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เกริ่นนำา

ปัจัจัุบันสมาร์ทโฟนแล่ะอินเทอร์เน็ตเขี้าถ่ึงผูู้้ค้นอย่างแพิร่หล่าย ทำาให้เกิดัการบัริโภคข้่าวิสาร 

มากข้ึ�นในภูมิภาคเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ โดัยูเฉีพาะใน กัมพูชา ลาวิ เมียูนมา และเวิียูดันาม  

(CLMV) มีการเข้้าถึงข้่าวิสารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ�มข้ึ�น เช่นเดัียูวิกับัพ่�นที�อ่�น ๆ  ข้องโลก  

ซัึ�งนำามาซัึ�งควิามท้าทายูใหม่ค่อควิามน่าเช่�อถ่อข้องข้้อมูล นักข้่าวิต้องมีควิามสามารถพ่�นฐาน 

ในการตรวิจสอบัและพิสูจน์ข้้อเท็จจริง โดัยูเฉีพาะในสถานการณ์์การแพร่ระบัาดัข้อง COVID-19  

ที�ส่งผลให้วิิชาชีพส่�อและสำานักข้่าวิต้องทำาการรายูงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดัยูบัางแห่งก็ไม่ไดั้ 

เตรียูมควิามพร้อมอยู่างเพียูงพอ

ส่�อต่าง ๆ  ในภูมิภาคเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้กระต่อร่อร้นมากข้ึ�นในการป็รับัตัวิเพ่�อให้สอดัรับักับั 

กลุ่มผู้รับัสารข้องตนเองที�เป็ลี�ยูนแป็ลงพฤติกรรมไป็ แต่ยูังข้าดัป็ัจจัยูสนับัสนุนและทรัพยูากรที�จะ 

ช่วิยูเหล่อในการเป็ลี�ยูนผ่านครั�งนี� ผู้บัริหารห้องข้่าวิเผชิญกับัควิามท้าทายูในการจะติดัตามควิาม

เคล่�อนไหวิในการหลอมรวิมส่�อ การป็รับัป็รุงเน่�อหาเพ่�อให้เข้้ากับัช่องทางแบับั “มัลติแพลทฟอร์ม” 

รวิมถึงการจัดัการกับั “แบัรนดั์” ข้องสำานักข้่าวิผ่านส่�อสังคมต่างๆ

คู่ม่อนี�จะมีส่วินช่วิยูสะท้อน ยูกระดัับัคุณ์ภาพและป็รับัโครงสร้างการป็ฏิิบััติงานข้องคนในวิิชาชีพส่�อ

ทั�งนักข้่าวิและผู้บัริหารส่�อใน CLMV และนอกเหน่อจากนั�น

“คู่ม่อวิารสารศาสตร์และการเล่าเร่�องออนไลน์” มีพ่�นฐานอยูู่บันหลักการข้องวิารสารศาสตร์สมัยูใหม่

ในช่วิงเป็ลี�ยูนผ่านที�รวิดัเร็วิข้องภูมิทัศน์ส่�อในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ คู่ม่อถูกรวิบัรวิมข้ึ�นสำาหรับั 

นักข้่าวิที�ต้องการพัฒนาทักษะในการรายูงานบันส่�อออนไลน์ รวิมถึงผู้อบัรมดั้านส่�อ บัรรณ์าธิ์ิการ  

และผู้จัดัการดั้านส่�อ ที�ต้องการสร้างควิามเข้้มแข้็งให้กับัมุมมองการเล่าเร่�องข้องทีมงานใน 

สภาพแวิดัล้อมข้องข้่าวิสารยูุคดัิจิทัล คู่ม่อเล่มนี�เสนอแนวิคิดั ทรัพยูากร เคร่�องม่อ และเคล็ดัลับั 

สำาหรับันักข้่าวิในแต่ละควิามเชี�ยูวิชาญ ทั�งส่�อกระจายูเสียูงและแพร่ภาพ วิิดัีโอ สิ�งพิมพ์ การเล่าเร่�อง
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ดั้วิยูภาพ และส่�อเสียูง ส่วินผู้ผลิตส่�อออนไลน์ต่าง ๆ  รวิมถึง ผู้จัดัการส่�อสังคม ผู้ใช้งาน นักการส่�อสาร 

ก็สามารถใช้ป็ระโยูชน์ไดั้เช่นกัน

คู่ม่อนี�รวิบัรวิมผลงานและป็ระสบัการณ์์ข้องสถาบัันส่�อ FOJO ที�มีร่วิมกับันักวิารสารศาสตร์  

องค์กรส่�อ และผู้ฝึึกอบัรมส่�อ ในโครงการอบัรมเคร่อข้่ายูส่�อแห่งเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ (SEAMTN) 

ตั�งแต่ป็ี 2559 ถึงป็ี 2564 ตัวิอยู่างเช่น ควิามต้องทางดั้านทรัพยูากรข้องสายูวิิชาชีพที�นักข้่าวิและ 

ผู้ฝึึกอบัรมสามารถใช้เพ่�อการรายูงานข้่าวิออนไลน์เป็็นสิ�งที�เราพบัไดั้เสมอระหวิ่างกิจกรรมข้องเรา 

ในลาวิ คู่ม่อชิ�นนี�ช่วิยูเน้นควิามสำาคัญข้องสิ�งที� FOJO พยูายูามใส่ลงไป็ให้มีควิามสอดัคล้องกับัพ่�นที� 

ภาษา และควิามเป็็นจริง

นัย นัย

ผู้จัดัการโครงการอบัรมเคร่อข้่ายูส่�อ 

แห่งเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ (SEAMTN), 

สถาบัันส่�อ FOJO

ล่าร์ส์ ทอล่เล่ิร์ต

หัวิหน้าแผนกนโยูบัายู 

และการพัฒนาระดัับันานาชาติ,  

สถาบัันส่�อ FOJO
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บทนำา:

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงพื้นที่สื่อ  
แต่ความเป็นนักข่าวยังคงอยู่

หนึ�งในงานแรกขีองฉันที�หนังสือพิิมพิ์ที�ทำางานอยูู่ก่อนที�จะมาทำาข้่าวิการเม่องรายูวิันก็ค่อ ‘ก๊อป็ป็ี� 

เทคเกอร์’ (คนพิมพ์ข้่าวิจากข้้อมูลทางโทรศัพท์)

ในฐานะ ‘ก๊อป็ป็ี�เทคเกอร์’ ให้หนังส่อพิมพ์ “มะนิลาโครนิเคิล” ที�ฟิลิป็ป็ินส์ ซัึ�งป็ัจจุบัันหน้าที�นี� 

ไม่จำาเป็็นอีกต่อไป็แล้วิ ฉีันแป็ลงเร่�องราวิต่าง ๆ  ที�ผู้รายูงานข้่าวิจากสนามข้่าวิโทรเข้้ามาเล่าให้เป็็น 

ตัวิอักษร จำาไดั้วิ่าต้องใช้ยูางสีเหล่องในการพันโทรศัพท์ให้ติดักับัหู ช่วิยูให้คอข้องฉีันตั�งในองศาที� 

เหมาะสม และจะไดั้ใช้ม่อพิมพ์เร่�องราวิที�นักข้่าวิเล่าบัทควิามที�จดัดั้วิยูม่อหร่อเข้ียูนโน้ตไวิ้

พอพิมพ์บัทควิามเสร็จ ก็ดัึงกระดัาษออกจากเคร่�องพิมพ์ดัีดัคู่ใจยูี�ห้อโอลิเวิติ ส่งไป็ให้ผู้ช่วิยูบัรรณ์าธิ์ิการ

ตรวิจแก้ท่ามกลางเสียูงรัวิเป็็นข้้าวิตอกแตกข้องเคร่�องพิมพ์ดัีดัในห้องข้่าวิ

สิ�งเหล่านั�นเกิดัข้ึ�นท้ายูยูุค 80 ส่วินในป็ัจจุบัันตำาแหน่งก๊อป็ป็ี�เทคเกอร์สูญพันธิ์ุ์ไป็แล้วิในห้องข้่าวิ 

ยูุคใหม่ การหายูไป็ข้องตำาแหน่งนี�ยูำ�าเต่อนวิ่ายูุคสมัยูไม่ไดั้แค่เป็ลี�ยูนไป็เท่านั�น แต่ยูังเป็ลี�ยูนอยู่าง 

รุนแรงและรวิดัเร็วิภายูในช่วิงอายูุคนรุ่นเดัียูวิ

ในห้องข้่าวิข้องมะนิลาโครนิเคิล ยูังมีอีกการพัฒนาหนึ�งที�ตามมาไม่นานเข้้ามาแทนที�พิมพ์ดัีดัตัวิเก่า 

เป็็นอุป็กรณ์์ซัึ�งมาพร้อมหน้าจอแสดังผลสีดัำาที�เราสามารถเป็ิดัเร่�องราวิต่าง ๆ  ข้ึ�นมาในรูป็ข้อง 

ไฟล์อักษร แรกทีเดัียูวิเคร่�องที�วิ่าเข้้าในนามดัาวิเดั่นข้องเทคโนโลยูีใหม่ที�ไม่ค่อยูมีใครใช้จริงจัง แต่ 

ไม่นานนัก เจ้าเคร่�องสมองกลก็เข้้ามาแทนที�เคร่�องพิมพ์ดัีดัครำ�าคร่าทั�งหมดัไป็โดัยูป็ริยูายู
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เม่�อฉีันถูกมอบัหมายูให้ทำาข้่าวิป็ระจำาสภา ฉีันเหม่อนกับันักข้่าวิคนอ่�น ๆ  ค่อต้องใช้เคร่�องคอมพิวิเตอร์

จอข้าวิดัำาใส่แผ่นฟล็อป็ป็ี�ดัิสก์ในการป็ั�นต้นฉีบัับัจากห้องพักนักข้่าวิดั้วิยูโป็รแกรม Wordstar ใน 

ระบับัป็ฏิิบััติการดัอส (นี�ค่อชีวิิตผู้คนก่อนที�วิินโดัวิส์และแม็คจะเกิดัข้ึ�น) จากนั�นก็ส่งมาที�โต๊ะข้่าวิ 

โดัยูอาจจะทางแฟกซั์ ทางอินเทอร์เน็ตแบับัต่อสายู หร่อระบับักระดัานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่�อเช่�อมต่อ

กับัสำานักงาน

ในวิันนี� เทคโนโลยูีที�มาพร้อมวิัฒนธิ์รรมส่�อและข้่าวิสารแบับัใหม่ไดั้เป็ลี�ยูนรูป็แบับัการทำางาน การ 

กระจายูข้่าวิสาร และการบัริโภคส่�อข้องเราไป็อยู่างมากอีกครั�งเช่นที�เคยูเกิดัข้ึ�นในยูุค 80 เพียูงแต่ 

เป็็นคนละเคร่�องม่อที�ต่างออกไป็อยู่างมาก

กระบัวินการทำาข้่าวิทั�งหมดัสามารถเริ�มและจบัลงไดั้ภายูในคอมพิวิเตอร์พกพาเคร่�องเดัียูวิ หร่อ 

แม้แต่กระทั�งสมาร์ทโฟนซัึ�งเทียูบัเท่าไดั้กับัคอมพิวิเตอร์พกพาหนึ�งเคร่�องไป็แล้วิ เพียูงแต่มีข้นาดั 

เล็กกวิ่าและถ่อไดั้ดั้วิยูฝึ่าม่อเดัียูวิเท่านั�น สิ�งที�มันทำาไดั้ไม่ใช่แค่โทรเข้้า-ออกหร่อส่งข้้อควิาม  

แต่ยูังสามารถต่ออินเทอร์เน็ต เข้้ากล่องอีเมล เก็บัข้้อมูล และถ่ายูภาพดั้วิยู

เหนือโครงข่ายเว็บ

สิ�งที�อุป็กรณ์์ใหม่ ๆ  ไดั้ผลักดัันให้เกิดัการป็ฏิิวิัติทางข้้อมูลข้่าวิสารนั�นเหน่อไป็กวิ่าการก่อให้เกิดั

