສະບັບຕ້ີພຶິມື ດ່ງນ້ນ ເນ້ອົໃນອົາດຊ້້າກັນ ແຕ້�ກ່ບ່ຄູ່ືກັນອົ�ອົຍຕ້�ອົຍ.  

ເວັບໄຊ້ແບບນ້ ສາມືາດນຳາສະເໜັີ ພຶາກຂ�າວດ�ວນ, ເລ່ອົງສ້ນ ຫຼ່່ື ຂ�າວສ້ນ  
ທີ່່ມືີການປ�ຽນແປງຕ້ະຫຼ່່ອົດມື້ ແຕ້�ວ�າສະບັບຕ້ີພຶິມືມືີພຶຽງເລ່ອົງທີ່່ຂຽນແບບ 
ຄູ່ົບ ຫຼ່່ື ເຕ້ັມືເນ້ອົຫຼ່າ.

ຫຼ່�ອົງຂ�າວອົາດພຶັດທີ່ະນາວິທີ່ີເລ່າເລ່ອົງອົີກແບບອົ່ນ ເຊ້່ນ ການສະແດງ 
ຂ້ມື່ນເປັນຮົ່ບພຶາບ ເຊ້່ງແມື�ນການນຳາສະເໜັີຂ້ມື່ນແບບກລາບຟິກ ໂດຍຜ່�ານ
ເສ້ນສະແດງ, ພຶາບສະແດງ, ຕ້າຕ້ະລາງ ແລະ ແຜ່ນທີ່່ ເພຶ່ອົສ�າງສະຖິຕ້ິ,  
ແນວໂນ�ມື ແລະ ການປຽບທີ່ຽບ ໃຫຼ່�ເຂ້າໃຈງ�າຍຂ້ນ. ນອົກຈາກນ້ນ ຍັງມືີ
ເຄູ່່ອົງມືືອົີກຫຼ່່າຍທີ່່ໄວ�ໃຊ້�ໃນການສ�າງເລ່ອົງຂອົງຂ້ມື່ນແບບງ�າຍດາຍ ແລະ 

ລາຄູ່າຖືກ ໂດຍບ່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງມືີທີ່ັກສະດ�ານໂປລແກລມືມືິງ. ເຄູ່່ອົງມືືການສະແດງຂ້ມື່ນ ເປັນຮົ່ບພຶາບ  
ເຊ້່ນ Fluorish ແມື�ນໄດ�ຮົັບຄູ່ຳາຕ້ິຊ້ົມືຂ�ອົນຂ�າງດີ. ມືີຂ້ນຕ້ອົນການສະໝ່ັກເພຶ່ອົເປີດບັນຊ້ີແບບບ່ຕ້�ອົງ  
ເສຍເງິນ ສຳາລັບຫຼ່�ອົງຂ�າວ ແລະ ກຸ�ມືບ່ຫຼ່ວັງຜ່ົນກຳາໄລ. ຍັງມືີໂປລແກລມື ທີ່່ຖືກນຳາໃຊ້�ຢູ່�າງກວ�າງຂວາງ 
ເຊ້່ນ Tableau ທີ່່ຖືກຕ້້ງຂ້ນມືາເພຶ່ອົເປັນແນວຕ້ິດຕ້າມືຂ້ມື່ນ ໂຄູ່ວິດ 19 ຂອົງໂລກ. Google Data 
Studio ເຮົັດໃຫຼ່�ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ສາມືາດສ�າງ ເລ່ອົງທີ່່ສະແດງຂ້ມື່ນຜ່�ານພຶາບໄດ�.

ສະຫຼຸ່ບຫຼ່ຍ້, ປັດໄຈທີ່່ຕ້�າງກັນ ລ�ວນແຕ້�ມືີຄູ່ວາມືສຳາຄູ່ັນ ໃນເວລາ ອົົງກອົນສ່ໜັ່ງກຳາລັງຂັບເຄູ່່ອົນເຂ້າສ່� 
ການທີ່ົບທີ່ວນຄູ່ືນ, ການປັບປ�ຽນຮົ່ບແບບ, ຫຼ່່ື ສ�າງພຶາກສ�ວນໃໝ່� ຫຼ່່ື ລາຍການໃໝ່� ເພຶ່ອົຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ  
ຂ�າວທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ ທີ່່ຢູ່່�ພຶາຍໃຕ້�ຍ່ຫຼ່້ຂ�າວ ອົັນດຽວ. ບາງພຶາກສ�ວນສາມືາດ ປັບປ�ຽນ ໃຫຼ່�ເໝ່າະກັບ ເວລາ, 
ຂ�າວສ້ນ ແລະ ຂ�າວດ�ວນ ແລະ ພຶາກສ�ວນອົ່ນແມື�ນມືີ ເລ່ອົງຍາວ, ສາລະຄູ່ະດີ, ບົດຄູ່ຳາຄູ່ິດຄູ່ຳາເຫຼ່ັນ  
ແລະ ຍັງພຶາກສ�ວນ ທີ່່ມືີຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນພຶາບ ແລະ ສຽງ ຫຼ່່ື ປະສົມືປະສານ ພຶວກນ້ເຂ້າກັນ.

ສະຖານນີວິທີ່ະຍຸ ມືີຂ້ມື່ນດ�ານສຽງຢູ່່�ແລ�ວ ເຊ້່ງສາມືາດນຳາມືາເຮົັດໃຫຼ່�ເປັນ ພຶອົດຄູ່າສ ຫຼ່່ື ບົດເລ່ອົງ 
ທີ່າງສຽງ ຫຼ່່ື ແມື�ນແຕ້�ເອົົາເນ້ອົສຽງທີ່່ມືີນ້ນ ມືາປະສົມືປະສານກັບພຶາບວິດີໂອົ ເຊ້່ງສາມືາດນຳາສະເໜັີ  
ໃນທີ່າງທີ່່ໜັ�າສົນໃຈໃຫຼ່� ແກ�ຄູ່ົນທີ່າງເບ່ງທີ່າງອົອົນລາຍ. ພຶອົດຄູ່າສ ທີ່່ນຳາສະເໜັີບົດສຳາພຶາດຂອົງ 
ບຸກຄູ່ົນໃດໜັ່ງ, ການແລກປ�ຽນຄູ່ຳາຄູ່ິດເຫຼ່ັນ ຫຼ່່ື ການສົນທີ່ະນາແບບລາຍການທີ່ອົກໂຊ້ ລ�ວນແລ�ວແຕ້�  
ມືີປະສົບການຂອົງການນຳາເອົົາສ່ງທີ່່ມືີຢູ່່�ແລ�ວມືາເຮົັດຄູ່ືນໃໝ່�. ການເພຶ່ມືເລ່ອົງລາວແບບທີ່່ມືີສຽງກຳ 
ຖືກຍົກຂ້ນໂດຍຜ່�ານການນຳາໃຊ້�ຄູ່່�ມືືດິຈິຕ້ັອົນທີ່່ໃໝ່� ແລະ ບ່ເສຍເງິນ ເຊ້່ງເປັນການງ�າຍຫຼ່່າຍທີ່່ຈະ 
ຜ່ະລິດ. ຍົກຕ້ົວຢູ່�າງ, ໜັັງສືພຶິມືສາມືາດເພຶ່ມືສຽງໃຫຼ່�ແກ�ບົດເລ່ອົງ ທີ່່ຢູ່່�ທີ່າງອົອົນລາຍ ໂດຍນຳາໃຊ້�ຄູ່່�ມືື 
ຂອົງບຸກຄູ່ົນທີ່ີສາມືເຊ້່ນ Trinity Audio.

ອົົງການສ່ບາງແຫຼ່�ງ ມືີຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂ�າວເປັນສ່ງຫຼ່່ັກ ບ່ວ�າຈະແມື�ນ ໂຕ້ໜັັງສື, ພຶາບຖ�າຍ ແລະ ວິດີໂອົ 
ຫຼ່່ັງຈາກນ້ນ ກຳພຶັດທີ່ະນາ ແລະ ຈັດສັນພຶວກມືັນເພຶ່ອົເຜ່ີຍແຜ່�ຜ່�ານຊ້�ອົງທີ່າງຕ້�າງໆເຊ້່ນ: ຊ້�ອົງຢູ່່ທີ່່ບ,  
ເຝຶສບຸກ ແລະ ອົິນສຕ້າແກລມື.

ອົົງການຂ�າວຫຼ່່າຍແຫຼ່�ງລົງທີ່ຶນໃນການພຶັດທີ່ະນາແອົັບພຶລີເຄູ່ຊ້ັນທີ່າງມືືຖືເພຶ່ອົສະດວກໃນການນຳາໃຊ້�
ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂອົງພຶວກເຂົາ ບ່ວ�າຈະເປັນໜັັງສືພຶິມື, ວາລະສານ ຫຼ່່ື ສ່ຕ້�າງໆທີ່າງອົອົນລາຍ ຖ�າ 
ຫຼ່າກພຶວກເຂົາມືີຊ້ັບພຶະຍາກອົນ ແລະ ຜ່່�ຊ້ົມືສຳາລັບຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນຂອົງພຶວກເຂົາ.

ຫົ້ອງຂ່າວ 
ອາດພັດທີ່ະນາ 

ວິທີ່ີເລ່າເລ່ອງ 
ອີກແບີ່ບອ່ນ  

ເຊີ່ນ ການສັະແດ້ງ
ຂ້ມູນເປັນຮູູບພາບ

37 ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ
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https://flourish.studio/
https://public.tableau.com/s/
https://datastudio.google.com/overview
https://datastudio.google.com/overview
https://trinityaudio.ai/


4 ພິະຍາຍາມືກວດກາ ແລະ ກວດຄືູ່ນອີົກ ຂ້ມ່ືນທ່ທ�ານນຳາໃຊົ�, ອົ�າງອີົງ ຫືຼ ນຳາໃຊົ�ຊ້ົາ ແມື�ນສື່ຳາຄັູ່ນ
ຫຼາຍໃນໂລກອົອົນລາຍ, ເພິາະເປັນບ�ອົນທ່ຂ�າວຖື່ກຜູ້ະລິດມືາດີຫຼາຍ, ເຮັົດແບບແລ�ວຕີັນ 
ແລ�ວມືື, ຜິູ້ດ ຫືຼ ບ່ແມື�ນຄູ່ວາມືຈິງ ເດີນທາງອົອົກ ພິຽງສື່�ຽວວິນາທີ.

ອົິນເຕ້ີເນັດ ທີ່ັງໃຫຼ່ຍ�ໂຕ້ ແລະ ຢູ່່�ເລິກຈົນເອົ້ອົມືບ່ເຖິງ ໄດ�ເກັບຮົັກສາຂ້ມື່ນເກືອົບວ�າໝ່ົດທີຸ່ກສ່ງທີຸ່ກຢູ່�າງ 
ຕ້ະຫຼ່່ອົດໄປ. ການເປັນຜ່່�ທີ່ຳາອົິດ ທີ່່ໄດ�ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ້ມື່ນ ແຕ້�ພຶັດກາຍເປັນຂ້ມື່ນ ບ່ຖືກຕ້�ອົງ ແລະ ຮົ�າຍໄປກວ�ານ້ນ 
ແມື�ນເປັນຂ້ມື່ນ ທີ່່ບ່ຖືກຕ້�ອົງ ຫຼ່່ື ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ ແມື�ນບາງຢູ່�າງທີ່່ນັກຂ�າວ ແລະ ອົົງກອົນສ່ ຄູ່ວນຫຼ່່ີກ  
ໂດຍສະເພຶາະໃນສະຖານະການ ຂອົງຄູ່ວາມືຂັດແຍ�ງ, ຄູ່ວາມືວິຕ້ົກ, ຄູ່ວາມືຢູ່�ານ ແລະ ຄູ່ວາມືສັບສົນ  
ເຊ້່ນ: ການແຜ່�ລະບາດຂອົງພຶະຍາດໂຄູ່ວິດ 19 ໃນຕ້້ນປີ 2020.

ເຖິງແມື�ນວ�າທີ່�ານບ່ໄດ�ຜ່ະລິດຂ້ມື່ນທີ່່ທີ່�ານສ່ງຕ້່ ຫຼ່່ື ໂພຶສທີ່າງອົອົນລາຍ, ທີ່�ານຕ້�ອົງມືີຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບ 
ຕ້່ການ ເປັນຜ່່�ນຳາໃຊ້�ດິຈິຕ້ັອົນຜ່່�ໜັ່ງ ເມື່ອົທີ່�ານຕ້ັດສິນໃຈທີ່່ຈະແຊ້ ຫຼ່່ື ໂພຶດສຂ້ມື່ນນ້ນໆ. ຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບ
ນ້ຍ່ງກາຍເປັນສ່ງທີ່່ສຳາຄູ່ັນກວ�າສຳາລັບນັກຂ�າວ. ຄູ່ົນທີ່່ວໄປສ�ວນຫຼ່່າຍຈະໃຫຼ່�ນ້າໜັັກ ຕ້່ການເລືອົກບຳ 
ລິໂພຶກຂ�າວທີ່່ມືີຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບ. ດ່ງນ້ນ ມືັນເປັນສ່ງທີ່່ດີກວ�າ ຖ�າຫຼ່າກນັກຂ�າວໃຫຼ່�ຄູ່ວາມືໃສ�ໃຈຕ້່ 
ຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບແບບມືືອົາຊ້ີບ.

ກວດກາຂ້ມື່ນກ�ອົນທີ່�ານແຊ້ ແລະ ເຮົັດການກວດສອົບຂ້ມື່ນກ�ອົນທີ່�ານນຳາໃຊ້� ຫຼ່່ື ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ້ມື່ນເຫຼ່່່ານ້ນ 
ທີ່າງອົອົນລາຍ. ຈ່ງປະຕ້ິບັດຕ້າມືກົດການຂ�າວທີ່່ວ�າ “ເມື່ອົມືີຂ້ສົງໃສ ຈ່ງຢູ່�າເຮົັດ”

ການສື່ຳາພິັດທາງອົອົນລາຍ

ຂ້ມື່ນຂ�າວປະເພຶດໃດ ທີ່່ເພຶ່ມືຄູຸ່ນຄູ່�າໃຫຼ່�ແກ�ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ? ສ່ງເຫຼ່່່ານ້ ຮົວມືມືີ:

1 ບົດເລ່ອົງ ແລະ ຂ້ມື່ນຂ�າວ ທ່ມືີການວິເຄູ່າະ ແລະ ອົະທິບາຍ (‘ຜູ້່�ອົະທິບາຍ’)

ຂ�າວປະເພຶດນ້ ຊ້�ວຍຜ່່�ອົ�ານຜ່່�ຊ້ົມື ເບ່ງເຫຼ່ັນປະເດັນ ແລະ ເຫຼ່ດການໄດ�ເລິກເຊ້່ງຂ້ນ ແລະ ຮົັບຄູ່ວາມື 
ເຂ້າໃຈ ເພຶ່ມືເຕ້ີມືນອົກເໜັືອົຈາກ ‘ສ່ງທີ່່ເກີດຂ້ນ’.

ພຶວກເຂົາສາມືາດອົ�ານ, ເບ່ງ ແລະ ໄດ�ຍິນກ�ຽວກັບຂ�າວດ�ວນ ແຕ້�ສ�ວນຫຼ່່າຍພຶວກເຂົາມືີຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການ 
ຂ້ມື່ນ ນອົກເໜັືອົຈາກ 5 ‘W’ ແລະ 1 ‘H’ (who, what, when, where, why ແລະ how) ຫຼ່່ື  
ຄູ່ຳາຖາມື ແມື�ນໃຜ່, ແມື�ນຫຼ່ຍັງ, ເມື່ອົໃດ, ຢູ່່�ໃສ, ເປັນຫຼ່ຍັງ ແລະ ເປັນແນວໃດ ເຊ້່ງເປັນຊຸ້ດເຄູ່່ອົງມືື  
ພຶ້ນຖານຈາກຫຼ່່ັກສ່ດສ່ມືວນຊ້ົນ. ບົດຂ�າວທີ່່ມືີການອົະທີ່ິບາຍທີ່່ດີ ຄູ່ວນໄປໄກກວ�ານ້ນ ແລະ ຊ້ອົກ 
ຄູ່ຳາຕ້ອົບໃຫຼ່�ຄູ່ຳາຖາມື ຄູ່ື ‘ແລ�ວຊ້ິເປັນຫຼ່ຍັງບ່ລະ?’, ‘ແລ�ວຊ້ິແມື�ນຫຼ່ຍັງຕ້່ໄປ?’ ແລະ ‘ສ່ງນ້ທີ່ີຄູ່ວາມືໝ່າຍ 
ແນວໃດ?’

ເລ່ອົງເຫຼ່່່ານ້ ບ່ຈຳາເປັນນຳາຮົ່ບແບບປີລາມືິດ ຫຼ່່ື ສາມືລ�ຽມືປ້ນຫຼ່ົວ ເຊ້່ງເປັນໂຄູ່ງສ�າງເລ່ອົງແບບເກ່າແກ� 
ເຊ້່ງເໝ່າະສົມື ຕ້່ປະເພຶດຂ�າວດ�ວນ ແລະ ຂ�າວເຫຼ່ດການ. ເລ່ອົງປະເພຶດນ້ສາມືາດຮົວມືເອົົາການນຳາໃຊ້�
ວິທີ່ີແບບສ�າງສັນ ເພຶ່ອົດຶງດ່ດ ຄູ່ວາມືສົນໃຈຂອົງຜ່່�ຊ້ົມືຜ່່�ອົ�ານ. ພຶວກມືັນສາມືາດອົະທີ່ິບາຍທີ່່ໄປທີ່່ມືາ  
ຮົວມືທີ່ັງໃຫຼ່�ພຶາບລວມືຂອົງບົດເລ່ອົງ ທີ່່ພຶົວພຶັນກັບປະຫຼ່ວັດສາດ, ຮົີດຄູ່ອົງປະເພຶນີ, ຜ່ົນກະທີ່ົບ ແລະ  
ເຫຼ່ດຜ່ົນຕ້�າງໆ. ເລ່ອົງພຶວກນ້ ສາມືາດຊ້�ວຍໃຫຼ່�ຜ່່�ຊ້ົມື ຜ່່�ອົ�ານເຂ້າໃຈ ຂ�າວເຫຼ່ດການທີ່່ເກີດຂ້ນແບບໄວວາ. 

ເລ່ອົງປະເພຶດນ້ ສາມືາດຜ່ະລິດເປັນຮົ່ບແບບບົດເລ່ອົງຍາວ ແລະ ຫຼ່່ື ປະສົມືປະສານກັບ ວີດີໂອົ, ສະໄລໂຊ້, 
ອົິນໂຟກລາບຝຶິກ, ສະຖິຕ້ິ ແລະ ຂ້ມື່ນເບ້ອົງຫຼ່່ັງທີ່່ສົມືບ່ນ.
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2 ເລ່ອົງ ທ່ພິົວພິັນໃນລະດັບພິາກພິ້ນ ຫຼື ໂລກ ໄປຈົນຮົອົດລະດັບຊົຸມືຊົົນ ແລະ ບຸກຄູ່ົນ

ໂດຍທີ່່ວໄປແລ�ວ ເລ່ອົງເຫຼ່່່ານ້ ມືັກເຮົັດໃຫຼ່�ປະເດັນໃດໜັ່ງ ຕ້ິດແທີ່ດກັບຜ່່�ອົ�ານຜ່່�ຊ້ົມືທີ່�ອົງຖ່ນໄດ� ພຶ�ອົມືກັບ 
ສາມືາດຕ້ອົບສະໜັອົງມື່ມືມືອົງທີ່່ກ�ວາງຂ້ນ. ການນຳາໃຊ້�ກຳລະນີສຶກສາ ຫຼ່່ື ນຳາເອົົາສຽງ ແລະ ພຶາບຂອົງ
ຜ່່�ຄູ່ົນ ສາມືາດເປັນເຄູ່່ອົງມືືທີ່່ມືີປະສິດຕ້ິພຶາບ ໃນການເລ່າເລ່ອົງ.

3 ເລ່ອົງທ່ເອົົາໃຈໃສື່�ຕັ່ມື່ມືມືອົງຂ�າວ ທ່ມືີການລາຍງານໜ້�ອົຍ, ບ່ໄດ�ຮົັບການລາຍງານພິຽງພິຳ, 
ຫຼື ລາຍງານແບບບ່ຖ່ືກຕັ�ອົງ ແລະ ຄູ່ວນຮົວມືເອົົາສື່ຽງຈາກກຸ�ມືຕັ�າງໆ ທ່ອົາດບ່ໄດ�ຮົັບພິ້ນທ່
ຫຼາຍພິຳໃນບົດຂ�າວ.

ເລ່ອົງປະເພຶດນ້ ອົະນຸຍາດ ໃຫຼ່�ນັກຂ�າວມືືອົາຊ້ີບ ຂຸດຄູຸ່�ຍເລ່ອົງລາວທີ່່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງຖືກບອົກເລ່າ ແລະ 
ປະເດັນທີ່່ເຂ້າໃຈຍາກ ຫຼ່່ື ຕ້�ອົງການຄູ່ວາມືກະຈ�າງແຈ�ງ. ເລ່ອົງແນວນ້ ປ�ອົຍໃຫຼ່�ນັກຂ�າວໄດ�ເບ່ງຢູ່�າງ 
ເລິກເຊ້່ງ ວ�າເຫຼ່ດການໃດໜັ່ງນ້ນອົາດມືີຜ່ົນຕ້່ຄູ່ົນກຸ�ມືອົ່ນທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງອົອົກໄປ ເຊ້່ນ ແມື�ຍິງ ຜ່່�ຊ້າຍ ແລະ 
ຄູ່ົນທີ່່ເປັນເພຶດອົ່ນ, ຊ້າວໜັຸ�ມື, ຄູ່ົນກຸ�ມືນ�ອົຍ, ຜ່່�ຊ້�ຽວຊ້ານ ແລະ ຊຸ້ມືຊ້ົນອົ່ນໆ.

4 ເລ່ອົງ ທ່ນຳາໃຊົ� ແລະ ສື່່ງຕັ່ຂ້ມື່ນທ່ໜ້�າເຊົ່ອົຖ່ື ແລະ ມືີການລະບຸແຫຼ�ງຂ�າວ ຂອົງຂ້ມື່ນ ທ່ຖ່ືກ
ອົ�າງອົີງ ແລະ ນຳາໃຊົ�
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 ຄູ່້ນຫຼ່າ ແລະ ສົນທີ່ະນາ ຕ້ົວຢູ່�າງ 
 ຂອົງເລ່ອົງທີ່່ດີ ທີ່່ເຂ້າເຖິງໄດ�, ຖືກ 
 ອົ�ານ ຫຼ່່ື ຖືກເບ່ງເຫຼ່ັນໄດ�ຫຼ່່າຍ ເມື່ອົ 
 ບົດເຫຼ່່່ານ້ ມືີການນຳາໃຊ້�ຫຼ່່າຍວິທີ່ີ 
 ເພຶ່ມືເຕ້ີມື ເພຶ່ອົດຶງດ່ດການມືີ
ສ�ວນຮົ�ວມືທີ່າງອົອົນລາຍ ຫຼ່່ື ມືີການເຜ່ີຍແຜ່�ໃນສ່ ແລະ 
ພຶ້ນທີ່່ໆຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ. ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືສາມືາດ ເຊ້່ອົມືໂຍງກັບ
ເລ່ອົງທີ່�ອົງຖ່ນໄດ�, ແຕ້�ເລ່ອົງທີ່່ດີ ໃນລະດັບພຶາກພຶ້ນ 
ແລະ ສາກົນ ກຳສາມືາດນຳາເອົົາມືາເປັນຕ້ົວຢູ່�າງ ໄດ�ດີ 
ເຊ້່ນກັນ. ເຄູ່່ອົງມືື ແລະ ໂຕ້ເລືອົກ ທີ່າງອົອົນລາຍ  
ສາມືາດເຮົັດໃຫຼ່�ການເລ່າເລ່ອົງ ສົມືບ່ນຂ້ນໄດ�ແນວໃດ 
ໂດຍອົີງໃສ�ຕ້ົວຢູ່�າງເຫຼ່່່ານ້ນ? ຫຼ່�ອົງຂ�າວ ແລະ ນັກຂ�າວ 
ປະເຊ້ີນກັບຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍແນວໃດ ກັບບົດເລ່ອົງທີ່່ 
ຄູ່�າຍຄູ່ືກັນນ້?

ສຶກສາເບ່ງປະສົບການຂອົງຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື ໃນການສ�າງ
ທີ່ັກສະ ເພຶ່ອົວຽກງານຂອົງພຶວກເຂົາ. ສືກສາເບ່ງວ�າ 
ພຶວກເຄູ່ີຍໄດ�ຮົັບ ການຝຶຶກອົົບຮົົມື ເພຶ່ອົປັບປ�ຽນໃຫຼ່�ເຂ້າກັບ
ພຶ້ນທີ່່ ແລະ ຜ່່�ອົ�ານ, ຜ່່�ຊ້ົມືທີ່າງອົອົນລາຍ? ສຶກສາຕ້່ມືວ�າ
ແມື�ນການ ຝຶຶກອົົບຮົົມື ປະເພຶດໃດ? ແລະ ພຶວກເຂົາຊ້ອົກ
ຫຼ່າກິດຈະກຳາເຫຼ່່່ານ້ໄດ�ແນວໃດ? 

ໃນການສົນທີ່ະນາ ແລະ ການເຮົັດວຽກເປັນກຸ�ມື ທີ່່ວາງ
ອົອົກ, ສອົບຖາມືພຶວກເຂົາໃຫຼ່�ຂຽນລາຍການທີ່ັກສະ 
ການລາຍງານຂ�າວອົອົນລາຍ ທີ່່ພຶວກເຂົາຕ້�ອົງການ
ຮົຽນຮົ່�ທີ່່ສຸດ. ສຶກສາເຫຼ່ດຜ່ົນທີ່່ພຶວກເຂົາເອົົາໃຫຼ່�. 
ຫຼ່່ັງຈາກນ້ນ ກ່ປຽບທີ່ຽບ ແລະ ວິເຄູ່າະຄູ່ຳາຕ້ິຊ້ົມື ເຊ້່ງ 
ຈະເປັນປະໂຫຼ່ຍດໃນການວາງແຜ່ນ ການຝຶຶກອົົບຮົົມື 
ຄູ່້ງໃໝ່� ໃນອົານາຄູ່ົດ ເພຶ່ອົການຮົຽນຮົ່�ເພຶ່ມືເຕ້ີມື ແລະ 
ສະໜັອົງຄູ່ຳາຕ້ິຊ້ົມື ໃຫຼ່�ແກ�ໂຕ້ະຂ�າວ ແລະ ຜ່່�ບຳລິຫຼ່ານ
ອົົງການສ່ນ້ນໆ.

ເຄູ່ັດລັບ
ສື່ຳາລັບການ
ສື່ົນທະນາ

40ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ

ອົົບ
ຮົົມື
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ເຕັັກໂນໂລຊົີ ເປັນດ່ງເຄູ່່ອົງມືືສື່່ມືວນຊົົນ

ສັະແດ້ງໃຫັ້ເຫັັນວ່າ ເຕີັກໂນໂລຊີີເປັນເຄື່່ອງມືທີ່່ຂາດບ່ໄດ້້ ເພື່່ອປັບປຸງວິທີ່ີທີ່ ່
ພວກເຮົົາເຮົັດສັ່, ແຕີ່ບ່ສັາມາດແທນທີ່່ເລ່ອງທີ່່ດີເລ່ອງໜ່່ງໄດ້້ ແລະ ບ່ສັາມາດ 
ທີ່ົດແທນເລ່ອງທີ່່ລ່າຍງາຍແບີ່ບບ່ມີຄຸນນະພາບ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີ ໄດ�ນຳາເອົົາພຶຶດຕ້ິກຳາ ແລະ ວັດທີ່ະນະທີ່ຳາທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງ ເຊ້່ງສ�າງ 
ຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍ ຫຼ່່າຍອົັນໃຫຼ່�ແກ�ສ່ມືວນຊ້ົນ ໃນລະບົບນິເວດຂອົງຂ້ມື່ນທີ່່ກ�ວາງຂວາງຂ້ນ.