เพียูงเวิิลดั์ไวิดั์เวิ็บั (World Wide Web)

การทำาให้เป็็นดัิจิทัล (Digitalization) กลายูเป็็นบัรรทัดัฐานซัึ�งเรียูกร้องให้นักข้่าวิและบัรรณ์าธิ์ิการ

วิันนี�ต้องป็รับัตัวิและเรียูนรู้ทักษะใหม่ ท้าทายูห้องข้่าวิซัึ�งเป็็นมรดักจากส่�อดัั�งเดัิมให้ก้าวิตาม 

ผู้รับัสารจากออนไลน์และส่�อดัิจิทัล นักข้่าวิที�มีหลากทักษะ (multi-tasking skills journalist) 

กลายูเป็็นเร่�องที�คุ ้นเคยูหร่อกล่าวิไดั้วิ่าจะต้องเกิดัข้ึ�น ผู้ที �สามารถเข้ียูนบัทควิามไป็พร้อมกับั 

ทำาวิิดัีโอข้นาดัสั�นหร่อวิล็อกส์ (vlogs) ถ่ายูภาพที�มีคุณ์ภาพพอที�จะเผยูแพร่ไดั้และสามารถตกแต่ง

ภาพไดั้ ทำารายูการเสียูง สร้างอินโฟกราฟิก ตรวิจสอบัข้้อมูลที�พบัในโลกออนไลน์ รวิมไป็ถึงดัูแล

เพจในส่�อสังคมต่าง ๆ  ไดั้

ในข้ณ์ะเดัียูวิกัน ส่�อในยูุคดัิจิทัลต้องพบักับัควิามท้าทายูในการ

เร่งสป็ีดัหนีจากวิัฒนธิ์รรมการถ่ายูเซัลฟี� การเสพติดัควิามเร็วิ 

และการกดัไลค์ บันช่องทางส่�อสังคม มีการถกเถียูงกันอยู่าง 

รุนแรงเกี�ยูวิกับัการอยูู่รอดัข้องรูป็แบับัส่�อดัั�งเดัิม ซัึ�งจะเป็็น

ผู้รับัผลควิามเสียูหายูจาก “ภาวิะที� เทคโนโลยูี เป็็นใหญ่”  

ที�ถูกนิยูามถึงช่องทางส่�อสังคมในห้วิงเวิลานี� 

แน่นอนวิ่า เทคโนโลยูีไดั้เป็ิดัโอกาสมากมายูและสร้างควิาม 

เป็็นไป็ไดั้ที�ไม่มีมาก่อน รวิมถึงลดัต้นทุนในการผลิตต่าง ๆ

สื่่�อในยุุคดิิจิิทััลต้้องพบกัับ

ความทั้าทัายุในกัาร 

เร่งสื่ปีีดิหนีจิากัวัฒนธรรม 

กัารถ่่ายุเซลฟี่่� กัารเสื่พต้ิดิ

ความเร็ว และกัารกัดิไลค ์

บนช่่องทัางสื่่�อสื่ังคม
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แต่ข้ณ์ะเดัียูวิกัน ข้อบัเข้ตข้องเทคโนโลยูีที�แผ่ข้ยูายูก็ไดั้ป็ลูกสร้างวิัฒนธิ์รรมใหม่ ๆ  ตัวิตน และ

ลักษณ์ะนิสัยูใหม่  ๆ  ซัึ �งเรากำาลังเรียูนรู้ เพ่�อที�จะเข้้าใจ จัดัการ รวิมไป็ถึง ตอบัสนองไดั้อยู่าง 

ถูกต้อง ในแต่ละวิันเราต้องเผชิญกับัคล่�นถาโถมข้องข้้อมูลข้่าวิสารมากมายูจากโลกออนไลน์ 

ซัึ�งล้วินแต่สำาคัญและน่าสนใจ พร้อม ๆ  กับั “สิ�งรบักวิน” ต่าง ๆ  ข้้อมูลที�ยูังไม่ถูกตรวิจสอบัที�ทำาให้

เราสับัสนวิ่าเป็็นข้่าวิหร่อไม่

สถานการณ์์ยูิ�งชัดัเจน ในป็ัจจุบัันที�มีการแพร่ระบัาดัข้อง COVID-19 นั�นข้้อมูลข้่าวิสารที�ไม่ไดั้ 

มีการตรวิจสอบัเกี�ยูวิกับัควิามร้ายูแรงข้องโรคดัังกล่าวิก็มีการ “แพร่ระบัาดั” ออกไป็เช่นเดัียูวิกับั

โรคระบัาดัซัึ�งเรียูกวิ่า “Infodemic”

ข้ณ์ะที�การทำางานและวิิธิ์ีการข้องนักวิิชาชีพวิารสารศาสตร์กำาลั ง เป็ลี� ยูนแป็ลงให้ เข้้ ากับั 

สภาพแวิดัล้อมส่�อที�เป็ลี�ยูนแป็ลงไป็นี� แก่นแกนข้องมาตรฐานวิิชาชีพยูังคงเดัิม การสอนและ 

การฝึึกทักษะทางวิารสารศาสตร์ก็ต้องป็รับัตัวิเพ่�อรับัไม้ต่อและเพ่�อสะท้อนสิ�งที� เกิดัข้ึ�นใน 

โลกควิามจริงข้องตลาดัข้่าวิสาร 

คู่ม่อนี�รวิบัรวิมข้้อมูลจากควิามต้องการในบัริบัทควิามเป็็นจริงทางส่�อข้องพ่�นที�ป็ระเทศกำาลังพัฒนา

ในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ — โดัยูเฉีพาะในกัมพูชา สป็ป็.ลาวิ เมียูนมา และเวิียูดันาม ซัึ�งเรียูก 

โดัยูรวิมวิ่า กลุ่มป็ระเทศ CLMV แต่ถึงแม้วิ่าคู่ม่อรวิมทักษะดั้านส่�อนี�แม้จะถูกออกแบับัเชิง 

ควิามคิดัเพ่�อบัริบัทส่�อข้องลาวิแต่ก็สอดัคล้องกับัสภาพแวิดัล้อมข้องส่�อและข้่าวิสารในภูมิภาค 

และป็ระเทศกำาลังพัฒนาอ่�น ๆ

ที�สุดัข้องควิามท้าทายูในการทำางานข้่าวิข้องกลุ่มป็ระเทศ CLMV ค่อ การจัดัการทรัพยูากร 

ให้เพียูงพอสำาหรับัห้องข้่าวิข้องพวิกเข้า ซัึ�งจำาเป็็นต้องมีการฝึึกอบัรมในภาษาท้องถิ�น รวิมถึง 

ควิามต้องการควิามรู้ทางดั้านการเท่าทันส่�อป็ระเภทข้่าวิในโลกที�ทุกอยู่างแวิดัล้อมดั้วิยูส่�อดัิจิทัล

ตัวิอยู่างเช่น นักข้่าวิในป็ระเทศอุตสาหกรรมอาจไม่ต้องคำานึงถึงการเข้้าถึง ราคา และคุณ์ภาพ 

ข้องสัญญาณ์อินเทอร์เน็ตและการเช่�อมต่อข้้อมูล แต่เร่ �องเดัียูวิกันนี�อาจจะเป็็นสิ�งที�ท้าทายูใน 

แต่ละวิันข้องนักข้่าวิในป็ระเทศกำาลังพัฒนา

บทเรียนจาก COVID-19

การแพร่ระบัาดัข้อง COVID-19 เป็็นการยูำ�าเต่อนวิ่าควิามไม่เท่าเทียูมกันทางดัิจิทัลนั�นยูังมีอยูู่ แม้วิ่า

ผู้คนบันโลกส่วินมากจะสามารถเข้้าถึงอินเทอร์เน็ตไดั้ นักข้่าวิไม่วิ่าที�ใดัต้องสามารถเคล่�อนตัวิไดั้ 

อยู่างไม่สะดัุดัสู่การทำางานข้่าวิออนไลน์ ซัึ�งในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้นี�ไม่ใช่ทุกคนที�จะทำาไดั้  

หร่อกล่าวิไดั้วิ่าการแพร่ระบัาดัไดั้ฉีายูให้เห็นควิามสามารถข้องแต่ละคนในการที�จะใช้พ่�นที�ดัิจิทัล 

ทั�งในการผลิตข้่าวิสาร นำาเสนอกระดัานแผนงาน ทำาการแป็ลงข้้อมูลให้เป็็นแผนภูมิที�เข้้าใจง่ายู  

หร่อการฝึึกอบัรมนักข้่าวิ เป็็นทักษะการเอาตัวิรอดัท่ามกลางมาตรการกักตัวิและวิิกฤติการณ์์นี�
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แต่เม่�อสถานการณ์์ดัีข้ึ�นบั้าง การใช้งานเทคโนโลยูีต่าง ๆ  ก็ไม่ไดั้ถูกนำามาป็รับัใช้อยู่างอัตโนมัติกับั 

ห้องข้่าวิ ทำาอยู่างไรจึงจะสามารถมี “ฮัาวิทู” เกี�ยูวิกับัเทคโนโลยูีเหล่านี�และสามารถสร้างสิ�งใหม่ ๆ  

เพ่�อป็รับัการผลิตส่�อดัั�งเดัิมให้เข้้าสู่โลกดัิจิทัลไดั้ เราต้องป็ัดัฝึุ่นและนำาเอาทักษะใหม่ ๆ  มาใช้เป็็น 

ควิามท้าทายูในการเป็ลี�ยูนผ่านข้องเดัิมที�ทำากันอยู่างออฟไลน์ มีข้นบัแบับัเดัิม วิิธิ์ีคิดัแบับัเดัิม  

การจัดัจำาหน่ายูและการตลาดัแบับัเดัิม สู่ช่องทางส่�อสารป็ัจจุบััน

จากทักษะจำาเป็็นหลายูดั้านเพ่�อจะหาป็ระเดั็นข้่าวิและเล่าออกมาไดั้อยู่างดัีนั�น นักข้่าวิวิันนี�จำาเป็็น 

ต้องมีทักษะพ่�นฐานและควิามรู้เทคนิคดั้านดัิจิทัล รวิมถึงทักษะการคัดักรองและหาข้้อมูลอยู่าง

ป็ลอดัภัยูและมีวิิจารณ์ญาณ์บันโลกออนไลน์

และทักษะเหล่านี�ควิรไดั้รับัการแบั่งป็ัน ถ่ายูทอดั และใช้งาน ควิบัคู่ไป็กับัการเรียูนรู้ที�จะผลิตข้่าวิ 

ที�ดัี เราไม่ควิรป็ล่อยูให้อนาคตข้องโลกข้่าวิสารตกอยูู่ในภาวิะคลุมเคร่อเน่�องจากอยูู่ในม่อคนที� 

เชี�ยูวิชาญแต่เพียูงดั้านเทคโนโลยูีเท่านั�น

ท้ายูที�สุดั เน่�องจาก “ส่�อ” เป็็นส่วินหนึ�งข้อง “สาร” คู่ม่อนี�จึงไดั้ผลิตออกมาในฉีบัับัภาษาพม่า  

เข้มร ลาวิ เวิียูดันาม และไทยูเพ่�อส่งสารเป็็นภาษาท้องถิ�นในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ซัึ�งจะทำาให้ 

เกิดัควิามเข้้าใจไดั้ทั�วิถึงกวิ่า

โจัฮัันนา ซััน

กรุงเทพฯ, ป็ระเทศไทยู

มิถุนายูน 2563
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1
ภูมิทัศน์สื่อของเราที่เปลี่ยนไป (มาก)

เพื่่�อกำำ�หนดเน้�อห�เริ่่�มต้้นของกำ�ริ่ฝึึกำอบริ่มและอภิิปริ่�ยน้� ท่่�มกำล�งสภิ�พื่แวดล้อม 

ส้�อท่้�พื่วกำเริ่�ท่ำ�ง�น ดำ�เนินชี้ว่ต้และม้ปฏิิสัมพื่ันธ์์ท่้�แต้กำต้่�งกำันในปัจจุบัน เริ่�ควริ่ 

เชี้�อมโยงคว�มเปล้�ยนแปลงท่้�เกำิดข้�นในสภิ�พื่แวดล้อมท่้�ใหญ่่ข้�นอย่�งในริ่ะดับภิูมิภิ�ค

เอเชี้ยต้ะวันออกำเฉี้ยงใต้้ และริ่ะดับปริ่ะเท่ศ ยิ�งไปกำว่�นั�น ค้อเชี้�อมโยงกำับท่้องถิ่ิ�นของเริ่�เอง

สำาหรับหล่ายค้นบนโล่กใบนี � สมาร์ทโฟนกลายูเป็็นสิ �งจำาเป็็นและข้าดัไม่ไดั้ในชีวิิต พวิกเข้า 

รีบัเช็คโทรศัพท์ม่อถ่อทันทีที �ต่ �นนอนและก่อนเข้้านอน แม้โทรศัพท์ม่อถ่อจะเป็็นอุป็กรณ์์ที � 

ค่อนข้้างใหม่ในเชิงป็ระวิัติศาสตร์  ทวิ่า กลับัเข้้ามามีส่วินสำาคัญกับัชีวิิตและการทำาข้่าวิ- 

การดัำารงชีวิิต อุป็นิสัยูและกิจวิัตร ข้องพวิกเราไดั้อยู่างดัี

หากพิจารณ์าถึงควิามจริงที � เกิดัข้ึ �น: เกิดัข้ึ �นเพียูงแค่สามทศวิรรษเท่านั �น โดัยูมีการคิดัค้น 

ในป็ี พ.ศ. 2532 (เวิิลดั์ไวิดั์เวิ็บันั �นแตกต่างจากอินเทอร์เน็ต ซัึ �งมีการพัฒนามาตั �งแต่ยูุค 60)

ไอโฟนข้องแอป็เป็ิล เป็ิดัตัวิในป็ี พ.ศ. 2550 ส่วิน สมาร์ทโฟนเคร่ �องแรกข้องโลก ซัึ �งช่ �อวิ่า  

ไซัมอน เพอร์ซัันแนล คอมมูนิเคเตอร์ วิางจำาหน่ายูในป็ี พ.ศ. 2537

การเกิดัข้ึ �นข้องเวิ็บันับัเป็็นเร่ �องที �น่ายูินดัี เพราะถ่อเป็็นยูุคใหม่ดั้านข้้อมูลข้่าวิสารที�ยูิ �งใหญ่ข้ึ �น 

นำาไป็สู ่ควิามนิยูมข้อง ‘ส่ �อใหม่’ และยูิ �งมีสมาร์ทโฟน ซัึ �งทำาให้เราสามารถสัมผัสป็ระสบัการณ์์

ดัิจิทัลที � ไป็ไกลเกินกวิ่าเวิ็บั การเกิดัข้ึ �นดัังกล่าวิทำาให้เกิดัพ่ �นที �ดัิจิทัลและออนไลน์ รวิมถึง 

ช่องทางดัิจิทัล ซัึ �งถ่อเป็็นพ่ �นที �สำาหรับัการป็ฏิิสัมพันธิ์์ข้องมนุษยู์ การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ �องานดั้าน

จุดมุ่งหมาย
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วิารสารศาสตร์ ที �มักเรียูกกันวิ่า วิารสารศาสตร์ม่อถ่อ (mobile journalism) หร่อเรียูกสั �น ๆ  

วิ่า ‘โมโจ (mojo)’ กลายูมาเป็็นสิ �งป็กติในหลายูป็ระเทศและในสภาพแวิดัล้อมส่ �อป็ัจจุบััน

อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนไดั้เป็ิดักวิ้างการท่องโลกข้องเราให้เป็็นไป็อยู่างไม่สิ �นสุดั ไม่วิ่าจะ

ในป็ัจเจกบัุคคล นักข้่าวิ และผู ้ผลิตเน่ �อหา ผู ้เผยูแพร่และผู ้บัริโภคข้่าวิ เทคโนโลยูีดัิจิทัลถูก 

เรียูกเป็็นการป็ฏิิวิัติโดัยูตัวิข้องมันเอง การออนไลน์ตลอดัเวิลากลายูเป็็นเร่ �องป็กติในพ่ �นที �ดัิจิทัล 

ซัึ �งหมายูถึงพ่ �นที �ที �สร้างข้ึ �นบันอินเทอร์เน็ตสำาหรับัคนเข้้ามาใช้และมีป็ฏิิสัมพันธิ์์

ลองมาดัูกันวิ่าเทคโนโลยูีดัิจิทัลมีผลต่อชีวิิตข้องป็ระชาชนในป็ระเทศเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้

อยู่างไรบั้าง

จากข้้อมูลในรายูงานเร่ �อง ‘ดัิจิทัล 2020’ ข้องบัริษัท We Are 

Social และบัริษัท Hootsuite พบัวิ่า 66% ข้องป็ระชาชน 

ในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้สามารถเข้้าถึงอินเทอร์เน็ต ซัึ �ง 

ถ่อเป็็นตัวิเลข้ที �สูงเม่ �อเป็รียูบัเทียูบั 59% ข้องป็ระชากรโลก

จำานวิน 7.75 พันล้านคนที�เข้้าถึงอินเทอร์เน็ต

ข้ณ์ะที � 63% ข้องป็ระชาชนในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ใช้ส่ �อสังคม สูงวิ่าสัดัส่วินทั �วิโลกที �อยูู ่ที � 

49% โดัยูส่วินใหญ่เป็็นผู ้ชายูคิดัเป็็น 52% และผู ้หญิง 48%

ตัวิชี �วิัดัสำาหรับัป็ระเทศ CLMV แสดังให้เห็นวิ่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอยู่าง 

แพร่หลายูในสังคม

สังคมออนไลน์ในประเทศ CLMV

ประเทศ ประชากร 
(ล้านคน)

อัตราการเข้าถึึง
อินเทอร์เน็ต

สื่อสังคม  
แมสเซนเจอร์ ที่
ความนิยมที่สุด

อัตราคนใช้สื่อสังคม อัตราคนใช้อินเทอร์เน็ต
จากโทรศัพท์มือถึือ

จำานวน 
ผูู้้ ใช้  

(ล้านคน)

เปอร์เซ็นต์
ต่อ 

ประชากร

จำานวน 
ผูู้้ ใช้  

(ล้านคน)

เปอร์เซ็นต์
ต่อ 

ประชากร

จำานวน 
ผูู้้ ใช้  

(ล้านคน)

เปอร์เซ็นต์
ต่อ 

ประชากร

กัมพูชา 16.6 9.7 58
เฟซบุ๊ก 

แมสเซนเจอร์
9.7 58 12.05 74

สปป. ลาว 7.22 3.1 43 วอตส์แอปป์ 3.1 43 2.6 37

เมียนมา 54.23 22 41
เฟซบุ๊ก 

แมสเซนเจอร์
22 41 20.79 38

เวียดนาม 96.96 68.17 70 ไวเบอร์ 65 67 62.4 64

ที่ี�มา: ดิจิที่ัล 2020: รายงานดิจิที่ัลโลก

อินเทัอร์เน็ต้และ 

สื่มาร์ทัโฟี่นไดิ้เปีิดิกัว้าง

กัารทั่องโลกัของเรา 

ให้เปี็นไปีอยุ่างไม่สื่ิ�นสืุ่ดิ 
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https://wearesocial.com/digital-2020
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview


สำาหรับั สป็ป็. ลาวิ, 43% หร่อป็ระชากรมากกวิ่า  

3 ล้านนิดั ๆ จากทั� งหมดั 7.22 ล้านคน สามารถ 

เข้้าถึงอินเทอร์เน็ต ซัึ�งเท่ากับัเป็อร์เซั็นต์ข้องคนที�ใช้ส่�อ

สั ง คม  ข้ณ์ะที�  7 9% ข้องป็ระชากร ในป็ระ เทศ 

ใช้โทรศัพท์ม่อถ่อ ตามข้้อมูลข้องรายูงานเร่�อง ดัิจิทัล 

2020: รายูงานดัิจิทัลโลก

ในกัมพูชา, 9.70 ล้านคน, หร่อ 58% ข้องป็ระชากร 

ทั�งหมดั 16.60 คน เข้้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้ส่�อสังคม 

อัตราการเช่�อมต่อโทรศัพท์ม่อถ่อสูงถึง 128% ข้องจำานวินป็ระชากรในป็ระเทศ

ในเมียูนมา, จำานวินป็ระชากร 41% หร่อ 22 ล้านคน จากทั�งหมดั 54.23 ล้านคน สามารถเข้้าถึง

อินเทอร์เน็ตและอัตราการเช่�อมต่อโทรศัพท์ม่อถ่อสูงถึง 126% ข้องจำานวินป็ระชากรในป็ระเทศ

เวิียูดันามมีป็ระชากรที�สามารถเข้้าถึงอินเทอร์เน็ต 68.17 ล้านคน (70%) และใช้ส่�อสังคม 65  

ล้านคน (67%) จากจำานวินป็ระชากรทั�งหมดั 96.90 ล้านคน ข้ณ์ะที�อัตราการเช่�อมต่อโทรศัพท์ม่อถ่อ

ถึง 150% ข้องจำานวินป็ระชากรในป็ระเทศ

จากข้้อมูลข้้างต้น แสดังให้เห็นถึงนัยูยูะสำาคัญสำาหรับัการเข้้าถึงข้่าวิโดัยูผ่านช่องทางออนไลน์ข้อง 

ผู้รับัสาร โดัยูกัมพูชา สป็ป็.ลาวิ และเมียูนมา มีจำานวินเป็อร์เซั็นต์ข้องผู้เข้้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่ากับั 

จำานวินคนใช้ส่�อสังคม

อยู่างไรก็ดัี ไม่มีข้้อกังข้าวิ่าป็ระชาชนในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้มีการใช้เทคโนโลยูีดัิจิทัลเพิ�มข้ึ�น 

ในป็ัจจุบััน ผู้รับัสารต่างยูังคงเล่อกรับัข้้อมูลออนไลน์ที�ใหม่และบั่อยูครั�งก็ ‘วิุ่นวิายู’ นี� ซัึ�งถูกครอง 

ตลาดัโดัยูบัริษัทเทคโนโลยูียูักษ์ใหญ่เพียูงไม่กี�เจ้า ข้ณ์ะที� นักข้่าวิสามารถเข้้าถึงข้้อมูลจำานวินมหาศาล

ในขุ้มทรัพยู์ข้้อมูลนี� ทวิ่า ต้องจัดัการกับัควิามท้าทายูที�มีมากข้ึ�นและมีลักษณ์ะเฉีพาะอีกดั้วิยู

ข่าวที่ปรับเปลี่ยน

ในสภาพแวิดัล้อมออนไลน์ และเทคโนโลยูีดัิจิทัล ที�ทุกอยู่างสามารถเกิดัข้ึ�นไดั้นั�น ทำาให้เกิดัการ 

ป็รับัเป็ลี�ยูนลักษณ์ะข้่าวิและข้ั�นตอนการทำางานดั้านวิารสารศาสตร์อยู่างต่อเน่�อง ที�เห็นไดั้ก็ค่อ 

การป็รับัเป็ลี�ยูนวิิธิ์ีการการผลิตข้่าวิข้องนักข้่าวิและโต๊ะข้่าวิ แพ็กเกจ การตีพิมพ์และเผยูแพร่ข้่าวิ  

แทบัจะไม่มีใครถามวิ่าข้่าวิชิ�นนี�จะออนไลน์หร่อไม่ เพราะมันไดั้ถูกคาดัหวิังไวิ้แล้วิวิ่ายูังไงก็ต้อง 

ออนไลน์

สิ�งเหล่านี�นำาไป็สู่การเป็ลี�ยูนแป็ลงในวิิถีการทำางานส่�อจากรูป็แบับัดัั�งเดัิมที�เราเคยูถูกสอนมาในวิิชา