ສຳາລັບນັກຂ�າວ, ຄູ່ຳາຖາມືແມື�ນວ�າ: ພຶວກເຮົົາຈະນຳາໃຊ້�ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີ 
ທີ່່ພຶວກເຮົົາເຂ້າເຖິງໄດ�ນ້ນແນວໃດ ເພຶ່ອົເຮົັດໃຫຼ່�ການເລ່າເລ່ອົງ 
ຂອົງພຶວກເຮົົາດີຂ້ນ.

ສຳາລັບອົົງການຂ�າວ, ຄູ່ວາມືທີ່�າທີ່າຍທີ່່ຄູ່ວນສຶກສາແມື�ນວ�າ: ພຶວກ
ເຮົົາສາມືາດນຳາໃຊ້�ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີແນວໃດ ເພຶ່ອົປັບປຸງຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ
ຂ�າວຂອົງເຮົົາ, ທີ່່ລະກິດ, ຜ່ົນກະທີ່ົບ ແລະ ຄູ່ວາມືຈຳາເປັນຕ້່ສັງຄູ່ົມື 
ແລະ ເຂ້າເຖິງຜ່່�ຊ້ົມືຜ່່�ອົ�ານ ໄດ�ແນວໃດ? 

ສ່ງທີ່່ຍັງຄູ່ົງບ່ມືີການປ�ຽນແປງ ແມື�ນທີ່ັກສະພຶ້ນຖານ ທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່� 
ຄູ່ົນຜ່່�ໜັ່ງເປັນນັກຂ�າວ ນ້ນແມື�ນ ການມືີ ‘ຄູ່ວາມືຢູ່າກຮົ່�ຢູ່າກເຫຼ່ັນ 
ຕ້່ຂ�າວ’ ແທີ່ນການສຸມືໃສ�ເລ່ອົງອົຸປະກອົນ ເຊ້່ນ ເລັນກ�ອົງໃດ  
‘ດີທີ່່ສຸດ’ ຫຼ່່ື ມືືຖືສະມືາດໂຟນລຸ�ນໃດ ທີ່່ຄູ່ວນຊ້້.

ພວກເຮົົາຈິະນຳາໃຊີ ້
ເຕີັກໂນໂລຊີີທີ່່ພວກເຮົົາ
ເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ນ້ນ ແນວໃດ້ 
ເພື່່ອເຮົັດໃຫັ້ການ 
ເລ່າເລ່ອງຂອງພວກເຮົົາ 
ດີຂ້ນ. ພວກເຮົົາສັາມາດ
ນຳາໃຊີ້ເຕີັກໂນໂລຊີ ີ
ແນວໃດ້ ເພື່່ອປັບປຸງ
ຜະລ່ິດຕັະພັນຂ່າວ 
ຂອງເຮົົາ

ຈຸດປະສື່ົງ:
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ຖ່ົງເຄູ່່ອົງມືືຂອົງນັກຂ�າວ

ມືີຫຼ່ຍັງແນ�ຢູ່່�ໃນຖົງຂອົງນັກຂ�າວມືືອົາຊ້ີບ ໃນຍຸກຂອົງດີຈິຕ້ັອົນ ອົຸປະກອົນ ແລະ ເຄູ່່ອົງມືືທີ່່ດີ, ເຄູ່່ອົງ 
ດິຈິຕ້ັອົນ ແຕ້�ບ່ຈຳາເປັນຕ້�ອົງເປັນເຄູ່່ອົງໃໝ່� ຫຼ່່ື ແພຶງທີ່່ສຸດ.

• ໂທີ່ລະສັບມືືຖື- ພຶາເວີແບ�ງ ຫຼ່່ື ແນວສາກ

• ເຄູ່່ອົງອົັດສຽງດິຈີຕ້ັອົນ ຫຼ່່ື ໂທີ່ລະສັບສະມືາດໂຟນ ກ່ອົັດສຽງໄດ�ດີເຊ້່ນກັນ ໂດຍການນຳາ ໃຊ້� 
ແອົັບພຶລີເຄູ່ຊ້ັນອົັດສຽງ ຫຼ່່ື ພຶອົດແຄູ່ັສ ທີ່່ດີ.

• ແອົັບພຶລີເຄູ່ຊ້ັນການຖອົດຄູ່ຳາເວ້າ ເຊ້່ງຈະຊ້�ວຍປະຫຼ່ຍັດເວລາ ໂດຍການຖອົດຄູ່ຳາເວ້າຈາກ 
ສຽງ ເຊ້່ນ ຈາກການສຽງສຳາພຶາດ ຫຼ່່ື ກອົງປະຊຸ້ມືເວັບບີນາ ອົອົກເປັນໂຕ້ໜັັງສື ແລະ ໃຫຼ່�ທີ່�ານ 
ໄດ�ກວດຄູ່ືນ ແລະ ດັດແກ�ບົດຖອົດຄູ່ຳາເວ້ານ້ນ (ທີ່�ານສາມືາດເລືອົກ Transcribe ຫຼ່່ື Otter, 
which uses ທີ່່ນຳາໃຊ້�ປັນຍາປະດິດ ຫຼ່່ື AI ຊ້�ວຍຕ້ີພຶິມືການບັນທີ່ຶກສຽງ ໃນເວລານ້ນເລີຍ  
ແລະ ເປັນການຖອົດຄູ່ຳາເວ້າທີ່່ບ່ມືີຄູ່�າໃຊ້�ຈ�າຍໃນກຳານົດເວລາໃດໜັ່ງ)

• ແນວຟັງສຽງ 

• ໄມືອົັດສຽງ – ເພຶ່ອົຜ່ະລິດສຽງ, ບົດວິດີໂອົ

• ຂາຕ້້ງກ�ອົງ ແບບ Monopod ຫຼ່່ື  tripod - ສຳາລັບຖ�າຍທີ່ຳາວິດີໂອົ

• ປ້ມືບັດທີ່ຶກ ແລະ ບິກຂຽນ (ເຄູ່່ອົງມືືເກ່າແກ�ທີ່່ໄດ�ຜ່ົນສະເໝ່ີ)

ເອົກະລັກຄູ່ວາມືເປັນມືືອົາຊົີບຂອົງນັກຂ�າວ

ຂ້ມື່ນທີ່່ສ�າງປະຫຼ່ວັດການເຮົັດວຽກຂອົງນັກຂ�າວຜ່່�ໜັ່ງ ຍັງຄູ່ົງເໝ່ືອົນເດີມືເປັນໄລຍະເວລາຫຼ່່າຍປີ, ແຕ້�
ປະຈຸບັນ ຈຳາຕ້�ອົງທີ່ົບທີ່ວນຄູ່ືນການມືີຕ້ົວຕ້ົນ ແລະ ເອົກະລັກໃນໂລກອົອົນລາຍຂອົງລາວ. ທີ່�ານຈະຕ້�ອົງ
ເຊ້່ອົຖືໄດ�ການເປັນນັກຂ�າວຜ່່�ໜັ່ງເຊ້່ນກັນ. ການປ�ອົຍໃຫຼ່�ຜ່່�ອົ່ນຮົັບຮົ່�ເອົກະລັກວຽກຂອົງທີ່�ານຍັງຊ້�ວຍ 
ໃຫຼ່�ທີ່�ານຄູ່້ນພຶົບເລ່ອົງລາວທີ່່ມືີຄູ່ວາມືເປັນໄປໄດ� ພຶ�ອົມືທີ່ັງປ�ອົຍໃຫຼ່�ຜ່່�ຕ້ິດຕ້່ພຶົວພຶັນ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ�າວຕ້່ມືທີ່�ານ
ໃສ�ໃນລາຍການອົີເມືວຂອົງພຶວກເຂົາ ເພຶ່ອົພຶວກເຂົາຈະສ່ງ ໜັັງສືຂ�າວ, ບົດຖະແຫຼ່່ງຂ�າວ ແລະ ຂ້ມື່ນທີ່່
ເຜ່ີຍແຜ່�ໃຫຼ່�ສ່. 

ຂ�າງລຸ�ມືນ້ ແມື�ນເຄູ່່ອົງໝ່າຍເອົກະລັກພຶ້ນຖານຂອົງນັກຂ�າວຜ່່�ໜັ່ງ:

• ທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືວສຳາລັບບ�ອົນເຮົັດວຽກ ເຊ້່ງຄູ່ວນເໝ່າະສົມືສຳາລັບການເຮົັດວຽກເປັນມືືອົາຊ້ີບ, ຫຼ່່ີກລ�ຽງ
ຊ້່ອົີເມືວທີ່່ເປັນກັນເອົງຈົນເກີນໄປ ຫຼ່່ື ແຍກທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືວສ�ວນໂຕ້ ແລະ ບ�ອົນເຮົັດວຽກ.

• ນາມືບັດ ທີ່່ສະແດງໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ ຊ້່ເຕ້ັມື, ທີ່່ຢູ່່�ອົີເມືວ, ເບີໂທີ່ລະສັບ, ຕ້ຳາແໝ່�ງ/ສາຍວຽກ ແລະ  
ອົົງການ ຖ�າຫຼ່າກມືີ

• ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍທີ່່ຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບ

• ບລອົກ ຫຼ່່ື ເວັບໄຊ້ສ�ວນໂຕ້ ກ�ຽວກັບວຽກງານ ຖ�າມືີ
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 ຖາມືຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື: ເຄູ່່ອົງມືືໃດແດ� ໃນ 
 ຖົງເຄູ່່ອົງມືືຂອົງນັກຂ�າວ ທີ່່ຖືກ 
 ກ�າວມືາຂ�າງເທີ່ິງນ້ນ ທີ່່ພຶວກເຂົາມືີ,  
 ຫຼ່່ື ໄດ�ເຂ້າເຖິງ ຜ່�ານຫຼ່�ອົງຂ�າວຂອົງ 
 ພຶວກເຂົາ? ລະບົບຫຼ່�ອົງການຂອົງ
ພຶວກເຂົາເປັນແນວໃດ ເພຶ່ອົເລືອົກເຄູ່່ອົງມືືໃຫຼ່�ນັກຂ�າວ
ຂອົງພຶວກເຂົາ ຫຼ່່ື ຝຶຶກພຶວກເຂົາໃນການນຳາໃຊ້�ເຄູ່່ອົງມືື 
ເຫຼ່່່ານ້? ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືຮົ່�ບ່ວ�າພຶວກເຂົາສາມືາດຮົັບຂ້ມື່ນ
ຈາກໃສກ�ຽວກັບ ເຄູ່່ອົງມືື ທີ່່ມືີຄູຸ່ນນະພຶາບ?

ເຮົັດວຽກຮົ�ວມືກັບຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື ເພຶ່ອົຈັດແຈງລາຍການ
ຂອົງເຄູ່່ອົງມືືພຶ້ນຖານສຳາລັບສ່ອົອົນລາຍ, ໜັ່ງໃນນ້ນ 
ຄູ່ົງຖືກໃຊ້�ໃນວຽກງານຂອົງພຶວກເຂົາ ຫຼ່່ື ເປັນພຶຽງ
ລາຍການທີ່່ຕ້�ອົງການ. ພຶວກເຂົາມືີເຄູ່ັດລັບແນວໃດທີ່່
ສາມືາດແລກປ�ຽນນຳາກັນໄດ�?

ເຄູ່ັດລັບ
ສື່ຳາລັບການ
ສື່ົນທະນາ
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6
14 ຄູ່ຳາສື່ັບທ່ເປັນປະໂຫຍດ 

ເພິ່ອົສື່ຳາຫຼວດພິ້ນທ່ອົອົນລາຍ

ພິວກເຮົົາຕັ�ອົງຮົ່�ດີພິຳກ�ອົນທ່ພິວກເຮົົາສື່າມືາດສື່ົນທະນາກ�ຽວກັບມືັນໄດ�, ຝຶຶກຜ່່�ອົ່ນໃຫຼ່�ເຂ້າໃຈມືັນ  
ຫຼ່່ື ສຶກສາວິທີ່ີທີ່ັງແບບໃໝ່� ແລະ ເກ່າ ເພຶ່ອົປັບປຸງການເລ່າເລ່ອົງ. ທີ່າງລຸ�ມືນ້ແມື�ນລາຍການຂອົງ 
ແນວຄູ່ວາມືຄູ່ິດ ທີ່່ຮົັບໜັ�າທີ່່ເປັນດ່ງປ�າຍບອົກທີ່າງໃນການວິເຄູ່າະ, ຄູ່ວາມືເຂ້າໃຈ ແລະ ການປະຕ້ິບັດ 
ຕ້ົວຈິງໃນການເຮົັດຂ�າວ ແລະ ວຽກງານສ່ ທີ່່ພຶົວພຶັນກັບ ໂລກອົອົນລາຍ.

ກົນໄກປະມືວນຜູ້ົນ (Algorithms)

❖ ຫຼ່່ັກການ ໂດຍຜ່�ານສ່ດການຄູ່ິດໄລ�ເລກ ທີ່່ຕ້ັດສິນວ�າສ່ງໃດຄູ່ວນມືາກ�ອົນ ໃນຂະນະທີ່່ຜ່່�ນຳາໃຊ້� 
ທີ່າງອົອົນລາຍ ກຳາລັງເຮົັດການຄູ່້ນຫຼ່າທີ່າງເວັບໄຊ້ ຫຼ່່ື ແມື�ນຫຼ່ຍັງຈະສະແດງຂ້ນມືາໃນໜັ�າຫຼ່່ັກ 
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍຂອົງໃຜ່ບາງຄູ່ົນ. 