วิารสารศาสตร์เม่�อหลายูทศวิรรษที�ผ่านมา :

• ป็ัจจุบััน ส่�อไม่สามารถผูกข้าดัการผลิตข้่าวิและข้้อมูลให้กับัสาธิ์ารณ์ชน หร่อ เป็็นผู้เฝึ้าป็ระตู

ข้่าวิสารให้กับัผู้รับัสารไดั้อีกต่อไป็

อยุ่างไรกั็ดิี ไม่มีข้อกัังขาว่า

ปีระช่าช่นในเอเช่ียุต้ะวันออกั

เฉีียุงใต้้มีกัารใช่้เทัคโนโลยุีดิิจิิทััล

เพ่�มข้�นในปีัจิจิุบัน ผู้้้รับสื่าร 

ต้่างยุังคงเล่อกัรับข้อม้ล

ออนไลน์ทัี�ใหม่และบ่อยุครั�งกั็ 

‘วุ่นวายุ’ นี�
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• นอกจากนี� ส่�อยูังไม่สามารถควิบัคุมแพลตฟอร์มที�ใช้ร่วิมกับัผู้อ่�น เช่น ส่�อสังคม กลุ่มแชท 

และแพลตฟอร์มส่�อสังคมอ่�น ๆ  ที�เป็็นช่องทางที�ใช้โดัยูบัริษัทส่�อในการเผยูแพร่ข้้อมูลและ 

เช่�อมโยูงผู้รับัสาร รวิมถึงการสร้างรายูไดั้อีกดั้วิยู (ดัูบัทที� 6, ‘ศัพท์ที�มีป็ระโยูชน์เพ่�อใช้ 

นำาทางในพ่�นที�ออนไลน์, สำาหรับัควิามแตกต่างระหวิ่างแพลตฟอร์มกับัผู้ตีพิมพ์/เผยูแพร่)

• โลกออนไลน์ทำาให้โลกดัูเล็กลง: อะไรเกิดัข้ึ�นในโลกไม่วิ่าจะที�ไหนก็สามารถรับัรู้ไดั้ในเพียูง 

ไม่กี�นาที หร่อแค่เสี�ยูวิวิินาที

• เส้นแบั่งระหวิ่างข้่าวิท้องถิ�นและข้่าวิระดัับัภูมิภาค/โลกมีควิามไม่ชัดัเจน

• การแบั่งรูป็แบับัส่�อตามธิ์รรมเนียูมป็ฏิิบััติ เดัิม-สิ� งพิมพ์/หนังส่อพิมพ์ ,  การถ่ายูภาพ

วิารสารศาสตร์, โทรทัศน์และวิิทยูุ ไดั้ล่มสลายูหร่อหายูสาบัสูญไป็ เม่�อเร็วิ ๆ  นี� คำาวิ่า  

‘ส่�อหลายูแบับั (multimedia)’ กลายูเป็็นคำาที�ล้าสมัยูในป็ัจจุบัันนี� เพราะเราคาดัหวิังวิ่า 

การเล่าเร่�องจะป็ระกอบัไป็ดั้วิยูการใช้ภาพ เสียูงและการเคล่�อนไหวิ

สำาหรับัองค์กรส่�อในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ สิ�งที�เกิดัข้ึ�นนี�ทำาให้พวิกเข้าต้องมีการป็รับัตัวิในการทำางาน

และเข้้ามามีส่วินในสภาพแวิดัล้อมข้องข้่าวิที�เป็ลี�ยูนไป็ เพ่�อให้เข้้าถึงและรักษาผู้รับัสารให้ยูังคงอยูู่กับั

วิารสารศาสตร์ที�ผลิตโดัยูม่ออาชีพ

นอกจากนี� การเป็ลี�ยูนแป็ลงที�เกิดัข้ึ�นยูังทำาให้ป็ระชาคมส่�อ-ป็ระกอบัดั้วิยูนักข้่าวิและบัรรณ์าธิ์ิการ, 

หร่ออาจารยู์และนักฝึึกอบัรมดั้านวิารสารศาสตร์, ไดั้อภิป็รายูถึงบัทบัาทข้องตนในการเสริมสร้างทักษะ

ดั้านส่�อ ข้่าวิและดัิจิทัลให้กับัผู้ป็ระกอบัอาชีพนักข้่าวิและผู้รับัสารเพิ�มข้ึ�น โดัยูเฉีพาะในการผลิตหร่อ

เผยูแพร่เน่�อหาต่าง ๆ  เม่�อพิจารณ์าถึงคุณ์ภาพข้องข้้อมูลที�เผยูแพร่ในโลกออนไลน์ อุตสาหกรรมส่�อ 

รวิมถึงในป็ระเทศเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ ไดั้จัดัตั�งกลุ่มซัึ�งทำาหน้าที�ตรวิจสอบัข้้อเท็จจริงและ 

การนำาเสนอข้่าวิที�มีข้้อมูลบัิดัเบั่อนและไม่ถูกต้อง และ/หร่อ ร่วิมม่อกับัควิามริเริ�มในดั้านการ 

ตรวิจสอบัข้้อเท็จจริง

ติดตามผูู้้รับสาร

เม่�อองค์กรส่�อและนักข้่าวิไดั้ทำาการทบัทวินแพ็กเกจ การนำาเสนอและสร้างผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิใน 

ป็ัจจุบััน พวิกเราจะพิจารณ์าสิ�งเหล่านี�ตามป็ระเภทข้องผู้รับัสารและผู้ใช้ที�เข้้าถึงและบัริโภคส่�อ 

ที�แตกต่างกัน

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั�วิโลกใช้เวิลาโดัยูเฉีลี�ยู 6 ชั�วิโมง 43 นาทีในการออนไลน์แต่ละวิัน ตามข้้อมูล 

ข้องรายูงานเร่�อง ‘ดัิจิทัล 2020’ พวิกเข้าใช้เวิลาโดัยูเฉีลี�ยู 3.4 ชั�วิโมงไป็กับัการใช้โทรศัพท์ม่อถ่อ 

โดัยู 3.22 ชั�วิโมงไป็กับัการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ม่อถ่อ  และ 2 ชั�วิโมง 24 นาทีไป็กับั 

ส่�อสังคม การเล่นอินเทอร์เน็ตโดัยูผ่านโทรศัพท์ม่อถ่อคิดัเป็็นสัดัส่วินเกินครึ�งข้องเวิลาทั�งหมดั 

ที�คนเราใช้ในการเข้้าถึงอินเทอร์เน็ต ข้ณ์ะที� ป็ระชาชนจำานวิน 3.8 พันล้านคน จากทั�งหมดัทั�วิโลก

จำานวิน 7.75 พันล้านคน หร่อคิดัเป็็น 49% ใช้ส่�อสังคม
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โลกออนไลน์

จำานวนประชาชน เปอร์เซ็นต์

ประชากรโลก 7.75 พันล้าน

คนที่ี�ออนไลน์ 4.54 พันล้าน 59

คนที่ี�ใช้โที่รศััพที่์มือถืือ 5.19 พันล้าน 67

คนใช้สื�อสังคม 3.8 พันล้าน 49

ที่ี�มา: รายงาน ดิจิที่ัล 2020

เวลาการออนไลน์ในแต่ละวัน

3.44 ชั�วโมง คือระยะเวลาที่ี�คนใช้โที่รศััพที่์มือถืือในแต่ละวัน

6.43 ชั�วโมง คือระยะเวลาเฉลี�ยที่ี�คนใช้อินเที่อร์เน็ตในแต่ละวัน

2.24 ชั�วโมง คือระยะเวลาที่ี�คนใช้สื�อสังคม

ประชาชนทัี่�วโลกใช้เวลามากกว่า 40% ของเวลาตื�นนอนไปกับ 

การใช้อินเที่อร์เน็ต

มากกว่า 1 ใน 3 ของเวลาในการออนไลน์ถืูกใช้ไปกับสื�อสังคม
 

ที่ี�มา: รายงาน ดิจิที่ัล 2020

ป็ระชาชนในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ใช้โทรศัพท์ม่อถ่อในการออนไลน์มากกวิ่าใช้ผ่านคอมพิวิเตอร์ 

หร่อโน้ตบัุ๊ก หลายูคนเข้้าถึงข้่าวิผ่านช่องทางที� 2 มากกวิ่าที�มาจากเวิ็บัไซัต์หร่อแอป็พลิเคชันข้องส่�อ

โดัยูตรง เช่น ผ่านแพลตฟอร์มส่�อสังคม และเวิ็บัไซัต์ที�รวิบัรวิมข้่าวิสาร และแอป็พลิเคชันข้้อควิาม

อุป็นิสัยูในการบัริโภคข้่าวิ ซัึ�งถูกป็รับัเป็ลี�ยูนไป็โดัยูเทคโนโลยูีโทรศัพท์ม่อถ่อ ยูังหมายูถึงการที�คน 

มีแนวิโน้มที�จะเล่�อนหน้าจอข้ึ�นลงอยู่างรวิดัเร็วิมากกวิ่าที�จะเป็็นการเป็ิดัหน้าหนังส่อพิมพ์หร่อนิตยูสาร 

สิ�งนี�หมายูถึงอะไร? ระยูะควิามสนใจที�สั�นลงส่งผลให้เน่�อหาข้องข้่าวิสั�นลงและหันมาใช้ส่�อภาพที�มี

ป็ฏิิสัมพันธิ์์ ซัึ�งเป็็นรูป็แบับัที�น่าสนใจข้องการเล่าเร่�อง มากข้ึ�น

ในข้ณ์ะเดัียูวิกัน ยูังไดั้ก่อให้เกิดัผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิที�หลากหลายูเพิ�มข้ึ�น ไม่วิ่าจะเป็็นในเร่�องควิามยูาวิ,  

รูป็แบับัหร่อการผสมรวิมข้องสิ�งเหล่านี� เพ่�อให้สอดัคล้องกับัควิามสนใจและอุป็นิสัยูที�หลากหลายู 

ข้องผู้บัริโภคข้่าวิออนไลน์
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 ถามผู้เข้้าร่วิมเกี�ยูวิกับัอุป็นิสัยูการใช้ 

 สมาร์ทโฟน ยูกตัวิอยู่าง ทำาโพล 

 ป็ระเภทต่ าง  ๆ  และตั� งคำาถาม :  

 กี�ครั�งที�คุณ์เช็คโทรศัพท์ม่อถ่อทันที 

ที�ต่�น? คุณ์ใช้ เวิลานานที�สุดัทำาอะไรในโทรศัพท์ 

ม่อถ่อ? คุณ์ติดัตามเร่�องราวิที�ผลิตจากส่�อข้องคุณ์ 

ในช่องทางไหน-หนังส่อพิมพ์ เวิ็บัไซัต์ หร่อตามฟีดั 

ส่�อสังคม? คุณ์บัริโภคข้่าวิ และบัางทีระบัุไอเดัียูหร่อ 

มุมมองผ่านทางช่องทางไหน? คุณ์ตอบัโต้กับัผู้รับัสาร

โดัยูตรงผ่านทางออนไลน์ในฐานะนักข้่าวิหร่อไม่ และ

ป็ระสบัการณ์์นั�นเป็็นอยู่างไร?

หลังจากที�ไดั้รู้ข้้อมูลผู้เข้้าร่วิมเกี�ยูวิกับัการออนไลน์ 

ในแต่หน้าที�แต่ละวิันแล้วิ ทำาให้แคบัลงอีกโดัยูมุ่ง 

ควิามสนใจไป็ในป็ระเดั็นข้องส่�อในพ่�นที�ออนไลน์  

คราวินี� ลองตั�งคำาถามในมุมข้องผู้ใช้ออนไลน์ทั�วิไป็  

ที�จะมุ่งตรงไป็แหล่งข้่าวิโดัยูตรง หร่ออาจจะผ่าน 

ไป็ยูังช่องทางอ่�น เช่น ส่�อสังคม เพ่�อจะไดั้รับัทราบั

ข้่าวิสารในแต่ละวิัน แสดังเพจเฟซับัุ๊กท้องถิ�นที� 

ไดั้รับัควิามนิยูมให้เป็็นตัวิอยู่างข้องสิ�งที�ถูกยูกให้เป็็น 

‘ข้่าวิ’ แม้วิ่าสิ�งนั�นจะไม่ไดั้ผลิตข้ึ�นมาตามวิิถีป็ฏิิบััติ

วิารสารศาสตร์ก็ตาม อะไรค่อควิามท้าทายูข้องโพสต์

เหล่านี�ต่อนักข้่าวิอาชีพ?

รวิบัรวิมข้้อสังเกตเกี�ยูวิกับัการเป็ลี�ยูนแป็ลงที�ผู้เข้้าร่วิม

ไดั้พบัเห็นในผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิ ที�ไดั้รับัควิามนิยูมและ 

ครองพ่�นที�ออนไลน์

เปิดหัวข้อ
สนทนา
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2
ตัวตนดิจิทัลของเรา

เพื่่�อสะท่้อนว่�พื่วกำเริ่�ม้พื่ฤต้ิกำริ่ริ่มอย่�งไริ่เม้�อออนไลน์ เพื่ริ่�ะกำ�ริ่ท่้� เริ่�ในฐ�นะ

ปัจเจกำบุคคลใชี้พื่่�นท่้�ออนไลน์อย่�งไริ่ย่อมสะท่้อนว่ธ์้กำ�ริ่ท่ำ�ง�นออนไลน์ของเริ่� 

ในฐ�นะนักำข่�ว

พิวกเรารู้จัักตัวตนดิจัิทัล่ขีองตัวเองมากแค้่ไหน? นี�ค่อคำาถามหลักที�จะมีการอภิป็รายูในบัทนี�

การที�นักข้่าวิมีพฤติกรรมในฐานะป็ัจเจกบัุคคลอยู่างไรยู่อมมีผลต่อพฤติกรรมและบัทบัาทข้อง 

การเป็็นนักข้่าวิข้องเข้าเช่นนั�น นักข้่าวิอาชีพใช้เคร่�องม่อดัิจิทัลอยู่างไรสะท้อนถึงทักษะออนไลน์  

ซัึ�งเป็็นส่วินหนึ�งข้องทักษะดั้านวิารสารศาสตร์ อันป็ระกอบัดั้วิยู:

• มีควิามเข้้าใจพ่�นฐานเกี�ยูวิกับัสภาพข้้อมูลออนไลน์ รวิมถึงบัทบัาทข้องอัลกอริธิ์ึม (สมการ 

ทางคณ์ิตศาสตร์ที�กำาหนดัวิ่าอะไรที�แสดังในโป็รแกรมค้นหาและฟีดัในส่�อสังคม)

• มีควิามรู้พ่�นฐานเร่�องควิามป็ลอดัภัยูดัิจิทัลและเคร่�องม่อที�มีป็ระโยูชน์หร่อสำาคัญต่องาน

วิารสารศาสตร์

• มีทักษะเร่�องการรู้เท่าทันข้่าวิ ซัึ�งจำาเป็็นอยู่างมากในการทบัทวินและพิจารณ์าควิามถูกต้อง 

และควิามน่าเช่�อถ่อข้องข้้อมูลในหนังส่อพิมพ์ โทรทัศน์หร่อออนไลน์ และแยูกแยูะข้่าวิจาก

ข้้อมูลป็ระเภทต่าง ๆ  ที�อาจจะทำาให้เข้้าใจผิดัไดั้

หยูุดัพักก่อนสักนิดัแล้วิลองมาสำารวิจและดัูวิ่าพวิกเราตอนที�ออฟไลน์และออนไลน์นั�นเป็็นอยู่างไร 

อภิป็รายูคำาถามนี�: สิ�งที�คุณ์ทำาหร่อพูดัในโลกออนไลน์แตกต่างจากที�คุณ์ทำาหร่อพูดัตอนออฟไลน์ 

หร่อไม่ ‘คุณ์’ ในออนไลน์จะแตกต่างกับั ‘คุณ์’ ตัวิเป็็น ๆ  หร่อไม่ อยู่างไรและทำาไม?

จุดมุ่งหมาย
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สิ�งที�ต้องจำาเม่�อใช้พ่�นที�ออนไลน์: 

• คุณ์อาจจะโดัดัเดัี�ยูวิหร่อรู้สึกเหงา ตัวิคนเดัียูวิในห้องนอนหร่อที�โต๊ะทำางานข้ณ์ะที�ออนไลน์  

แต่ควิามจริงไม่ใช่ อินเทอร์เน็ต (โดัยูเฉีพาะกับัส่�อสังคม) เป็็นพ่�นที�สาธิ์ารณ์ะที�เป็ิดักวิ้าง  

คุณ์พูดัอะไร หร่อเล่อกที�จะแชร์อะไร ส่งต่อหร่อรายูงาน ถ่อเป็็นเร่�องสาธิ์ารณ์ะที�จะอยูู่ 

ตรงนั�น-ตลอดัไป็

• คุณ์ไม่ใช่คนที�จะตัดัสินใจเล่อกอะไรที�คุณ์อยูากจะเห็น เม่�อหาข้้อมูลบันบัราวิเซัอร์ ซัึ�งมี 

การติดัตามกิจกรรม หร่อเม่�อเล่�อนดัูตามฟีดัในส่�อสังคม 

แม้จะมองไม่เห็นแต่นี�เป็็นกิจกรรมข้องอัลกอริธิ์ึม ที�ใช้ข้้อมูลวิ่าเราค้นหาหร่อเข้้าไป็ดัูเพจอะไร แล้วิก็

เล่อกนำาข้้อมูลที�คล้ายูกันมาแสดังบันหน้าจอหร่อฟีดัส่�อสังคมเพ่�อให้เราคลิกที�เวิ็บัหร่อลิงก์นั�น ๆ   แต่

ไม่ไดั้หมายูควิามวิ่ามันเป็็นสิ�งที�ไดั้รับัควิามนิยูมหร่อแพร่หลายูจริงๆ ทวิ่า มันเป็็นที� ‘นิยูม’ บัน 

ฟีดัข้องคุณ์ เพราะอ้างอิงมาจากสิ�งที�คุณ์ค้นหา ฟีดัในเฟซับัุ้กข้องเราไม่เหม่อนกับัข้องเพ่�อนเรา  

แม้พวิกคุณ์จะชอบัเพจเดัียูวิกัน ในควิามเป็็นจริงสิ�งที�แสดังในผลการค้นหาข้องคุณ์ใช่การสุ่ม 

ทั�งหมดั แต่มีการเล่อกโดัยูดัูจาก ‘บัราวิเซัอร์และเวิ็บัเพจ’ ที�วิิเคราะห์จากการพฤติกรรมออนไลน์ 

ข้องคุณ์ ในข้ณ์ะเดัียูวิกัน นี�ทำาให้มีการจัดัหาข้้อมูล ตั�งแต่เร่�องการค้าไป็จนถึงการเม่อง ที�บัริษัท

เทคโนโลยูีข้ายูให้กับับัรรดัานักโฆษณ์า นักรณ์รงค์ ล็อบับัี�ยูิสต์และนักการตลาดั ซัึ�งเป็็นส่วินหนึ�ง 

ข้องรูป็แบับัทางธิ์ุรกิจข้องพวิกเข้า.

• อะไรที�บัอกวิ่าฟรีในแง่ข้องเงินหร่อทางดั้านการเงินไม่ไดั้หมายูควิามวิ่ามันจะฟรีจริง ๆ  ทำาไม? 

เพราะมันยูังคงมีค่าใช้จ่ายูที�คุณ์ต้องเสียูในฐานะผู้ใช้ การดัำาเนินการหร่อแลกเป็ลี�ยูนเกิดัข้ึ�น

เม่�อคุณ์ลงทะเบัียูนและยูอมรรับัข้้อตกลงข้องการใช้แอป็พลิเคชันหร่อบัริการออนไลน์  

เพราะคุณ์ไดั้ให้อะไรบัางอยู่าง เช่น ข้้อมูลส่วินตัวิ และยูอมเป็ิดัรับัช่องทางดัิจิทัลต่าง ๆ   

มายูังคุณ์ไดั้ตลอดัเวิลา เช่น ไดั้ที�อยูู่อีเมลฟรีหร่อติดัตั�งบัราวิเซัอร์ คุณ์อาจจะไม่ต้องจ่ายูเงิน

หร่อบััตรเครดัิต ทวิ่า คุณ์จ่ายูโดัยูการยูอมเป็ิดัรับัให้แอป็พลิเคชันหร่อบัริการออนไลน์นั�น ๆ  

สามารถเข้้าถึงคุณ์ไดั้

• นักข้่าวิทุกคนจำาเป็็นต้องรู้วิิธิ์ีใช้อินเทอร์เน็ตและพ่�นที�ออนไลน์ในการทำางานป็ระจำาวิัน โดัยู 

มีควิามรู้เร่�องควิามป็ลอดัภัยูดั้านดัิจิทัล นี�ถ่อเป็็นทักษะพ่�นฐานทั�งในแง่ส่วินตัวิและอาชีพ 

ในสภาพแวิดัล้อมส่�อป็ัจจุบััน คุณ์ไม่จำาเป็็นต้องทำางานเร่�องยูาก ๆ  เพ่�อที�จะมีอุป็นิสัยูดั้าน 

ดัิจิทัลที�ดัีและมีควิามรับัผิดัชอบั

• มีเคร่�องม่อและสินค้าที�หลากหลายู เข้้าถึงไดั้และมีควิามป็ลอดัภัยู ซัึ�งเป็็นป็ระโยูชน์ต่อ 

งานวิารสารศาสตร์และการเช่�อมโยูงกับัผู้รับัสารออนไลน์ ในบัรรดัาเคร่�องม่อเหล่านี�  

มีแอป็พลิเคชันและโป็รแกรมที�มีบัริการบัราวิเซัอร์ อีเมลหร่ออ่�น ๆ  ที�มีควิามป็ลอดัภัยูกวิ่า  

ซัึ�งหลายูอยู่างพัฒนาโดัยูกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยูีที�ยูึดัมั�นในการรักษาข้้อมูลส่วินบัุคคล  

ซัึ�งมีการนำาเสนอผู้บัริโภคที�ต้องการจะหาทางเล่อกใหม่จากสินค้าเดัิมที�มีการครอบังำาตลาดั 

โดัยูบัริษัทเทคโนโลยูีเพียูงไม่กี�เจ้า
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6 เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยด้านดิจิทัลที่ดีข้้น

1.	 ใช้้รหััสผ่่าน	(password)	ที่่�ความปลอดภััยมากขึ้้�น

การมีรหัสผ่านที�ควิามแข้็งแรงจะเพิ�มระดัับัควิามป็ลอดัภัยูในบััญชีและข้้อมูลข้องคุณ์ การเป็ลี�ยูน 

รหัสผ่านบั่อยู ๆ  ในช่วิงเวิลาที�เหมาะสมถ่อเป็็นอุป็นิสัยูที�ดัี รหัสผ่านที�มีควิามป็ลอดัภัยูมากสามารถ

ใช้ไดั้นาน หลีกเลี�ยูงการใช้รหัสผ่านแบับัเดัียูวิกันในหน้าเพจ บััญชี หร่อแอป็พลิเคชันต่าง ๆ   

มีแอป็พลิเคชันการรักษารหัสผ่านที�มีคุณ์ภาพมีป็ระโยูชน์สำาหรับัการเฝึ้าติดัตามรหัสผ่านดั้วิยู

หลายูแอป็พลิเคชันเสนอทางเล่อกสำาหรับัการลงทะเบัียูนหร่อลงช่�อการใช้ที�อยูู่อีเมลหร่อบััญชี 

ส่�อสังคม ควิรเล่อกที�อยูู่อีเมลและหลีกเลี�ยูงการใช้ ‘ทางลัดั’ ในการใช้เฟซับัุ้กหร่อบััญชีส่�อสังคม 