 ສ່ດຄູ່ິດໄລເຫຼ່່່ານ້ ປະມືວນຜ່ົນຂ້ມື່ນເຊ້່ນ ແມື�ນຫຼ່ຍັງອົາດຈະເປັນກະແສໃນຂະນະຂອົງການ 
ຄູ່້ນຫຼ່າຂ້ມື່ນທີ່າງ ເວັບໄຊ້, ເປັນໂພຶສທີ່່ຫຼ່າກ່ລົງ ແລະ ອົັບໂຫຼ່່ດຂ້ນເວັບໄຊ້ ແລະ ພຶຶດຕ້ິກຳາທີ່າງ 
ອົອົນລາຍຂອົງບຸກຄູ່ົນ.

ບ�ອົນເກັບຂ້ມື່ນຄູ່ລາວທາງອົອົນລາຍ (Cloud storage)

❖ ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ ຖືກສະໜັອົງໂດຍເຄູ່ືອົຂ�າຍເຊ້ີບເວ້ໃດໜັ່ງ ທີ່່ໄດ�ຮົັບການຮົັກສາດ່ແລໂດຍ 
ຜ່່�ສະໜັອົງບຳລິການເກັບ ຂ້ມື່ນຄູ່ລາວໃນທີ່່ວໂລກ ເຊ້່ງອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ຜ່່�ໃຊ້� ສາມືາດເກັບຟາຍ  
ແລະສຳາຮົອົງຟາຍ, ດັດແກ� ແລະ ແຊ້ຟາຍໄດ�.
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 ກ�ຽວກັບການຈັດເກັບຂ້ມື່ນ, ແອົັບພຶລີເຄູ່ຊ້ັນຂອົງຄູ່ລາວເຮົັດວຽກຄູ່ືກັນກັບກ�ອົງຮົາດດຣີາຍເກັບ
ຂ້ມື່ນ. ‘Cloud computing’ ໝ່າຍເຖິງການນຳາໃຊ້�ການບຳລິການທີ່າງອົອົນລາຍເພຶ່ອົ 
ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍກິດຈະກຳາເຊ້່ນ ການເບ່ງວິດີໂອົ, ການຟັງເພຶງ ແລະ ການເຮົັດວຽກກັບຟາຍ ໃນ  
‘ຄູ່ຣີາວ’.

ຄູ່ວາມືປອົດໄພິ ແລະ ຄູ່ວາມືໝ່້ນຄູ່ົງ ທາງດິຈິຕັັອົນ (Digital safety and security)

❖ ການທີ່່ມືີຄູ່ວາມືສາມືາດໃນການນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ ໃນຮົ່ບແບບທີ່່ປອົດໄພຶຂ້ນ, ເຊ້່ງຊ້�ວຍໄດ� 
ຈາກຄູ່ວາມືຮົັບຮົ່� ຂອົງສະພຶາບ ແລະ ເຄູ່່ອົງມືືທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນ ເຊ້່ງສາມືາດຊ້�ວຍປົກປ�ອົງຂ້ມື່ນ 
ສ�ວນໂຕ້ຂອົງຜ່່�ນຳາໃຊ້�, ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນໂຕ້ ແລະ ສິດທີ່ິ ເຊ້່ງເອົ້ນວ�າຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່າງໄຊ້ເບ ີ 
ແລະ ອົອົນລາຍ.

 ລັກສະນະຂອົງຄູ່ວາມືປອົດໄພຶແມື�ນລຽງຕ້າມືຄູ່ວາມືສາມືາດທີ່່ຈະໂຕ້�ຕ້ອົບກັບຄູ່ົນຜ່່�ອົ່ນໂດຍ
ປາສະຈາກການເປັນເປ້າໝ່າຍຂອົງການຖືກທີ່ຳາຮົ�າຍທີ່າງໄຊ້ເບ້ ຫຼ່່ື ການໃຊ້�ຄູ່ຳາເວ້າທີ່່ກຽດຊ້ັງ  
ຫຼ່່ື ເປັນຫຼ່ວ�ງຕ້່ກັບຜ່່�ທີ່່ສາມືາດເຂ້າເຖິງຂ້ມື່ນທີ່າງອົອົນລາຍ ຫຼ່່ື ສ�ວນໂຕ້ຂອົງທີ່�ານ. ຂຳໃຫຼ່� 
ທີ່�ານສຶກສາເບ່ງຄູ່ວາມືໝ່າຍຂອົງ “ຂ້ມື່ນສ�ວນໂຕ້” ຂ�າງລຸ�ມືນ້. ທີ່ັກສະຄູ່ວາມືປອົດໄພຶທີ່າງ 
ດີຈິຕ້ັອົນ ແມື�ນເປັນປະໂຫຼ່ຍດຫຼ່່າຍສຳາລັບກິດຈະກຳາທີ່າງອົອົນລາຍທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ ເຊ້່ນ: ການສ່ງ
ຂ້ຄູ່ວາມື, ການເຂ້າຫຼ່າບັນຊ້ີທີ່ະນາຄູ່ານ, ການຈ�າຍບິນຕ້�າງໆ ແລະ ການຊ້້ເຄູ່່ອົງ. ເວັບໄຊ້ ຫຼ່່ື  
ສິນຄູ່�າທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນໃດໜັ່ງ ທີ່່ປະຕ້ິບັດຕ້າມື ຫຼ່່ື ເຊ້່ອົຖືຕ້່ກົດລະບຽບ General Data 
Protection Regulation (GDPR), ເຊ້່ງເປັນສ�ວນໜັ່ງຂອົງກົດໝ່າຍຂອົງສະຫຼ່ະພຶາບ
ຢູ່່ໂຣີບ ກ�ຽວກັບການປົກປ�ອົງຂ້ມື່ນ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນໂຕ້ ເຊ້່ງໂດຍລວມືແລ�ວ ຖືວ�າເປັນ
ສັນຍານໜັ່ງຂອົງພຶັນທີ່ະການເປັນພຶົນລະເມືືອົງດີຈິຕ້ັອົນທີ່່ດີຂ້ນ. ເວັບໄຊ້ທີ່່ເປັນທີ່າງການຂອົງ
ມືັນເອົ້ນ ກົດລະບຽບ GDPR ວ�າເປັນ “ກົດໝ່າຍປົກປ�ອົງຄູ່ວາມືເປັນສ�ວນໂຕ້ ແລະ ຄູ່ວາມື 
ປອົດໄພຶ ທີ່່ເຂ້ມືງວດທີ່່ສຸດຂອົງໂລກ”.

ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ (Disinformation)

❖ ການເຜ່ີຍແຜ່�ຂ້ມື່ນທີ່າງອົອົນລາຍ ທີ່່ຜ່ິດພຶາດໂດຍເຈດຕ້ະນາ, ສ�ວນຫຼ່່າຍແມື�ນພຶ້ນທີ່່ທີ່າງ 
ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີທີ່ັງຫຼ່່າຍ ທີ່່ມືີຈຸດປະສົງ ຫຼ່່ອົກລວງຄູ່ົນເບ່ງ, ທີ່�ານສາມືາດສຶກສາເບ່ງ “ຂ້ມື່ນບ່
ຖືກຕ້�ອົງ” ໄດ�

ການໃສື່�ລະຫັດລັບ (Encryption)

❖ ເປັນຂະບວນການ ປ�ຽນແປງຂ້ມື່ນ ຫຼ່່ື ຂ້ຄູ່ວາມື ໃຫຼ່�ເປັນຮົ່ບແບບຂອົງລະຫຼ່ັດ ເພຶ່ອົໃຫຼ່�ພຶວກເຂົາ 
ມືີຄູ່ວາມືປອົດໄພຶຂ້ນ ແລະ ບ່ສາມືາດເຂ້າເຖິງໄດ�, ອົ�ານ ຫຼ່່ື ເຂ້າໃຈໄດ� ໂດຍຜ່່�ຮົັບຂ້ມື່ນ ທີ່່ບ ່
ໄດ�ຮົັບອົະນຸຍາດ.

 ຂ້ມື່ນປະເພຶດນ້ ກວມືເອົົາແຟ�ມືຂ້ມື່ນ, ອົີເມືວ ແລະ ຂ້ຄູ່ວາມືຕ້�າງໆທີ່່ສ່ງ ແລະ ໄດ�ຮົັບທີ່າງ 
ດິຈິຕ້ັອົນ. ເມື່ອົຂ້ຄູ່ວາມືທີ່າງອົີເມືວຖືກໃສ�ລະຫຼ່ັດ ເພຶ່ອົຄູ່ວາມືປອົດໄພຶຂອົງຂ້ມື່ນທີ່່ດີຂ້ນ, ພຶວກມືັນ
ຖືກປ�ຽນເປັນລະຫຼ່ັດທີ່່ອົ�ານບ່ໄດ� ເຊ້່ງເຮົັດໃຫຼ່�ພຶວກມືັນເຂ້າເຖິງບ່ໄດ�ໂດຍຜ່່�ອົ່ນ ນອົກເໜັືອົຈາກ 
ຜ່່�ສ່ງ ແລະ ຜ່່�ຮົັບ ຮົວມືທີ່ັງຜ່່�ໃຫຼ່�ບຳລິການອົີເມືວ.
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ການກວດສື່ອົບຂ້ມື່ນ (Fact-checking)

❖ ເປັນກິດຈະກຳາ ທີ່່ເຮົັດໂດຍບຸກຄູ່ົນ ຫຼ່່ື ກຸ�ມືຄູ່ົນ ເພຶ່ອົເຂ້າເຖິງຄູ່ວາມືຖືກຕ້�ອົງຂອົງຂ້ຄູ່ວາມື ທີ່່ກ�າວຢູ່່� 
ໃນບົດຖະແຫຼ່່ງການ ຫຼ່່ື ການປະກາດຕ້�າງໆ ໂດຍບຸກຄູ່ົນທີ່່ມືີຊ້່ສຽງ ເຊ້່ງປົກກະຕ້ິ ກ່ແມື�ນ 
ບັນດານັກການເມືືອົງ, ຜ່່�ນຳາລັດຖະບານ ແລະ ພຶະນັກງານລັດ.

 ‘ການກວດສອົບຄູ່ວາມືເປັນຈິງ’ ແມື�ນພຶົວພຶັນເຖິງການກວດສອົບຂ້ມື່ນ ແຕ້�ທີ່ັງນ້ທີ່ັງນ້ນ  
ສ�ວນຫຼ່່າຍແລ�ວ ມືັນຍັງໝ່າຍເຖິງ ການກວດສອົບຄູ່ວາມືຖືກຕ້�ອົງ ຂອົງຂ້ມື່ນທີ່່ຖືກສ�າງຂ້ນມືາ  
(ບ່ພຶຽງແຕ້� ບົດຖະແຫຼ່່ງ ຫຼ່່ື ຄູ່ຳາກ�າວຂອົງຄູ່ົນທີ່່ມືີຊ້່ສຽງ) ເຊ້່ງຖືກເຜ່ີຍແຜ່�ໃນຮົ່ບແບບໂຕ້ໜັັງສື, 
ບັນດາແອົັບພຶລີເຄູ່ຊ້ັນສ່ງຂ້ຄູ່ວາມື, ວິດີໂອົ ແລະ ພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍຕ້�າງໆ. 

 ການກວດສອົບຂ້ມື່ນ ແລະ ການກວດສອົບຄູ່ວາມືເປັນຈິງແມື�ນຊ້້າກັນ. ຂະບວນການກວດສອົບ
ທີ່າງ ເອົກະສານ, ບ່ງຊ້້ຄູ່ວາມືບ່ຖືກຕ້�ອົງ ແລະ ຄູ່ວາມືບ່ເປັນຈິງ ແລະ ແກ�ໃຫຼ່�ຂ້ມື່ນຖືກຕ້�ອົງ 
ແມື�ນເອົ້ນວ�າ ‘ການລົບລ�າງຄູ່ວາມືຜ່ິດ’. 

 ໃນຂະນະທີ່່ມືາດຕ້ະຖານຂອົງຄູ່ວາມືຖືກຕ້�ອົງຍັງຄູ່ົງເປັນໃຈກາງຂອົງອົາຊ້ີບສ່ມືວນຊ້ົນ, ພຶ້ນທີ່່ 
ຂ້ມື່ນທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນ ແລະ ຄູ່ວາມືງ�າຍຂອົງຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ ແລະ ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງ ທີ່່ຖືກເຜ່ີຍແຜ່� 
ຢູ່່�ພຶ້ນທີ່່ນ້ ໄດ�ນຳາພຶາໃຫຼ່�ເກີດການກວດສອົບຂ້ມື່ນ ແລະ ການກວດສອົບຄູ່ວາມືເປັນຈິງ ເພຶ່ອົ 
ຕ້ອົບສະໜັອົງກັບຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການ ໃນການປັບປຸງຄູຸ່ນນະພຶາບຂອົງຂ້ມື່ນໃນພຶ້ນທີ່່ເຫຼ່່່ານ້. 

 ການກວດສອົບຂ້ມື່ນ ແລະ ການກວດສອົບຄູ່ວາມືເປັນຈິງ ແມື�ນສ�ວນໜັ່ງຂອົງຄູ່ວາມືພຶະຍາຍາມື
ເພຶ່ອົປັບປຸງ ການຮົ່�ທີ່ັນຂ�າວ. ບັນດາຜ່່�ນຳາໃຊ້�ລະບົບອົອົນລາຍທີ່ັງຫຼ່່າຍ ຮົວມືທີ່ັງນັກຂ�າວ ຈຳາຕ້�ອົງ 
ມືີທີ່ັກສະເພຶາະໂຕ້ ທີ່່ສາມືາດເຂ້າຫຼ່າຄູ່ວາມືໜັ�າເຊ້່ອົຖືຂອົງຂ້ມື່ນ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ�າວທີ່່ພຶວກເຂົາ 
ໄດ�ມືາ.