อ่�น ๆ  ในการลงทะเบัียูนแอป็พลิเคชันเพราะถ้าหากบััญชีส่�อสังคมข้องคุณ์ถูกแฮัก ควิามป็ลอดัภัยู 

ดั้านดัิจิทัลในแอป็พลิเคชันทั�งหมดัที�คุณ์ใช้จะมีควิามเสี�ยูงสูงตามมา

2.	 ใช้้โปรแกรมอ่เมลที่่�ม่ความปลอดภััยโดยเคารพความเป็นส่วนตััวขึ้องผ่้้ใช้้

เป็็นควิามคิดัที�ดัีในการใช้อีเมลเข้้ารหัส หมายูถึง ระบับัอีเมลที�มีข้้อควิามจากผู้ส่งไป็หายูังผู้รับั 

โดัยูป็ราศจากการสกัดัหร่อการเข้้าถึงโดัยูผ่านเซัิร์ฟเวิอร์ข้องผู้ให้บัริการ

สำาหรับั ทางเล่อกข้องผู้ให้บัริการอีเมลเข้้ารหัส ไดั้แก่ Protonmail และ Tutanoto ทั�งสองเจ้า 

ให้บัริการอีเมลฟรี พร้อมกับัมีชุดัป็ฏิิบััติการพ่�นฐานและคิดัค่าใช้จ่ายูในการเก็บัข้้อมูลที�เพิ�มข้ึ�น 

ในชุดัป็ฏิิบััติการอ่�น ๆ  ดั้าน Fastmail ซัึ�งให้ทดัลองใช้ฟรี 30 วิัน ยูึดัควิามเป็็นส่วินตัวิข้องข้้อมูล 

ส่วินบัุคคลและมีควิามป็ลอดัภัยูสูง แต่ยูังเป็็นมิตรกับัผู้ใช้และระบับัอีเมล

Gmail ยูังไดั้รับัควิามนิยูมมาก ๆ  ทวิ่าไม่มีการส่งรหัสเข้้าอีเมล โดัยูผู้ใช้ Gmail พัฒนาระบับั 

ควิามป็ลอดัภัยูป็้องกันแฮักเกอร์ ไดั้ โดัยูการใช้การยู่นยูันตัวิตนผ่านสองข้ั�นตอน ซัึ�งผู้ใช้จะต้อง 

พิมพ์เพิ�มเติมเพ่�อเข้้าบััญชีอีเมล ซัึ�งเป็็นชั�นข้องควิามป็ลอดัภัยูที�เพิ�มข้ึ�นจากการใช้รหัสผ่านป็กติ

3.	 ตัิดตัั�งและใช้้เคร่�องม่อที่่�ใหั้คุณค้นหัาในอินเที่อร์เน็ตัอย่างเป็นส่วนตััวมากขึ้้�น.

ใช้บัราวิเซัอร์และตัวิเสริมในการสกัดัการติดัตามกิจกรรมออนไลน์ข้องคุณ์ ซัึ�งหลายูเวิ็บัไซัต์และ 

เคร่�องม่อออนไลน์ทำาอยู่างต่อเน่�องแม้วิ่าผู้ใช้จะไม่ตระหนักถึงในเร่�องนี� โป็รแกรมค้นหาจะเก็บั 

และรักษาข้้อมูลนี�เพ่�อให้ไดั้ข้้อมูลเกี�ยูวิกับัพฤติกรรมและลักษณ์ะการใช้ข้องคุณ์ ข้้อมูลดัังกล่าวินี� 

จะนำามาใช้ในการเล่อกวิ่าจะแสดังอะไรในการค้นหาข้องคุณ์ รวิมถึง โฆษณ์าซัึ�งระบัุวิ่าคุณ์มีแนวิโน้ม 

ที�จะเป็็นลูกค้า

ข้้อมูลส่วินตัวิป็ระเภทใดัที�เราเป็ิดัเผยูในออนไลน์? ระบับัติดัตามจะดัูวิ่าเพจไหนที�คุณ์เข้้าไป็ชม  

หัวิข้้ออะไรที�คุณ์ค้นหาและคุณ์ซั่�อข้องออนไลน์อะไรบั้าง นอกเหน่อจากดัูหมายูเลข้ที�สำาหรับัระบัุ 

ตัวิตนข้องเคร่�องคอมพิวิเตอร์ที�เช่�อมอยูู่บันเคร่อข้่ายูข้องคุณ์หร่อสิ�งระบัุตัวิตนอ่�น ๆ  การรวิบัรวิม 
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ข้้อมูลดัังกล่าวิถ่อเป็็นกิจวิัตรข้องแนวิทางการป็ฏิิบััติดั้านธิ์ุรกิจข้องบัริษัทเทคโนโลยูีใหญ่ ทวิ่า  

ไดั้กลายูมาเป็็นคำาถามมากข้ึ�นเกี�ยูวิกับัป็ระเดั็นควิามเป็็นส่วินตัวิดั้านข้้อมูล ในช่วิงไม่กี�ป็ีที�ผ่านมา  

ข้้อกังวิลดัังกล่าวิไดั้มีการพูดัถึงมากข้ึ�นหลังจากที�มีตัวิอยู่างที�มีการตีพิมพ์หร่อเป็็นเอกสารแสดัง 

ให้เห็นวิ่าข้้อมูลข้องผู้ใช้ออนไลน์ถูกนำาไป็ใช้เพ่�อส่งเสริมควิาม 

สนใจดั้านการเม่องและ ‘สร้าง’ ควิามคิดัเห็นสาธิ์ารณ์ะในช่วิง 

เล่อกตั�งในหลายูป็ระเทศ

‘แต่ฉีันไม่ไดั้ให้ข้้อมูลรายูละเอียูดัเกี�ยูวิกับัตัวิเอง’ หร่อ ‘ฉีันไม่ไดั้

ให้เบัอร์โทรศัพท์ม่อถ่อหร่อข้้อมูลอ่�น ๆ ’ นี�ค่อสิ�งที�หลายูคนมักจะ 

บัอกในการอภิป็รายูเกี�ยูวิกับัควิามจำาเป็็นที�จะต้องมีควิามป็ลอดัภัยู

และควิามเป็็นส่วินตัวิที�ดัีข้ึ�นเม่�อใช้บัราวิเซัอร์ แอป็พลิเคชันหร่อ

พ่�นที�ส่�อสังคม บัางคนบัอกวิ่า ‘โอ้ ไม่มีอะไรที�เป็็นควิามลับัใน 

สิ�งที�ฉีันพิมพ์หร่อพูดัออกไป็อยูู่แล้วิ’ – ทวิ่า เร่�องควิามเป็็นส่วินตัวิ

เป็็นสิทธิ์ิที�ไม่ไดั้เกี�ยูวิข้้องกับัเน่�อหาหร่อระดัับัข้องควิามลับั

หลักการที�ควิรจำา ค่อบัริษัทเทคโนโลยูีดัิจิทัล รวิมถึงบัริษัทที� 

ผลิตสินค้าตั�งแต่บัราวิเซัอร์ไป็จนถึงบัริการอีเมลฟรีหร่อแพลตฟอร์ม

ส่�อสังคมต่าง ๆ  ค่อธิ์ุรกิจ ที�ข้ายูข้้อมูลให้ลูกค้า ธิ์ุรกิจดัำาเนินอยูู่ไดั้จากการเข้้าถึงข้้อมูลข้องคุณ์และ 

การใช้ออนไลน์ข้องคุณ์ ดั้วิยูการลงทะเบัียูนและใช้บัริการข้องบัริษัทนั�น ๆ  พวิกเข้าเป็ลี�ยูนข้้อมูล 

ข้องคุณ์ไป็เป็็นรายูไดั้ โดัยูการข้ายูข้้อมูลนี� ให้กับัลูกค้าที�บัริษัทต้องการจะข้ายูหร่อส่งถึงคุณ์  

(กิจกรรมดัิจิทัลคิดัเป็็นสัดัส่วินมากกวิ่าครึ�งข้องค่าใช้จ่ายูดั้านส่�อโฆษณ์าทั�งหมดัทั�วิโลก ซัึ�งกูเกิล 

และเฟซับัุ้กเป็็นบัริษัทที�ไดั้รับัป็ระโยูชน์จากการป็รับัเป็ลี�ยูนช่องทางการโฆษณ์าแบับัเดัิมมาเป็็น

ออนไลน์) สถานการณ์์อธิ์ิบัายูไดั้วิ่า: คุณ์ค่อสินค้าไม่ใช่ผู้ใช้หร่อลูกค้า ลูกค้าข้องบัริษัทดัิจิทัล 

ค่อนักโฆษณ์าและนักการตลาดั ไม่วิ่าจะเป็็นสินค้าหร่อควิามคิดัเห็นก็ตาม

กูเกิล (Google) เป็็นโป็รแกรมค้นหาและใช้กันอยู่างแพร่หลายู 

มากที�สุดัและบัราวิเซัอร์ Chrome เป็็นเคร่�องม่อที�นิยูมใช้ข้อง

หลายูคน แต่ไม่ใช่วิ่าจะมีแค่เคร่�องม่อนี�เพียูงอยู่างเดัียูวิ ทั�งนี� 

ยูังมีตัวิเล่อกที�อ่�นนอกเหน่อจากกูเกิลอีกดั้วิยู

DuckDuckGo เป็็นโป็รแกรมค้นหา-และเป็็นตัวิเสริม (plugin)  

ที�คุณ์สามารถเพิ�มเข้้าไป็ในโป็รแกรมค้นหาที�คุณ์ใช้ช่วิยูให้ 

ผู้ใช้เวิ็บัหลุดัพ้นจากการติดัตามหร่อการวิิเคราะห์การใช้งานที�

โป็รแกรมค้นหาทำาป็ระจำา สามารถดัาวิน์โหลดัมายูังคอมพิวิเตอร์

ตั�งโต๊ะและโน๊ตบัุ๊ก รวิมถึงสมาร์ทโฟนไดั้

ระบบต้ิดิต้ามจิะดิ้ว่า 

เพจิไหนทัี�คุณเข้าไปีช่ม 

หัวข้ออะไรทัี�คุณค้นหา

และคุณซ่�อของออนไลน์

อะไรบ้าง นอกัเหน่อจิากั

ดิ้หมายุเลขทัี�สื่ำาหรับ 

ระบุต้ัวต้นของเคร่�อง

คอมพ่วเต้อร์ทัี�เช่่�อมอยุ้่

บนเคร่อข่ายุของคุณ 

หร่อสื่ิ�งระบุต้ัวต้นอ่�น ๆ

คุณค่อสื่ินค้าไม่ใช่่ผู้้้ใช่้

หร่อล้กัค้า ล้กัค้าของ

บริษััทัดิิจิิทััลค่อ 

นักัโฆษัณาและ 

นักักัารต้ลาดิ  

ไม่ว่าจิะเปี็นสื่ินค้าหร่อ

ความคิดิเห็นกั็ต้าม
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Brave เป็็นอุป็กรณ์์เสริมใหม่ในรายูการข้องโป็รแกรมค้นหาที�สกัดักั�น-แกะรอยู โดัยูแสดังให้ผู้ใช้ 

เห็นวิ่ามีโฆษณ์าและการติดัตามที�ถูกสกัดักั�นมากเท่าไหร่

Edge ข้อง Microsoft มีการพัฒนาข้ึ�นใหม่ ซัึ�งมีโป็รแกรมในการป็้องกันการติดัตาม

Firefox โป็รแกรมการค้นหาที�เป็ิดัให้คนเข้้ามาใช้ฟรี เริ�มให้บัริการตั�งแต่ป็ี พ.ศ. 2545 มีเคร่�องม่อ 

ติดัตั�งที�สกัดักั�นการติดัตามกิจกรรมข้องผู้ใช้ 

4.	 ใช้้แอปพลิเคช้ันการสนที่นาที่่�ปลอดภััย

เล่อกแอป็พลิเคชันการสนทนาและข้้อควิามที�ป็ลอดัภัยู รวิมถึงที�มีการสร้างรหัสข้้อมูลที�คุณ์ส่ง 

และรับั มีหลายูทางเล่อกสำาหรับัแอป็พลิเคชันสนทนา รวิมถึงที�มีโป็รแกรมควิามป็ลอดัภัยูสูงและ 

มีการเข้้ารหัส บัางแอป็พลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถกำาหนดัวิ่าเวิลาที�ข้้อควิามจะหายูไป็ ในไม่กี�วิินาที 

หร่อไม่กี�วิัน หร่อไม่หายูไป็เลยู

ผู้ใช้แอป็พลิเคชันข้้อควิามข้องเฟซับัุ้กบันสมาร์ทโฟน (ไม่ใช่แอป็พลิเคชันการสนทนาข้องเฟซับัุ้ก 

ในคอมพิวิเตอร์) สามารถเล่อก ‘การสนทนาลับั’ ซัึ�งเฟซับัุ้กจะมีการใช้การเข้้ารหัสข้้อมูลตั�งแต่ 

ต้นจนจบัในทุกครั�งที�เราใช้ผ่านโทรศัทพ์ม่อถ่อ ในเวิ็บัไซัต์ข้องเฟซับัุ้กจะมีข้้อมูลเกี�ยูวิกับัวิิธิ์ีการ 

ยู่นยูันรหัสนี�

แอป็พลิเคชันการสนทนา Signal มักจะไดั้รับัการแนะนำาเพราะมีโป็รแกรมเร่�องควิามป็ลอดัภัยูที� 

น่าเช่�อถ่อ เช่นเดัียูวิกับั Wire ที�ก็มีการเข้้ารหัสข้้อมูลแบับัตั�งแต่ต้นจนจบั เช่นกัน

Telegram มี ‘การสนทนาลับั’ ที�มีการเข้้ารหัส (โป็รแกรมการเข้้ารหัสและควิามป็ลอดัภัยูสามารถ 

ใช้ในวิัตถุป็ระสงค์ที�แตกต่างกัน ยูกตัวิอยู่างเช่น Telegram ถูกใช้โดัยูหมอและเจ้าหน้าที�ทาง 

การแพทยู์ในส่วินหน้าในการจัดัการกับัการแพร่ระบัาดัข้องเช่�อไวิรัส COVID-19 ทวิ่า กลุ่ม 

รัฐอิสลาม (ไอเอส) ก็ใช้ช่องทางนี�ในการอ้างควิามรับัผิดัชอบัในเหตุการณ์์ระเบัิดัโบัสถ์คาทอลิก 

ในป็ระเทศศรีลังกาในเดั่อนเมษายูน พ.ศ. 2562

WhatsApp แอป็พลิเคชันม่อถ่อที�ไดั้รับัควิามนิยูมมากสุดั ก็ใช้การเข้้ารหัส โดัยูเฟซับัุ้กเป็็นเจ้าข้อง 

ข้องแอป็พลิเคชันนี� เช่นเดัียูวิกับัที�เป็็นเจ้าข้อง Instagram
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https://brave.com/
https://www.microsoft.com/en-us/edge
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
ការសន្ទនាសម្ងាត់
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/


5.	 เล่อกเคร่�องม่อที่่�ม่ความปลอดภััยสำาหัรับการใหั้สัมภัาษณ์	การโที่รแบบเส่ยงและเหั็นหัน้า	
การสัมมนาออนไลน์และประชุ้มเช้ิงปฏิิบัตัิการออนไลน์

ดัูแลควิามป็ลอดัภัยูดั้านดัิจิทัลข้องตัวิเองและคนที�เราสัมภาษณ์์  

รวิมถึงผู้เข้้าร่วิมในการอภิป็รายูออนไลน์ นอกเหน่อจากบัทบัาท 

ทางดั้านอาชีพในการทำาข้่าวิออนไลน์ 

Zoom แฟลตฟอร์มการป็ระชุมออนไลน์ที�มีเสียูงและเห็นภาพ  

รวิมถึงการสนทนาผ่านข้้อควิาม ค่อนข้้างไดั้รับัควิามนิยูม ทวิ่า 

มีป็ระเดั็นในเร่�องควิามป็ลอดัภัยูและควิามเป็็นส่วินตัวิบัางอยู่าง 

ที�ต้องแก้ไข้ สิงคโป็ร์สั�งให้โรงเรียูนระงับัการใช้ Zoom สำาหรับั 

การเรียูนที�บั้านในช่วิงวิิกฤต COVID-19 เช่นเดัียูวิกับัไต้หวิันที�มีคำาสั�งห้ามให้หน่วิยูงานรัฐบัาล 

และโรงเรียูนใช้ Zoom ดั้วิยู

‘Zoombombing’ เกิดัข้ึ�นเม่�อแฮักเกอร์ไดั้เข้้าไป็ในการป็ระชุมออนไลน์ (ซัึ�งมีหมายูเลข้และ 

รหัสผ่านสำาหรับัการระบัุเข้้าการป็ระชุม) และไป็รบักวินการป็ระชุมโดัยูการแสดังภาพที�ไม่เกี�ยูวิข้้อง 

เช่นวิิดัีโอลามก เหตุการณ์์เช่นเดัียูวิกันนี�ก็เกิดัข้ึ�นกับัแฟลตฟอร์มที�คล้ายู ๆ  กัน เช่น Google Meet

StreamYard ไดั้กล่าวิถึงตัวิเองวิ่าเป็็น “สตูดัิโอไลฟ์สตรีมมิงที�อยูู่ในบัราวิเซัอร์ข้องคุณ์” โดัยู 

ผู้จัดัการป็ระชุมออนไลน์สามารถให้ผู้นำาเสนอหร่อผู้อภิป็รายูสามารถเข้้าถึงการป็ระชุมออนไลน์ไดั้  

ทวิ่า ผู้เข้้าร่วิมสามารถเข้้าไป็สตรีมงานป็ระชุมโดัยูผ่านแพลตฟอร์มอยู่างเฟซับัุ้ก Live, Linkedln,  

หร่อ YouTube เน่�องจากมีเพียูงผู้เข้้าร่วิมหลักเท่านั�นที�อยูู่ใน ‘ห้อง’ สนทนา ข้นะที�ผู้เข้้าร่วิมอ่�น ๆ  

ต่างอยูู่ในที�  ๆ  แตกต่างกัน ผู้จัดัสามารถจำากัดัการเข้้าร่วิมในการอภิป็รายูหลักไดั้สะดัวิกมากข้ึ�น  

สามารถ ‘ควิบัคุมฝึูงชน’ และหลักเลี�ยูงการถูกรบักวินไดั้ Zoom และแฟลตฟอร์มในลักษณ์ะ 

เดัียูวิกันนี�ก็สามารถสตรีมไดั้โดัยูผ่านช่องทางที�สาม

WebinarJam ใช้เทคโนโลยูีกระจายูเสียูง โดัยูผ่านระบับัคลาวิดั์ในการเป็็นผู้จัดังานออนไลน์  

หลังจากที�ทดัลองใช้โดัยูไม่เสียูค่าใข้้จ่ายูแล้วิ ก็จะมีการเสนอให้มีการจ่ายูค่าเข้้าไป็ใช้บัริการ

Lark เป็็นซัอฟต์แวิร์การร่วิมม่อและการส่�อสารที�ให้บัริการไม่เสียูค่าใช้จ่ายู ซัึ�งช่วิยูสำาหรับัการ 

ป็ระชุมออนไลน์หร่อการสนทนาผ่านวิิดัีโอและเสียูง องค์การเพ่�อการศึกษา วิิทยูาศาสตร์และ 

วิัฒนธิ์รรมแห่งสหป็ระชาชาติ (ยููเนสโก) ไดั้จัดัให้โป็รแกรมนี�เป็็นเคร่�องม่อที�แนะนำาสำาหรับัการ 

เรียูนรู้ทางไกล Larksuite มีคู่ม่อสำาหรับัครูและนักเรียูนดั้วิยู

ดิ้แลความปีลอดิภััยุ

ดิ้านดิิจิิทััลของต้ัวเอง

และคนทัี�เราสื่ัมภัาษัณ์ 

รวมถ่ึงผู้้้เข้าร่วมในกัาร

อภัิปีรายุออนไลน์
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https://zoom.us/
https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-security-company-aims-for-end-to-end-encryption/
https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-security-company-aims-for-end-to-end-encryption/
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://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/
https://home.webinarjam.com/index
https://www.larksuite.com/en_us/


6.	 เล่อกบริการคลาวด์	(Cloud)	อย่างช้าญฉลาด

แอป็พลิเคชันคลาวิดั์จำาวินมากเสนอพ่�นที�วิ่างสำาหรับัการเก็บั และ 

ส่ง/แชร์ไฟล์ นอกจากนี�ผู้ใช้ยูังสามารถเก็บัไฟล์ในเคร่อข้่ายูเซัิร์ฟเวิอร์

บันอินเทอร์เน็ตแทนที�จะเก็บัไวิ้ในฮัาร์ดัไดัร์ฟ ให้ควิามสำาคัญกับั 

เร่�องควิามป็ลอดัภัยูเป็็นอันดัับัต้น ๆ  ในการเล่อกใช้แอป็พลิเคชัน

มากกวิ่าที�จะสนใจเพียูงแค่วิ่าเป็็นสิ�งที�ฟรี มีคนใช้ทั�วิไป็หร่อไดั้รับั 

ควิามนิยูมเท่านั�น เหม่อนกับัที�คุณ์ทำาวิิจัยูก่อนที�จะซั่�ออุป็กรณ์ ์

เคร่�องใช้หร่อเส่�อผ้า

3 แอป็พลิเคชันที�มีการเข้้ารหัส ไดั้แก่ Sync, Tresorit, pCloud  

โดัยู Tresorit จะมีการเข้้ารหัสทั�งหมดัสำาหรับัการเก็บัในคลาวิดั์  

มีการเก็บัค่าให้บัริการ แต่ก็ให้กลุ่มไม่แสวิงผลกำาไรสามารถเข้้าถึง 

ไดั้ฟรี ข้ณ์ะที� Sync ก็มีการเข้้ารหัส ให้พ่�นที�สำาหรับัเก็บัข้้อมูลฟรี 

pCloud มีทั�งระบับัที�เข้้ารหัสและไม่เข้้ารหัส ไฟล์ที�เก็บัไวิ้ในคลาวิดั์

สามารถเข้้าไดั้ในทุกที�ทุกเวิลา รวิมถึงเข้้าจากสมาร์ทโฟนไดั้

ให้ความสื่ำาคัญกัับ 

เร่�องความปีลอดิภััยุ

เปี็นอันดิับต้้น ๆ  ในกัาร

เล่อกัใช่้แอปีพลิเคช่ัน

มากักัว่าทัี�จิะสื่นใจิ 

เพียุงแค่ว่าเปี็นสื่ิ�งทัี�ฟี่ร ี

มีคนใช่้ทัั�วไปีหร่อ 

ไดิ้รับความนิยุมเทั่านั�น 

เหม่อนกัับทัี�คุณทัำาวิจิัยุ

กั่อนทัี�จิะซ่�ออุปีกัรณ์

เคร่�องใช่้หร่อเสื่่�อผู้้า
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https://www.sync.com/
https://tresorit.com/
https://www.pcloud.com/