‘ຂ�າວປອົມື’ (‘Fake news’)

❖ ຂ້ມື່ນປອົມື ທີ່່ຖືກແອົບແຝຶງມືາ ແລະ ມືີເຈດຕ້ະນາ ເພຶ່ອົສ�າງຄູ່ວາມືສັບສົນ ແລະ ຫຼ່່ອົກລວງ 
ຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້�ອົອົນລາຍ ຮົວມືທີ່ັງມືີຈຸດປະສົງສ�າງຄູ່ວາມືສົນໃຈ ທີ່ັງທີ່າງການເມືືອົງ, ສັງຄູ່ົມື, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສ�ວນບຸກຄູ່ົນ. 

 ‘ຂ�າວປອົມື’ ບ່ແມື�ນຂ�າວ, ເຊ້່ນດຽວກັບທີ່່ ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ກຳບ່ແມື�ນສ່ຂ�າວ. ເນ່ອົງຈາກ  
ຄູ່ວາມືສັບສົນ ຂອົງຄູ່ຳາວ�າ ‘ຂ�າວປອົມື’ ພຶ�ອົມືກັບ ການນຳາໃຊ້�ໂດຍທີ່່ວໄປທີ່່ບ່ຖືກຕ້�ອົງ ສຳາລັບ
ຈຸດປະສົງທີ່າງການເມືືອົງ ຫຼ່່ື ກຸ�ມືແບ�ງພຶັກແບ�ງພຶວກ, ບັນຜ່່�ຊ້�ຽວຊ້ານສຶກສາດ�ານສ່ ຈ່ງ 
ໂຄູ່ສະນາໃຫຼ່�ຫຼ່່ີກລ�ຽງການນຳາໃຊ້�ຄູ່ຳານ້. ບາງຄູ່ົນເນ້ນໜັັກວ�າ ຢູ່�າງໜັ�ອົຍທີ່່ສຸດ ຄູ່ຳານ້ ຄູ່ວນຖືກ 
ຂຽນໄດ�ໃນວົງຂຳ. ມືັນຖືກຕ້�ອົງກວ�າ ທີ່່ຈະໃຊ້�ຄູ່ຳາວ�າ ‘ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ’ ຫຼ່່ື ‘ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງ’ ແທີ່ນ 
ຄູ່ຳາວ�າ ‘ຂ�າວປອົມື’.

 ບົດຂ�າວທີ່່ມືີຄູ່ວາມືຜ່ິດພຶາດ ຫຼ່່ື ຖືກເຮົັດອົອົກມືາ ຍ�ອົນບ່ມືີມືາດຕ້ະຖານການເຮົັດຂ�າວທີ່່ດີ  
ເຊ້່ງນ້ນບ່ແມື�ນ ‘ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ’ ຫຼ່່ື ‘ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງ’ ແຕ້�ສາມືາດລະບຸໃຫຼ່�ຖືກຕ້�ອົງກວ�າ ເຊ້່ນວ�າ 
ການນຳາໃຊ້�ບົດສຳາພຶາດບ່ຖືກຕ້�ອົງ, ການນຳາໃຊ້�ສະຖິຕ້ິ ຫຼ່່ື ຂ້ມື່ນຜ່ິດພຶາດ ຫຼ່່ື ເກ່າໂພຶດ. ສ່ງ 
ເຫຼ່່່ານ້ແມື�ນແຕ້ກຕ້�າງຈາກຂ້ມື່ນເຊ້່ງປະກອົບມືີ ‘ຂ�າວປອົມື’ ທີ່່ຖືກສ�າງຂ້ນ ຫຼ່່ື ນຳາສະເໜັີ  
ແບບບິດເບືອົນ. ຈ່ງຮົັບຮົ່�ວ�າ ບຸກຄູ່ົນມືີຊ້່ສຽງນຳາໃຊ້� ‘ຂ�າວປອົມື’ ເພຶ່ອົສ�າງຄູ່ວາມືບ່ໜັ�າເຊ້່ອົຖື  
ໃຫຼ່�ການວິພຶາກວິຈານ ທີ່່ຖືກກົດໝ່າຍ ຫຼ່່ື ເພຶ່ອົທີ່ຳາລາຍຄູ່ວາມືເຊ້່ອົຖື ໃນສ່ມືືອົາຊ້ີບ ແລະ  
ສ່ອົິດສະຫຼ່່ະ.
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ຄູ່ຳາເວ້າທີຄູ່ຽດຊົັງ (Hate speech)

❖ ເນ້ອົໃນສາທີ່າລະນະ ສ�ວນຫຼ່່າຍແມື�ນຖືກເຜ່ີຍແຜ່�ທີ່າງພຶ້ນທີ່່ອົອົນລາຍ ແລະ ດິຈິຕ້ັອົນ ແລະ  
ພຶ້ນທີ່່ທີ່າງສັງຄູ່ົມື ເຊ້່ງໃຊ້�ສະແດງອົອົກເຖິງ ຄູ່ວາມືຄູ່ຽດຊ້ັງ, ອົະຄູ່ະຕ້ິ ຫຼ່່ື ສ່ງເສີມືຄູ່ວາມືຮົຸນແຮົງ  
ຫຼ່່ື ຄູ່ວາມືຄູ່ຽດຊ້ັງ ຕ້່ບຸກຄູ່ົນ ຫຼ່່ື ກຸ�ມື ໃດໜັ່ງ ບົນພຶ້ນຖານ ສາດສະໜັາ, ເພຶດ, ເຊ້້ອົຊ້າດ ຫຼ່່ືບ່ຊ້້ນ 
ກຳນຳາໃຊ້�ພຶ້ນທີ່່ເຫຼ່່່ານ້ ເພຶ່ອົຄູຸ່ກຄູ່າມື ຫຼ່່ື ໂຄູ່ສະນາ ໄປທີ່ິດທີ່າງແນວນ້ນ.

ສື່່ໃນຕັຳານານ (ແລະ ສື່່ທ່ກຳາເນີດທາງດິຈິຕັັອົນ) Legacy media (and digital-native 
media)

❖ ສ່ທີ່່ເປັນຕ້້ນສະບັບ, ດ່ງເດີມື ແລະ ເກ່າແກ� ເຊ້່ນໜັັງສືພຶິມື, ໂທີ່ລະພຶາບ ຫຼ່່ື ວິທີ່ະຍຸ ເປັນແກນຫຼ່່ັກ 
ຂອົງຜ່່�ຜ່ະລິດ ແລະ ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ�າວ ກ�ອົນການເຂ້າມືາຂອົງວັດທີ່ະນະທີ່ຳາອົິນເຕ້ີເນັດ ແລະ  
ດິຈິຕ້ັອົນ. 

 ຂະບວນການຜ່ະລິດຂ�າວ ເຊ້່ງຖືກໃຊ້�ໂດຍອົົງການສ່ໃນຕ້ຳານານທີ່ັງຫຼ່່າຍ ຮົວມືເອົົາ ການຕ້ອົບໂຕ້�
ໂດຍກົງ ແລະ ທີ່ັນການ ກັບຜ່່�ຊ້ົມືຂອົງພຶວກເຂົາໜັ�ອົຍລົງ. ສ່ງເຫຼ່່່ານ້ ໄດ�ຄູ່ຽງກັບ ແບບຕ້ຳາລາ 
ຮົຽນສ່ສານມືວນຊ້ົນ ທີ່່ເປັນດ່ງຊ້�ອົງທີ່າງໃດໜັ່ງ ເຊ້່ງນຳາພຶາມືາສ່� ຜ່່�ຊ້ົມືບ່ມືີໂຕ້ຕ້ົນ, ແທີ່ນ  
ການສົນທີ່ະນາ ແລະ ແລກປ�ຽນ ແບບສອົງທີ່າງ ຫຼ່່ື ຜ່່�ຊ້ົມືທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ. 

 ສ�ວນຫຼ່່າຍເມື່ອົປຽບທີ່ຽບໃສ�ສ່ໃນຕ້ຳານານແລ�ວ ສ່ທີ່່ກຳາເນີດທີ່າງດິຈິຕ້ັອົນຈະໝ່າຍເຖິງ ຜ່່�ຜ່ະລິດ
ຂ�າວ ທີ່່ເກີດ ຫຼ່່ື ຖືກສ�າງຂ້ນ ໃນຍຸກຂອົງເທີ່ັກໂນໂລຍີດິຈິຕ້ັອົນ. ເນ່ອົງຈາກເປັນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ 
ທີ່າງອົອົນລາຍລ�ວນໆ, ພຶວກເຂົາຈ່ງບ່ມືີຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ ຄູ່ືກັນກັບ ສ່ໃນຕ້ຳານານ ເຊ້່ນ ໜັັງສືພຶິມື  
ຫຼ່່ື ວາລະສານທີ່່ຕ້ີພຶິມືອົອົກມືາ.

ຄູ່ວາມືຮົັບຜູ້ິດຊົອົບຂອົງສື່່ (Media accountability)

❖ ຄູ່ວາມືຮົັບຜ່ິດຊ້ອົບຕ້່ວຽກງານຂອົງນັກຂ�າວ ແລະ ອົົງກອົນຂອົງພຶວກເຂົາ ໂດຍຜ່�ານການ 
ຍືດໝ່້ນຕ້່ມືາດຕ້ະຖານທີ່າງຈັນຍາບັນ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນມືືອົາຊ້ີບ ຂອົງວຽກງານຂ�າວ ແລະ  
ການເຮົັດວຽກໃດໜັ່ງທີ່່ສະທີ່�ອົນອົົງປະກອົບເຫຼ່່່ານ້.

ຂ້ມື່ນບ່ຖ່ືກຕັ�ອົງ (Misinformation)

❖ ການກະຈາຍເນ້ອົຫຼ່າທີ່າງອົອົນລາຍ ໂດຍປາສະຈາກເຈດຕ້ະນາຮົ�າຍ ທີ່່ພຶົວພຶັນກັບຜ່່�ຜ່ະລິດ 
ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງ

 ສ�ວນຫຼ່່າຍແລ�ວ, ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງຮົວມືເອົົາການເຜ່ີຍແຜ່�ຂ້ມື່ນໃນບັນດາຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້�ອົອົນລາຍ
ທີ່ັງຫຼ່່າຍ, ບ່ວ�າຈະເປັນ ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ, ແລະ ກຸ�ມືແຊ້ັດ ມືັນຈະມືີຂ້ຄູ່ວາມືທີ່່ພຶວກເຂົາເຊ້່ອົ  
ຫຼ່່ື ສັນນິຖານ ວ�າເປັນຄູ່ວາມືຈິງ ຫຼ່່ື ບ່ກວດສອົບຄູ່ວາມືໜັ�າເຊ້່ອົຖື, ແຫຼ່່�ງທີ່່ມືາ ຫຼ່່ື ຄູ່ວາມືຖືກຕ້�ອົງ.

 ຂ້ມື່ນບ່ຖືກຕ້�ອົງ ຫຼ່່ື ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ ແມື�ນແຕ້ກຕ້�າງຈາກ ການລາຍຂ�າວ ທີ່່ຄູຸ່ນນະພຶາບຕ້່າ,  
ລຳາອົຽງ ຫຼ່່ື ການເຫຼ່່່າເລ່ອົງບ່ເຂ້ມືຂ້ນພຶຳ ແລະ ຄູ່ວາມືຜ່ິດໃນບົດຂ�າວ. ສຶກສາຂ້ມື່ນກ�ຽວກັບ  
‘ຂ້ມື່ນບິດເບືອົນ’

ການຮົ່�ທັນຂ�າວ (News literacy)

❖ ຄູ່ວາມືສາມືາດໃນການພຶັດທີ່ະນາ ແລະ ນຳາໃຊ້�ການຄູ່ິດແບບວິເຄູ່າະ ເພຶ່ອົເຂ້າເຖິງຄູ່ວາມືໜັ�າ
ໄວ�ວາງໃຈ ແລະ ຄູ່ວາມືໜັ�າເຊ້່ອົຖື ຂອົງຂ້ມື່ນ ທີ່່ມືາຈາກສ່ຫຼ່່າຍຮົ່ບແບບ ເຊ້່ນ: ໂທີ່ລະພຶາບ,  
ສ່ສ່ງພຶິມື ຫຼ່່ື ອົິນເຕ້ີເນັດ.
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 ການຮົ່�ທີ່ັນຂ�າວ ໄດ�ກາຍເປັນທີ່ັກສະສ�ວນບຸກຄູ່ົນ ແລະ ທີ່ັກສະຊ້ີວິດ ໃນຍຸກດິຈິຕ້ັອົນ, ໃນເວລາ 
ຜ່່�ບຳລິໂພຶກຂ�າວຕ້�ອົງການເຄູ່່ອົງມືຶເພຶ່ອົກຳານົດວ�າຂ້ມື່ນໃດແມື�ນສ່ຂ�າວແທີ່� ຫຼ່່ື ແມື�ນຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນ 
ສ່ທີ່່ແທີ່�ຈິງ (ເຖິງແມື�ນວ�າ ມືີບຸກຄູ່ົນໃດໜັ່ງບ່ເຫຼ່ັນດີກັບເນ້ອົໃນ) ເພຶ່ອົຕ້ັດສິນໃຈ ແລະ ປະກອົບ 
ຄູ່ຳາຄູ່ິດຄູ່ຳາເຫຼ່ັນຕ້່ກັບປະເດັນຕ້�າງໆ. ຫຼ່່ັກສ່ດການຮົ່�ທີ່ັນຂ�າວ ກຳາລັງຖືກລິເລ່ມືນຳາໃຊ້�ຢູ່່�ໃນໂຮົງຮົຽນ
ໃນປະຈຸບັນ ພຶ�ອົມືກັບ ບັນດາຊຸ້ດຝຶຶກອົັບຮົົມື ທີ່່ພຶົວພຶັນກັບສ່.

ຂ້ມື່ນສື່�ວນໂຕັ (Personal data)

❖ ໝ່າຍເຖິງທີຸ່ກຂ້ມື່ນ ຫຼ່່ື ຊຸ້ດຂ້ມື່ນ ທີ່່ພຶົວພຶັນ ຫຼ່່ື ສາມືາດນຳາໄປສ່� ການລະບຸຜ່່�ນຳາໃຊ້�ອົອົນລາຍຜ່່�ໃດ 
ຜ່່�ໝ່່ງ ແລະ ເປີດເຜ່ີຍເອົກະລັກຂອົງບຸກຄູ່ົນໃດໜັ່ງ ຫຼ່່ື ປະຫຼ່ວັດຂອົງບຸກໃດໜັ່ງໃນທີຸ່ກຮົ່ບແບບ

 ຖ�າເວ້າອົີກຢູ່�າງໜັ່ງ ຂ້ມື່ນສ�ວນໂຕ້ ແມື�ນທີຸ່ກສ່ງທີ່່ເຮົັດໃຫຼ່�ສາມືາດລະບຸກ�ຽວກັບບຸກຄູ່ົນໃດໜັ່ງ  
ບ່ວ�າຈະເປັນທີ່າງກົງ ຫຼ່່ື ທີ່າງອົ�ອົມື ໂດຍຜ່�ານຂ້ມື່ນອົ�າງອົີງທີ່່ພຶົວພຶັນເຖິງຊ້່, ຂ້ມື່ນຂອົງ 
ສະຖານທີ່່, ເລກບັດປະຈຳາໂຕ້ ຫຼ່່ື ລັກສະນະ ຮົ່ບປະພຶັນສະເພຶາະ ທີ່າງຮົ�າງກາຍ, ຈິດໃຈ, 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄູ່ົມື ຫຼ່່ື ວັດທີ່ະນະທີ່ຳາ. ຂ້ມື່ນສ�ວນໂຕ້ ໝ່າຍເຖິງຂ້ມື່ນ ທີ່່ອົະນຸຍາດໃຫຼ່�ຄູ່ົນໃດໜັ່ງ 
ຖືກລະບຸໄດ� ດ່ງນ້ນ ທີ່�າວ ຫຼ່ລື ນາງ ຜ່່�ນ້ນ ຈະບ່ຖືກເປີດເຜ່ີຍຂ້ມື່ນສ�ວນໂຕ້.

ຜູ້່�ເຜູ້ີຍແຜູ້�ຂ�າວສື່ານ (ແລະ ແພິລັດຟອົມື) Publisher (and platform)

❖ ເປັນບຸກຄູ່ົນ, ອົົງການ ຫຼ່່ື ອົົງກອົນ ທີ່່ກະກຽມື, ສ�າງ ແລະ ຜ່ະລິດ ຫຼ່່ື ເຜ່ີຍແຜ່� ຂ້ມື່ນ, ເນ້ອົຫຼ່າ  
ແລະ ປະເພຶດເນ້ອົໃນ ທີ່່ຜ່�ານການກວດແກ� ໃຫຼ່�ແກ�ມືວນຊ້ົນ.

 ໃນຂະນະດຽວກັນ ແພຶລັດຟອົມືໝ່າຍເຖິງເວທີ່ີ ຫຼ່່ື  ພຶ້ນທີ່່ໃດໜັ່ງທີ່່ມືີໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້�ໂລກ 
ອົອົນລາຍ, ຮົວມືທີ່ັງສຳານັກພຶິມື ທີ່່ນຳາໃຊ້�ແພຶລັດຟອົມື ໃຫຼ່�ເຂ້າເຖິງຜ່່�ອົ�ານໄດ�. ໂດຍທີ່່ວໄປແລ�ວ,  
ແພຶລັດຟອົມື ບ່ໄດ�ຜ່ະລິດເນ້ອົໃນທີ່່ເປັນເອົກະລັກຂອົງຕ້ົນ ແຕ້�ເປັນຜ່່�ຈັດການ ຫຼ່່ື ເຈ້າຂອົງຂ້ມື່ນ  
ປະເພຶດຕ້�າງໆ ທີ່່ມືາຈາກຫຼ່່າກຫຼ່່າຍແຫຼ່່�ງຂ�າວ.

 ຄູ່ວາມືແຕ້ກຕ້�າງລະຫຼ່ວ�າງສຳານັກພຶິມື ແລະ ແພຶລັດຟອົມື ແມື�ນເຫຼ່ັນໄດ�ຊ້ັດໃນການຕ້ິດຕ້້ງການ
ທີ່�ອົງສຳາຫຼ່່ວດໂລກອົອົນລາຍ. ສ່ງນ້ ໄດ�ສ�າງຄູ່ວາມືສັບສົນໃຫຼ່�ແກ�ຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້� ວ�າອົັນໃດແມື�ນ
ຜ່ະລິດຕ້ະພຶັນສ່ ແລະ ຂ�າວ, ອົັນໃດແມື�ນ ຂ້ມື່ນອົອົນລາຍ ທີ່່ນຳາໃຊ້�ຮົ່ບແບບທີ່່ຄູ່�າຍຄູ່ືຂ�າວ ແຕ້� 
ບ່ແມື�ນສ່ຂ�າວທີ່່ແທີ່�ຈິງ ແລະ ເວັບໄຊ້ ຫຼ່່ື ເພຶສ ອົອົນລາຍທີ່່ປະສົມືປະສານສ່ງເຫຼ່່່ານ້ຢູ່�າງ 
ອົີດສະຫຼ່່ະ.

 ການທີ່ຳາຄູ່ວາມືເຂ້າໃຈຕ້່ກັບ ຄູ່ວາມືສຳາພຶັນ ແລະ ຄູ່ວາມືເຄູ່່ງຕ້ຶງ ລະຫຼ່ວ�າງສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ  
ສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ມືີຄູ່ວາມືຈຳາເປັນໃນປະເດັນສຳານັກພຶິມື ແລະ ແພຶລັດຟອົມື. 

 ບຳລິສັດສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍຍັກໃຫຼ່ຍ� ເຊ້່ນ Facebook ເຄູ່ີຍກ�າວໄວ�ວ�າ ພຶວກເຂົາເປັນພຶຽງ 
ແພຶລັດຟອົມື ຫຼ່່ື ຊ້�ອົງທີ່າງເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີ ເພຶ່ອົເປັນເຄູ່່ອົງມືືທີ່າງຂ້ມື່ນອົັນກວ�າງຂວາງ ໃນການ 
ເຊ້່ອົມືຕ້່ຜ່່�ຄູ່ົນ ແລະ ພຶວກເຂົາບ່ແມື�ນ ຜ່່�ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ�າວ ຫຼ່່ື ບຳລິສັດສ່ ທີ່່ຜ່ະລິດ ຫຼ່່ື ຄູ່ັດເລືອົກ 
ສ່ງທີ່່ຜ່່�ນຳາໃຊ້�ປ�ອົນໃສ�ໃນໜັ�າເຝຶັສບຸກ ຂອົງພຶວກເຂົາ. ເຖິງຢູ່�າງໃດກ່ຕ້າມື, ອົົງການຂ�າວ ແລະ  
ສ່ ຫຼ່່າຍແຫຼ່�ງ ພຶິຈາລະນາພຶວກເຂົາເປັນດ່ງຜ່່�ເຜ່ີຍແຜ່�ຂ�າວສານ. ພຶວກເຂົາຊ້້ແຈງວ�າ ສ່ສັງຄູ່ົມື
ອົອົນລາຍໄດ�ຄູ່ັດສັນ ແລະ ດ່ງນ້ນຈ່ງໝ່າຍຄູ່ວາມືວ�າມືັນໄດ�ຄູ່ັດເລືອົກ ແລະ ກ່ນກອົງ ຂ້ມື່ນ 
ທີ່່ຈະເຂ້າເຖິງ ຜ່່�ຊ້ົມືໃຊ້�ທີ່ັງຫຼ່່າຍ ໂດຍຜ່�ານກົນໄກປະມືວນຜ່ົນຂອົງພຶວກເຂົາ.

51 ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ
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7
ການນຳາໃຊົ�ຄູ່່�ມືືນ້

ຮົ່ບແບບການປະສື່ົມືປະສື່ານທ່ລົງໂຕັ

ລອົງຈິນຕັະນາການເນ້ອົໃນຂອົງຄູ່່�ມືືນ້ ເປັນຄູ່ືບັດເຈ�ຍແຂງ (cards) ທ່ຖ່ືກຈັດແຈງຢູ່່�ໃນກ�ອົງ
ເກັບເອົກະສື່ານ ໃນໜັ�າຈຳເດັສທີ່ອົບຂອົງທີ່�ານ. ຈາກຈຸດນ້ນ, ທີ່�ານສາມືາດເອົົາສ່ງທີ່່ທີ່�ານຕ້�ອົງການ, 
ປະສົມືປະສານຫຼ່ົວຂ້ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ຈາກບັດເຈ�ຍແຂງທີ່່ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍນ້ນ ແລະ ປັບແຕ້�ງ ຫຼ່່ື ອົອົກແບບ 
ຮົ່ບແບບຂອົງທີ່�ານເອົງ ທີ່່ເຫຼ່ັນວ�າແໝ່າະສົມື.

ນ້ນແມື�ນ ວິທີ່ີ ທີ່່ຄູ່່�ມືືການຮົຽນການສອົນສະບັບນ້ຖືກຈັດວາງມືາ. ມືັນເປັນຄູ່ືກ�ອົງສະເໝ່ືອົນຈິງ ທີ່່ມືີຫຼ່່າຍ
ຫຼ່ົວຂ້ຢູ່່�ໃນກ�ອົງດຽວເພຶ່ອົການຮົ່າຮົຽນດ�ວຍຕ້ົນເອົງ ແລະ ຝຶຶກຝຶົນ ເພຶ່ອົສາມືາດຈັດຊຸ້ດຝຶຶກອົົບຮົົມື  
ຮົ�ວມືກັບບັນດານັກຂ�າວ ແລະ ນັກຮົຽນສ່ມືວນຊ້ົນ ເພຶ່ອົການສົນທີ່ະນາພຶາຍໃນ ແລະ ການສ�າງທີ່ັກສະ
ພຶາຍໃນສຳານັກຂ�າວ ຫຼ່່ື ເພຶ່ອົການສອົນ ໃຫຼ່�ແກ�ກຸ�ມືຕ້�າງໆ ຮົວມືທີ່ັງນັກຮົຽນສ່ ໄປຈົນຮົອົດນັກຂ�າວ.

ຄູ່່�ມືືນ້ ຍັງສາມືາດນຳາໃຊ້�ໂດຍ ຫຼ່່ື ຮົ�ວມືກັບກຸ�ມືໃດກ່ໄດ� ທີ່່ມືີຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການ 
ສ່ສານ ແລະ ແລກປ�ຽນຂ້ມື່ນ ໃນໂລກອົອົນລາຍສາທີ່າລະນະ ແລະ ພຶ້ນທີ່່
ດິຈິຕ້ັອົນ.

ທີ່�ານສາມືາດເພຶ່ມືອົັດທີ່ະລົດໃສ�ໃນການປະສົມືປະສານຂອົງບັນດາຂ້ມື່ນທີ່່
ທີ່�ານສ�າງຂ້ນຈາກປ້ມືຄູ່່�ມືືນ້ ໂດຍການນຳາໃຊ້�ຕ້ົວຢູ່�າງ, ກຳລະນີສຶກສາ ທີ່່ 
ກຳາລັງຢູ່່�ໃນກະແສ ແລະ ສາມືາດອົະທີ່ິບາຍ ແລະ ສ່ງເຫຼ່່່ານ້ເອົງເຮົັດໃຫຼ່�  
ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມືສາມືາດເຂ້າໃຈໄດ�. 

ທີ່່ານສັາມາດ 
ເພື່່ມອັດທີ່ະລ່ົດ 
ໃສ່ໃນການປະສັົມ
ປະສັານຂອງ
ບັນດາຂ້ມູນທີ່ ່
ທີ່່ານສັ້າງຂ້ນ 
ຈິາກປ້ມຄູ່ມືນ້
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Photo: Mao Samnang

ບັນນາທີ່ິການ, ຜ່່�ຈັດການຂ�າວ, ຄູ່່ຝຶຶກ, ຄູ່່ ຫຼ່່ື ຜ່່�ຝຶຶກສອົນຕ້�າງໆ ຍັງສາມືາດ ເລືອົກຫຼ່ົວຂ້ສະເພຶາະ ເພຶ່ອົ
ເຈາະຈົງ ສະເພຶາະຊຸ້ດຝຶຶກອົົບຮົົມືທີ່່ສ້ນ ຫຼ່່ື ປະສົມືປະສານຫຼ່ົວຂ້ໄດ�ໃນຫຼ່່າຍວິທີ່ີ ເພຶ່ອົແທີ່ດເໝ່າະກັບ 
ຜ່່�ເຂ້າຮົ�ວມື, ສະພຶາບແວດລ�ອົມື, ສະຖານທີ່່ ແລະ ເວລາ.

ຕ້ົວຢູ່�າງ ການຝຶຶກອົົບຮົົມືແບບລົງມືືປະຕ້ິບັດ ສາມືາດອົອົກແບບ ເນ້ນໃສ�ວິທີ່ີສ�າງພຶາບສະແດງຂ້ມື່ນ ຫຼ່່ື  
ວິທີ່ີຈັດການກັບ ເພຶສສ່ສັງຄູ່ົມືອົອົນລາຍ ໄດ�ຢູ່�າງມືີປະສິດທີ່ິພຶາບ. 

ຄູ່່ຝຶືກ ຈະພຶົບວ�າ ມືັນມືີປະໂຫຼ່ຍດຫຼ່່າຍ ໃນການຕ້ິດຕ້າມືແຫຼ່່�ງຂ້ມື່ນ ທີ່່ກ�າວຢູ່່�ໃນພຶາກທີ່ີ 8.

ບົດນຳາສື່ະເໜ້ີ ສື່ຳາລັບຄູ່່ຝຶຶກ

ຄູ່່�ມືືນ້ຍັງໄດ�ສະໜັອົງ ຊຸ້ດບົດສະເໜັີ ທີ່່ເນ້ນໜັັກໃສ�ຫຼ່່າຍໆຈຸດ ພຶົວພຶົນເຖິງສ່ມືວນຊ້ົນແລະ ການເລ່າເລ່ອົງ
ທີ່າງອົອົນລາຍ. ທີ່�ານສາມືາດດາວໂຫຼ່່ດໄດ�ຢູ່່�ນ້ ແລະ ດັດແກ� ຫຼ່່ື ປັບຂ້ມື່ນໃສ�ໃໝ່� ໃຫຼ່�ແທີ່ດເໝ່າະກັບ 
ຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການຂອົງທີ່�ານ.

https://fojo.se/onlinejournalismkit/


8
ແຫຼ�ງຂ້ມື່ນທ່ເປັນປະໂຫຍດ

ການນຳາກະແສື່ໃຫ�ທັນ, ການຖ່ົກຖ່ຽງກັນ ແລະ ສື່�າງການປ�ຽນແປງໃນອົາຊົີບສື່່ມືວນຊົົນ  ແມື�ນ
ການລົງທີ່ຶນເພຶ່ອົຕ້ົນເອົງ ທີ່່ຄູຸ່�ມືຄູ່�າພຶຳທີ່່ຈະສານຕ້່ ເຖິງແມື�ນວ�າ ຈະຕ້�ອົງປະຕ້ິບັດໜັ�າທີ່່ປະຈຳາວັນໃນ 
ການເຮົັດຂ�າວ ແລະ ເຮົັດວຽກໃຫຼ່�ແລ�ວ ຕ້າມືກຳານົດເວລາ. ມືັນຈະຊ້�ວຍເພຶ່ມືພຶ່ນວຽກງານຂອົງພຶວກເຮົົາ, 
ທີ່ັກສະ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນມືືອົາຊ້ີບຂອົງພຶວກເຮົົາ ບ່ວ�າພຶວກເຮົົາຈະຢູ່່�ໃສໃນໂລກໃບນ້ ຫຼ່່ື ບ່ວ�າຈະເຮົັດວຽກ
ຢູ່່�ໃນແວດລ�ອົມືສ່ປະເພຶດໃດກຳຕ້າມື.

ເວັບໄຊ້ຕ້�າງໆ ຂ�າງລຸ�ມືນ້ ແມື�ນແຫ່ຼ່�ງຂ້ມ່ືນທີ່າງອົອົນລາຍ ທ່ີ່ຂຳແນະນຳາໃຫຼ່�ທີ່�ານອົ�ານເປັນປະຈຳາ. 

ເຖິງແມື�ນວ�າ ຂ້ມ່ືນຂ�າງລຸ�ມືນ້ ສ�ວນຫ່ຼ່າຍແລ�ວບ່ໄດ�ອີົງໃສ� ຫື່ຼ່ ຜ່ະລິດ ໃນປະເທີ່ດອົາຊີ້ຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�,  
ແຕ້�ປະເດັນຄູ່ວາມືເປັນມືືອົາຊີ້ບດ�ານສ່ ທ່ີ່ແຫ່ຼ່�ງຂ້ມ່ືນເຫ່່ຼ່ານ້ນຳາມືາສະເໜີັ  ເຮັົດໃຫຼ່�ພຶວກເຮົົາສາມືາດນຳາໂລກ  
ທ່ີ່ກ�ວາງໃຫຼ່ຍ�ກວ�າຂອົງວຽກງານສ່ໄດ�ທັີ່ນ ແລະ ນຳາໃຊ້�ແຫ່ຼ່�ງຂ້ມ່ືນເຫ່່ຼ່ານ້ ໃນການສານຕ່້ວຽກງານທ່ີ່ເຮັົດ  
ໃນປະເທີ່ດຂອົງເຮົົາເອົງ. ພຶວກມັືນຍັງສະໜັອົງຂ້ມ່ືນ ທ່ີ່ສາມືາດປັບໃຊ້�ຢູ່�າງມີືຫົຼ່ວຄິູ່ດປະດິດສ�າງ ເພ່ຶອົນຳາໃຊ້�
ເຂ້າໃນການຝືຶກອົົບຮົົມື ແລະ ການໃຫຼ່�ຄູ່ຳາປຶກສາ ພຶ�ອົມືກັບ ການທົີ່ດລອົງ ວິທີີ່ໃໝ່�ໆ  ໃນວຽກງານຂ�າວ. 

ນອົກຈາກນ້ນ, ແຫ່ຼ່�ງຂ້ມ່ືນເຫ່່ຼ່ານ້ ຍັງມີືປະໂຫຼ່ຍດຫ່ຼ່າຍ ເມ່ືອົນັກຂ�າວຕ້�ອົງໄດ�ປັບມືາເຮັົດວຽກຂອົງພຶວກເຂົາ
ທີ່າງອົອົນລາຍ ໃນໄລຍະສະຖານະການທ່ີ່ວິກິດ ຄືູ່ກຳລະນີທ່ີ່ເຫັຼ່ນໄດ�ກ່ແມື�ນ ການແຜ່�ລະບາດຂອົງພຶະຍາດ 
ໂຄູ່ວິດ 19 ທ່ີ່ບັງຄັູ່ບໃຫຼ່�ນັກຂ�າວທັີ່ງຫ່ຼ່າຍໃນບັນດາປະເທີ່ດອົາຊີ້ຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� ແລະ ໃນໂລກ ຕ້�ອົງ 
ໄດ�ເຮັົດວຽກຢູ່່�ໃນບ�ານພຶາຍໃຕ້�ສະຖານະການ ປິດເມືືອົງ.
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Center for News Literacy
https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/

How to Succeed With Trainings and Meetings Online
https://fojo.se/en/zoom/

International Center for Journalists
https://www.icfj.org/

International Fact-Checking Network
https://www.poynter.org/ifcn/

Facebook Journalism Project
https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/

Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism 
Education and Training
https://en.unesco.org/fightfakenews

Making Sense of News: News Literacy for Digital Citizens
https://www.coursera.org/learn/news-literacy

Mobile Journalism Manual: The Guide for Reporters and Newsrooms
http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/

Nieman Journalism Lab
https://www.niemanlab.org

Poynter
https://www.poynter.org

Wired
https://www.wired.com

Splice
https://www.splicemedia.com/

Strapline: News Literacy for the Rest of Us
https://medium.com/strapline

56ຄູ່່�ມື
ືຝຶຶກ

ອົົບ
ຮົົມື

 ແ
ລະ

 ຮົ
ຽນ

ຮົ່�ກ
�ຽວ

ກັບ
 

ສື່່ມື
ວນ

ຊົົນ
 ແ

ລະ
 ກ

ານ
ເລ

່າເ
ລ່ອົ

ງ 
ທ

າງ
ອົອົ

ນລ
າຍ

https://www.poynter.org/ifcn/
https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
https://fojo.se/en/zoom/
https://www.icfj.org/
https://www.poynter.org/ifcn/
https://www.poynter.org/ifcn/
https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/
https://en.unesco.org/fightfakenews
https://www.coursera.org/learn/news-literacy
https://www.coursera.org/learn/news-literacy
http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/
http://ww
https://www.niemanlab.org
https://www.niemanlab.org
https://www.poynter
https://www.poynter.org
https://www.wired.com
https://www.wired.com
https://www.splicemedia.com/
https://medium.com/strapline
https://medium.com/strapline


9
ເຄູ່ືອົຂ�າຍການຝຶຶກອົົບຮົົມືສື່່ໃນອົາຊົີຕັາເວັນອົອົກສື່�ຽງໃຕັ�  

ແລະ ສື່ະຖ່າບັນໂຟໂຈມືີເດຍ

ຊົຸດຄູ່່�ມືືການຮົຽນການສື່ອົນນ້ ໄດ�ຖືກຜ່ະລິດຂ້ນ ເປັນສ�ວນໜັ່ງຂອົງໂຄູ່ງການ Southeast Asia 
Media Training Network (SEAMTN) ຂອົງສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍ

SEAMTN ມືີຈຸດປະສົງສ�າງຄູ່ວາມືເຂ້ມືແຂງໃຫຼ່�ແກ�ບັນດາສະຖາບັນຝຶຶກອົົບຮົົມືໃນເຄູ່ືອົຂ�າຍພຶາກພຶ້ນ 
ເຊ້່ງກວມືເອົົາ ປະເທີ່ດ ກຳາປ່ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື. SEAMTN (2016-2021)  
ໄດ�ຮົັບການສະໜັັບສະໜັ່ນ ໂດຍອົົງການພຶັດທີ່ະນາສາກົນສະວີເດັນ (Swedish International 
Development Agency). 

ສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍ ສ�າງຄູ່ວາມືເຂ້ມືແຂງແບບບ່ມືີຄູ່�າໃຊ້�ຈ�າຍ, ຄູ່ວາມືເປັນອົິດສະຫຼ່່ະ ແລະ ຄູ່ວາມືເປັນ
ມືືອົາຊ້ີບດ�ານສ່ ໃນປະເທີ່ດສະວີເດັນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ�າງຕ້້ງຂ້ນໃນປີ 1972, ເປັນຜ່່�ນຳາສະຖາບັນດ�ານ
ການພຶັດທີ່ະນາສ່ສາກົນ ພຶ�ອົມືກັບ ເປັນຜ່່�ນຳາດ�ານການສ�າງຄູ່ວາມືສາມືາດໃຫຼ່�ແກ�ນັກຂ�າວ ໃນປະເທີ່ດ. 
ສ�ວນສະຖາບັນໂຟໂຈ ແມື�ນຂ້ນກັບມືະຫຼ່າວິທີ່ະຍາໄລ Linnaeus University, ເຊ້່ງເປັນໜັ່ງໃນ
ວິທີ່ະຍາໄລທີ່່ໃຫຼ່ຍ�ທີ່່ສຸດໃນປະເທີ່ດສະວີເດັນ.
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https://fojo.se/en/


ຂ້ມື່ນອົ�າງອົີງ ແລະ ຂ້ມື່ນທ່ຄູ່ວນອົ�ານ

ລ້ງຂອົງເວັບໄຊ້ຂ�າງລຸ�ມືນ້ ແມື�ນເປັນປະໂຫຼ່ຍດສຳາລັບການຮົຽນຮົ່�ເພຶ່ມືເຕ້ີມື ແລະ ມືີລາຍລະອົຽດຕ້່ມື 
ກ�ຽວກັບປະເດັນ ແລະ ແນວຄູ່ວາມືຄູ່ິດຕ້�າງໆ ທີ່່ໄດ�ສົນທີ່ະນາໃນຄູ່່�ມື້ນ້.

1 ພິ່ມືມືິທັດຂອົງສື່່ມືວນຊົົນຂອົງພິວກເຮົົາທ່ປ�ຽນແປງໄປ (ຫຼາຍ)

https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-
launched-before-iphone-2015-6
accessed 27 January 2020

https://wearesocial.com/digital-2020
accessed 7 February 2020

https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-
use-social-media
accessed 7 February 2020

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook
accessed 26 January 2020

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
accessed 26 January 2020
https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/feb/09/the-new-
york-timess-success-lays-bare-the-medias-disastrous-state
accessed 9 February 2020

2 ຕັົວຕັົນດິຈິຕັັອົນຂອົງພິວກເຮົົາ

https://www.bbc.com/news/business-50460712
accessed 9 February 2020
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https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-before-iphone-2015-6
https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-before-iphone-2015-6
https://wearesocial.com/digital-2020
https://wearesocial.com/us/blo
https://wearesocial.com/us/blo
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://www.bbc.com/news/business-50460712


https://slate.com/technology/2018/04/are-you-really-facebooks-product-
the-history-of-a-dangerous-idea.html
accessed 7 February 2020

https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/facebook-users-data-harvested-
cambridge-analytica.html
accessed 7 February 2020

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
accessed 28 April 2020

https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to- you-
islinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lanka- 
massacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
accessed 28 April 2020

https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-security-
company-aims-for-end-to-end-encryption/
accessed 20 May 2020

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/moe-suspends-zoom- 
home-based-learning-obscene-images-12626534
accessed 20 May 2020

https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-to-
stop-using-zoom
accessed 20 May 2020

4 ສື່່ມືວນຊົົນໃນພິ້ນທ່ອົອົນລາຍ

https://marshallmcluhan.com/
accessed 7 February 2020

6 14 ຄູ່ຳາສື່ັບ ທ່ເປັນປະໂຫຍດສື່ຳາລັບການທ�ອົງສື່ຳາຫຼວດພິ້ນທ່ອົອົນລາຍ

https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
accessed 20 May 2020

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/02/facebook-mark-
zuckerberg-platform-publisher-lawsuit
accessed 7 February 2020

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
accessed 28 April 2020

https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
accessed 28 April 2020
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ກ�ຽວກັບຜູ້່�ຂຽນ

ໂຈຮົັນນາ ຊົັນ (Johanna Son) ໄດ�ຂຽນຄູ່່�ມືືການຮົຽນການສອົນ ໃຫຼ່�ແກ�ໂຄູ່ງການຝຶືກອົົບຮົົມືສ່ 
ໃນປະເທີ່ດອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� (SEAMTN) ຂອົງສະຖາບັນໂຟໂຈມືີເດຍ (Fojo Media 
Institute). ນັບຕ້້ງແຕ້�ປີ 2017, ນາງໄດ� ເປັນທີ່່ປຶກສາສະຖາບັນຝຶຶກອົົບຮົົມືວຽກງານສ່ໃນປະເທີ່ດ 
ອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� ໂດຍສະເພຶາະຢູ່່�ໃນປະເທີ່ດກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື.

Johanna Son ເປັນບັນນາທີ່ິການ ແລະ ຜ່່�ກ່ຕ້້ງ Reporting ASEAN ເຊ້່ງແມື�ນຊ້�ອົງທີ່າງດ�ານສ່  
ໃນການລາຍງານ ແບບລົງເລິກ ແລະ ການສ�າງຄູ່ວາມືອົາດສາມືາດໃນການວິເຄູ່າະປະເດັນຕ້�າງໆໃນ 
ພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ຽນ. ນາງຍັງໄດ�ຂຽນບົດວິເຄູ່າະໃຫຼ່�ແກ� ‘ໜັັງສືພຶິມືບາງກອົກໂພຶສ’, ແລະ ອົ່ນໆ, ແລະ  
ຂຽນບົດຂ�າວໃຫຼ່�ແກ�ສຳານັກຂ�າວຍ່ປຸ�ນ ‘ນິເຄູ່ອົິເອົຊ້ຽນຣີີວິວ’ (Nikkei Asian Review). 

ນາງເຄູ່ີຍເຮົັດວຽກເປັນອົຳານວຍການລະດັບພຶາກພຶ້ນໃຫຼ່�ແກ�ສຳານັກງານຂ�າວ IPS ອົາຊ້ີປາຊ້ີຟິກ ເຊ້່ງ 
ເປັນບ�ອົນທີ່່ນາງເຮົັດວຽກເປັນເວລາ 22 ປີ. ນາງໄດ�ກວດແກ�ປ້ມື ແລະ ສ່ງພຶິມື 16 ສະບັບ ທີ່່ພຶົວພຶັນ 
ກັບສ່ໃນຂົງເຂດອົາຊ້ີ ແລະ ໄດ�ຂຽນປ້ມືຄູ່່�ມືື ແລະ ຄູ່ຳາແນະນຳາ ທີ່່ພຶົວພຶັນກັບສ່ມືວນຊ້ົນ ສອົງສະບັບ   
ເຊ້່ງຮົວມືມືີ ‘Reportage around ASEAN-related Issues: A Tip Sheet’ (2019),  
ເຊ້່ງມືີໃຫຼ່�ອົ�ານເປັນພຶາສາ ມືຽນມືາ, ກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ໄທີ່ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື.

ໂຈຮົັນນາ ຮົຽນຈົບສ່ສານມືວນຊ້ົນ (ກຽດນິຍົມືອົັນດັບສອົງ) ຈາກມືະຫຼ່າວິທີ່ະຍາໄລຟິລິບປິນ, ແລະ  
ເປັນຜ່່�ຊ້ະນະເລີດຄູ່ົນຟິລິບປິນ ໃນລາງວັນ ຊ້ິຕ້້ແບ�ງ ແພຶນ-ອົາຊ້ີ(Citibank Pan-Asia Award)  
ໃນປີ 1992.
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ກ�ຽວກັບທີມືແປ

‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ ຮົຽນຮົ່�ກ�ຽວກັບ: ສື່່ມືວນຊົົນ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງທາງອົອົນລາຍ’ ມືີໃຫຼ່� 
ອົ�ານເປັນພຶາສາກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມືເຊ້່ງທີ່ີມືແປຂອົງພຶວກເຮົົາປະກອົບມືີ:

ສື່ະບັບພິາສື່າກຳາປ່ເຈຍ

Koam Chanrasmey ປັນຜ່່�ຊ້້ນຳາວຽກງານຢູ່່�ບຳລິສັດສ່ສານແຫຼ່�ງໜັ່ງ ຢູ່່�ທີ່່ບາງກອົກ, ປະເທີ່ດໄທີ່. 
ລາວເຄູ່ີຍເຮົັດວຽກດ�ານສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ໂທີ່ລະພຶາບ ເຊ້່ງເປັນທີ່ັງຜ່່�ຈັດການໆຜ່ະລິດວິດີໂອົ ໃຫຼ່�ແກ�
ໜັັງສືພຶິມື ພຶະນົມືເປັນໂພຶສ ແລະ ກ�ອົນໜັ�ານ້ນ ລາວເປັນຜ່່�ລາຍງານຂ�າວ ໃຫຼ່�ແກ�ລາຍການໂທີ່ລະພຶາບ
ໄວໜັຸ�ມືຢູ່່�ທີ່່ ປະເທີ່ດກຳາປ່ເຈຍ. Rasmey ຍັງເຄູ່ີຍຜ່ະລິດສາລະຄູ່ະດີ ກ�ຽວກັບປະເດັນທີ່າງສັງຄູ່ົມືເຊ້່ນ: 
ສຸຂະພຶາບຈິດ.

ສື່ະບັບພິາສື່າລາວ

Vannaphone Sitthirath ເປັນຜ່່�ຮົ�ວມືກ່ຕ້້ງ ແລະ ຜ່່�ຜ່ະລິດຮົ່ບເງົາ ຈາກບຳລິສັດລາວນິວເວບຊ້ີເນມືາ 
ໂປຣີດັກຊ້ັນ ຢູ່່�ທີ່່ນະຄູ່ອົນຫຼ່່ວງວຽງຈັນ ເຊ້່ງມືີເປ້າໝ່າຍຢູ່າກນຳາຮົ່ບເງົາລາວອົອົກສ່�ສາກົນ, ນາງໄດ�ສ�າງ
ຮົ່ບເງົາ ແລະ ທີ່ັງເປັນນັກຂ�າວ, ເປັນທີ່່ປຶກສາດ�ານສ່, ນັກສ�າງສາລະຄູ່ະດີ ແລະ ຜ່່�ວາງແຜ່ນຍຸດທີ່ະສາດ
ດ�ານສ່. ນາງເຄູ່ີຍເຮົັດວຽກໃຫຼ່� ສະຖານີໂທີ່ລະພຶາບ ແຫຼ່�ງຊ້າດລາວ. ສະບັບພຶາສາລາວ ໄດ�ຖືກກວດແກ�
ໂດຍ ອົາຈານ Bounthavone Lathsawat ຄູ່່ສອົນພຶາກວິຊ້າສ່ສານມືວນຊ້ົນ, ຄູ່ະນະອົັກສອົນສາດ, 
ມືະຫຼ່າວິທີ່ະຍາໄລແຫຼ່�ງຊ້າດ.

ສື່ະບັບພິາສື່າມືຽນມືາ

Nyunt Win ເປັນນັກຂຽນ ແລະ ຜ່່�ແປ ປະຈຳາຢູ່່� ເມືືອົງຢູ່າງກຸງ, ພຶ�ອົມືທີ່ັງເປັນອົະດີດນັກຂ�າວ ທີ່່ເຮົັດວຽກ
ເປັນທີ່ັງຜ່່�ລາຍງານຂ�າວ ແລະ ບັນນາທີ່ິການ ໃຫຼ່�ແກ�ສຳານັກຂ�າວຫຼ່່າຍແຫຼ່�ງ ເຊ້່ນ ‘Myanmar Now’. 
ໃນປີ 2008, ລາວຊ້ະນະລາງວັນ ດ�ານວັນນະຄູ່ະດີແຫຼ່�ງຊ້າດ (ໝ່ວດການແປ) ໃນການແປນະວະນີຍາຍ
ຂອົງທີ່�ານ William Golding ເລ່ອົງ ‘Lord of the Flies’. Nyunt Win ຮົຽນປະລິນຍາໂທີ່ 
ດ�ານການສຶກສາສາກົນ ຈາກວິທີ່ະຍາໄລມືິຣີຽມື ປະເທີ່ດຟິລິບປິນ ແລະ ລາວຍັງໄດ�ພຶິມືຈຳາໜັ�າຍ  
ປ້ມືນະວະນິຍາຍ ແລະ ປ້ມືສາລະຄູ່ະດີ ທີ່່ລາວແປ.

ສື່ະບັບພິາສື່າຫວຽດນາມື

Nguyen Thi Ngoc Huyen ເປັນອົາຈານສອົນດ�ານສ່ສານມືວນຊ້ົນຢູ່່�ທີ່່ ມືະຫຼ່າວິທີ່ະຍາໄລ  
ດ�ານສັງຄູ່ົມືສາດ ແລະ ມືະນຸດສາດ ຂອົງຫຼ່ວຽດນາມື. Huyen ໄດ�ແປປ້ມືສ່ມືວນຊ້ົນຫຼ່່າຍສະບັບ ເປັນ
ພຶາສາຫຼ່ວຽດນາມື ແລະ ໄດ�ຈັດງານຝຶຶກອົົບຮົົມືດ�ານພຶາສາຂ�າວ ຢູ່່�ໃນເຂດພຶາກໃຕ້�ຂອົງຫຼ່ວຽດນາມື. 
ສະບັບພຶາສາຫຼ່ວຽດນາມື ໄດ�ຖືກກວດແກ�ໂດຍ Trieu Thanh Le, ອົະທີ່ິການບຳດີ ຂອົງຄູ່ະນະສ່ສານ
ມືວນຊ້ົນ  ທີ່່ມືະຫຼ່າວິທີ່ະຍາໄລ ສັງຄູ່ົມືສາດ ແລະ ມືະນຸດສາດ, ເມືືອົງໂຮົຈິມືິນ, ປະເທີ່ດຫຼ່ວຽດນາມື.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມື ສື່່ມືວນຊົົນທາງອົອົນລາຍສື່ຳາລັບພິາກພິ້ນ

ສ່ມືວນຊ້ົນທີ່າງອົອົນລາຍ ໄດ�ກາຍເປັນຄູ່ຳາພຶີສະບັບໜັ່ງ, ໃນທີຸ່ກມື້ນີ ຄູ່ວາມືຈຳາເປັນຂອົງ 
ມືັນເຫຼ່ັນໄດ�ຢູ່�າງຊ້ັດເຈນ ໃນສະຖານະການເຊ້່ນ ການແຜ່�ລະບາດຂອົງພຶະຍາດໂຄູ່ວິດ 19. 
ແຕ້�ວ�າການປ�ຽນແປງເຂ້າສ່� ຂ�າວໃນພຶ້ນທີ່່ດິຈິຕ້ັອົນ ຕ້�ອົງໃຊ້�ຈັງວະ, ວິທີ່ີການ ແລະ ບຳລິບົດ 
ທີ່່ແຕ້ກຕ້�າງກັນ ໃນພຶາກພຶ້ນອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້� ໂດຍສະເພຶາະໃນປະເທີ່ດ CLMV  
ຄູ່ື ປະເທີ່ດກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ມືຽນມືາ ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື. 

‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ ຮົຽນຮົ່�ກ�ຽວກັບ:ສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງ ທີ່າງອົອົນລາຍ’  
ໄດ�ນຳາສະເໜັີຊຸ້ດເຄູ່່ອົງມືື ທີ່່ນຳາໃຊ້�ການປະຕ້ິບັດຕ້ົວຈິງເປັນຫຼ່່ັກ ເພຶ່ອົຊຸ້ກຍ່� ແລະ ສ່ງເສີມື 
ການສິດສອົນ, ທີ່ັກສະສ່ມືວນຊ້ົນໃນໂລກດິຈິຕ້ັອົນ ທີ່່ໄດ�ຖອົດຖອົນມືາຈາກຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ 
ມື່ມືມືອົງຂອົງຄູ່ວາມືເປັນຈິງຂອົງສ່ມືວນຊ້ົນ ໃນປະເທີ່ດກຳາລັງພຶັດທີ່ະນາ ແລະ ຄູ່ວາມື 
ຫຼ່່າກຫຼ່່າຍ ໃນປະເທີ່ດອົາຊ້ີຕ້າເວັນອົອົກສ�ຽງໃຕ້�. 

ປ້ມືເຫຼ່່້ມືນ້ ໄດ�ຂຽນຂ້ນໂດຍຜ່�ານວັດທີ່ະນະທີ່ຳາຂອົງໂລກດິຈິຕ້ັອົນໃນທີຸ່ກມື້ນ້, ການປ�ຽນແປງ
ຮົ່ບແບບ ແລະ ພຶ້ນທີ່່ສຳາລັບຂ�າວ, ເຄູ່ັດລັບເພຶ່ອົນຳາໃຊ້�ເຄູ່່ອົງມືືດິຈິຕ້ັອົນ ໃຫຼ່�ມືີຄູ່ວາມືປອົດໄພຶ
ຫຼ່່າຍຂ້ນ ແລະ ການຜ່ະລິດສ່ອົອົນລາຍທີ່່ເປັນມືິດ. ແນ�ນອົນ, ທີ່ັກສະສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ  
ທີ່ັກສະພຶ້ນຖານໃນການນຳາໃຊ້�ດິຈິຕ້ັອົນ ບ່ສາມືາດແຍກອົອົກຈາກກັນໄດ�ອົີກຕ້່ໄປ.

ຄູ່່�ມືືນ້ ຍັງທີ່ົບທີ່ວນໃຫຼ່�ເຫຼ່ັນ ສ່ງທີ່່ສ່ມືວນຊ້ົນເປັນ ນັບຕ້້ງແຕ້�ຄູ່ວາມືເປັນແກ�ນແທີ່�ຂອົງສ່ 
ຍັງຄູ່ົງຢູ່່�ຄູ່ືເກ່າເຖິງແມື�ນວ�າ ເຕ້ັກໂນໂລຊ້ີໄດ�ມືີການປ�ຽນແປງ ແລະ ຍັງຈະສືບຕ້່ປ�ຽນແປງ. 

‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມື ແລະ ຮົຽນຮົ່�ກ�ຽວກັບ:ສ່ມືວນຊ້ົນ ແລະ ການເລ່າເລ່ອົງ ທີ່າງອົອົນລາຍ’ 
ບັນຈຸບົດຝຶຶກຫຼ່ັດ ແລະ ການນຳາສະເໜັີທີ່່ສາມືາດດັດປັບໃຫຼ່�ເຂ້າກັບຄູ່ວາມືຕ້�ອົງການຂອົງ
ນັກຂ�າວ, ຄູ່່ຝຶຶກ ແລະ ອົາຈານ, ຜ່່�ຈັດການຂ�າວ ແລະ ນັກສ່ສານ. ນອົກຈາກນ້ນເພຶ່ອົຮົັກສາ
ຄູ່ວາມືເປັນພຶາກພຶ້ນນ້ໄວ�. ປ້ມືເຫຼ່່້ມືນ້ ໄດ�ຖືກແປເປັນພຶາສາ ກຳາປ່ເຈຍ, ລາວ, ມືຽນມືາ  
ແລະ ຫຼ່ວຽດນາມື. 