 เริ�มที�ตัวิบัุคคลก่อน ชวินเชิญให้ 

 ผู้ร่วิมแสดังควิามคิดัเห็นเกี�ยูวิกับั 

 อุป็นิสัยูการออนไลน์ข้องแต่ละคน  

 ถามผู้ เข้้าร่วิมวิ่าเข้าคิดัวิ่าตัวิเอง 

ใช้เวิลากับัสมาร์ทโฟนนานเท่าไหร่ในแต่ละวิัน และ 

ทำาอะไร? เป็รียูบัเทียูบัเวิลาที�แต่ละคนใช้ในออนไลน์ 

กับัข้้อมูลที�แสดังในระบับัจับัเวิลาออนไลน์ที�มีอยูู่

โทรศัพท์ม่อถ่อข้องพวิกเข้า (สำาหรับัไอโฟน ไป็ยูัง 

ติดัตั�ง > เวิลาหน้าจอ ส่วินระบับัป็ฏิิบััติการแอนดัรอยูดั์ 

ไป็ยูังติดัตั�ง > แบัตเตอรีและการทำางาน > สถิติการ 

ใช้แบัตเตอรี ซัึ�งแสดังเป็อร์เซั็นต์การใช้แบัตเตอรี 

ในกิจกรรมที�แตกต่างกัน) คุณ์สามารถดัาวิน์โหลดั

แอป็พลิ เคชันการควิบัคุม เวิลาหน้ าจอในระบับั 

ป็ฏิิบััติการไอโอเอสและแอนดัรอยูดั์ เช่น Moment 

และ RealizD โดัยูใช้ในการ ‘ทดัลอง’ ในการอบัรม  

และเพ่�อสร้างควิามตระหนักในการใช้ชีวิิตออนไลน์ 

ข้องแต่ละคน

สำารวิจแหล่งและผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิและข้้อมูลที�ผู้เข้้าร่วิมใช้

ในการค้นหาออนไลน์ เข้้าถึงไดั้อยู่างไร? คำาตอบั 

ข้องคำาถามเหล่านี�จะแสดังให้ เห็นถึงวิ่าคนเข้้าถึง

ผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิป็ฐมภูมิ หร่อเช่�อฟีดัในโชเชียูลมีเดัียู 

ในการกรองข้่าวิสารที�พวิกเราไดั้รับั

เตรียูมตัวิอยู่างสักสองหร่อสามตัวิอยู่างที�เกี�ยูวิข้้องกับั

เคล็ดัลับันี� เพ่�อให้จำาไดั้ เช่นตัวิอยู่างที�มองเห็นไดั้-

รูป็ภาพ ภาพป็ระกอบั การ์ตูน หร่อ อุป็กรณ์์เล็ก ๆ   

น้อยู ๆ  ก็สามารถช่วิยูไดั้

ถ ามผู้ เข้้ า ร่ วิ ม ในก า รอภิ ป็ ร า ยูกลุ่ ม  เ กี� ยู วิ กั บั 

องค์ป็ระกอบัสำาคัญข้องควิามป็ลอดัภัยูดั้านดัิจิทัล 

จากเคล็ ดัลับัที� อธิ์ิ ป็รายูในคู่ ม่ อนี�  ให้ ผู้ เข้้ า ร่ วิม 

ป็ระเมินวิ่าเคร่�องม่อป็ระเภทใดัที�เหมาะกับังานและ

ชีวิิตป็ระจำาวิันข้องพวิกเข้าที�สุดั หร่ออันไหนที�เหมาะ 

ที�จะเสนอให้ที�สำานักข้่าวิข้องตัวิเองไดั้ใช้

เปิดหัวข้อ
สนทนา
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เล่อกเคร่�องม่อที�ระบัุในบัทนี�เพ่�อดัาวิน์โลหดั ติดัตั�ง 

และนำามาให้จริง สำาหรับัแอป็พลิเคชันและเคร่�องม่อ

ดัิจิทัล การให้ทดัลองใช้จริงจะก่อให้เกิดัผลที�แตกต่าง

อยู่างมากกวิ่าแค่การอภิป็รายูหร่อใช้สไลดั์ โดัยูเฉีพาะ

คนที�ทำาครั�งแรก

27 คู่ม
ือ 

 ว
าร

สา
รศ

าส
ตร

์แล
ะก

าร
เล

่าเร
่�อง

ออ
นไ

ลน
์



Photo: Dat Dau



3
หวนกลับมาดูสถึานการณ์ข่าวในโลกอันสับสน

เพื่่�อย้นยันอ้กำคริ่ั�งว่�องค์ปริ่ะกำอบของข่�วและกำ�ริ่ท่้�ม้ง�นท่้�ผลิต้ต้�มขั�นต้อนและ 

ม้ม�ต้ริ่ฐ�นต้�มหลักำว�ริ่ส�ริ่ศ�สต้ริ่์นั�นหม�ยคว�มว่�อย่�งไริ่ เพื่ริ่�ะน้�ค้อแกำนหลักำ 

ของว่ชี�อ�ชี้พื่และชี่วยให้เริ่�ส�ม�ริ่ถิ่เข้�ใจข่�วส�ริ่ไม่ว่�จะเป็นผลิต้ภิัณฑ์์ ไหน ม�จ�กำ

ชี่องท่�งกำ�ริ่เผยแพื่ริ่่ พื่่�นท่้�หริ่ือแฟลต้ฟอริ่์มใด ๆ  กำ็ต้�ม

วารสารศาสตร์เป็นวิชาชีพิ ซัึ�งหมายูถึงวิ่าเป็็นอาชีพที�ต้องมีการฝึึกและทักษะเฉีพาะ โดัยูทักษะ 

เหล่านี�เกี�ยูวิข้้องกับัการฝึึกฝึนในการไดั้มาถึงข้้อมูลที�มีคุณ์ภาพ การคิดัเชิงวิิพากษ์ การเล่าเร่�อง  

และการเช่�อมโยูงกับัผู้รับัสารเพิ�มข้ึ�น ซัึ�งถ่อเป็็นส่วินหนึ�งข้องกระบัวินการทำางาน ที�เกี�ยูวิข้้องกับั 

การตรวิจสอบั แก้ไข้และทบัทวินเพ่�อทำาให้เร่�องราวิดัังกล่าวิเป็็นงานเชิงวิารสารศาสตร์

ลองตั�งคำาถามนี�: อะไรที�ทำาให้วิารสารศาสตร์เป็็นวิารสารศาสตร์? อะไร

ที�ทำาให้เร่�องราวิที�ผลิตออกมาตามกระบัวินการข้องวิารสารศาสตร์/ข้่าวิ 

แตกต่างจากเน่�อหาอ่�น ๆ ? แล้วิลงลึกไป็อีกวิ่า: อะไรที�ทำาให้เร่�องราวิ 

เชิงวิารสารศาสตร์เป็็นเร่�องราวิที�ดัี

ป็ระเดั็นนี�จำาเป็็นต้องการพูดัถึงในยูุคที�ผู้รับัสารเกิดัควิามสับัสนวิ่า 

อะไรค่อข้่าวิที�มาจากม่ออาชีพกับัอะไรค่อ ‘เน่�อหาออนไลน์’ ทั�งนี� 

‘เน่�อหาออนไลน์’ เป็็นคำาทั�วิไป็ที� ไม่ไดั้จำากัดัอยูู่แค่ เร่�องราวิเชิง

วิารสารศาสตร์เท่านั�น รวิมถึงสิ�งต่าง ๆ  ที�เผยูแพร่ให้กับัผู้รับัสาร

อะไรทัี�ทัำาให้เร่�องราว

ทัี�ผู้ลิต้ออกัมาต้าม 

กัระบวนกัารของ

วารสื่ารศาสื่ต้ร์/ข่าว 

แต้กัต้่างจิากัเน่�อหา

อ่�น ๆ ?

จุดมุ่งหมาย
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ออนไลน์ อาจจะเป็็นเน่�อหา เสียูง ภาพ วิิดัีโอ หร่อสิ�งที�ผลิตโดัยูผู้ผลิตที�หลากหลายู เช่น บัุคคล  

บัล็อกเกอร์ นักการตลาดั ป็ระชาสัมพันธิ์์หร่อผู้ที�มีอิทธิ์ิพลบันส่�อสังคม

ลองมายู้อนดัูเกณ์ฑ์์ข้องวิารสารศาสตร์ที�มีคุณ์ภาพและกระบัวินการทางวิารสารศาสตร์

แนวทางแห่งวารสารศาสตร์

เร่�องที�ดัีในเชิงวิารสาสรศาสตร์ต้อง:

• มีการถกเถียูง อธิ์ิบัายูในป็ระเดั็นที�เป็็นที�สนใจและเกี�ยูวิข้้องกับัผู้รับัสาร

• ถูกต้องและมีแหล่งข้้อมูลที�ถูกต้อง

• เป็็นกลาง

• ยูุติธิ์รรม

• ครอบัคลุม (ป็ระกอบัไป็ดั้วิยูหลากหลายูควิามคิดัเห็นที�แตกต่างกัน)

ตัวิชี�วิัดัเหล่านี�นำาไป็ใช้ไดั้กับัป็ระเภทและรูป็แบับัข้องส่�อ ทั�ง หนังส่อพิมพ์ นิตยูสาร โทรทัศน์หร่อ 

วิิทยูุ เสียูงหร่อออนไลน์

จากนั�น ลองมาดัูกระบัวินการทางวิารสารศาสตร์ที�ป็ระกอบัให้เกิดัเป็็นวิารสารศาสตร์ที�มีคุณ์ภาพ

งานเชิงวิารสารศาสตร์เป็็นผลจากกระบัวินการซัึ�งเกี�ยูวิข้้องกับัการรวิบัรวิมข้้อมูลและมีเร่�องราวิ 

ที�ผ่านข้ั�นตอนการทบัทวินก่อนที�จะเผยูแพร่สู่สาธิ์ารณ์ชน โดัยูทั�วิไป็ข้ั�นตอนเหล่านี�เกี�ยูวิข้้องนักข้่าวิ 

ในการผลิตเร่�องราวิ ส่งเร่�องไป็ยูังรองบัรรณ์าธิ์ิการ และ/หร่อบัรรณ์าธิ์ิการ มีการอภิป็รายูและ 

มีการเป็ลี�ยูนแป็ลงหากจำาเป็็น แล้วิจากนั�นจะมีการทบัทวินเร่�องราวิ 

ที�ผ่านมาตรวิจสอบั ก่อนที�เร่�องดัังกล่าวิจะพร้อมในการตีพิมพ์

นักข้่าวิ ไม่วิ่าจะเป็็นนักข้่าวิอิสระหร่อที�ทำางานให้กับับัริษัทส่�อ ล้วิน 

ต้องรับัผิดัชอบัต่องานที�พวิกเข้าทำา นั�นหมายูควิามวิ่า ผู้ผลิตข้่าวิ 

หร่อบัริษัทส่�อในการผลิตและเผยูแพร่ข้่าวิต้องสามารถระบัุตัวิตนไดั้  

อีกนัยูยูะหนึ�ง บัริษัทส่�อหร่อเวิ็บัไซัต์ต้องมีควิามชอบัธิ์รรม ซัึ�งหมายูถึง

ป็ระวิัติและพ่�นเพข้องส่�อมีการเป็ิดัเผยูต่อสาธิ์ารณ์ชนและสามารถ 

ตรวิจสอบัไดั้ รวิมถึงคณ์ะบัรรณ์าธิ์ิการสามารถระบัุตัวิตนไดั้ ทั�งนี�  

ทีมข้่าวิข้นาดัเล็กหร่อแม้แต่โต๊ะข้่าวิที�มีเพียูงคนเดัียูวิยูังต้องทำางาน 

ที�มีคุณ์ภาพและยูึดัหลักองค์ป็ระกอบัข้องวิารสารศาสตร์ม่ออาชีพ

ป็ระเดั็นเร่�องคุณ์ภาพหร่อควิามนิยูมข้อง ‘งานเชิงวิารสารศาสตร์’  

แตกต่างจากการมองวิ่า ทีมข้่าวิหร่อสำานักข้่าวิที�ผลิตข้่าวินั�น มีควิาม 

น่าเช่�อถ่อหร่อไม่

ปีระเดิ็นเร่�อง

คุณภัาพหร่อ 

ความนิยุมของ 

‘ผู้ลิต้ภััณฑ์์เช่ิง

วารสื่ารศาสื่ต้ร์’ 

แต้กัต้่างจิากั 

กัารมองว่า ทัีมข่าว

หร่อสื่ำานักัข่าว 

ทัี�ผู้ลิต้ข่าวนั�น มี

ความน่าเช่่�อถ่่อ 

หร่อ มีจิริง
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ผู้รับัสารสามารถแสดังควิามชอบัและติดัตามส่�อที�มีการใช้ภาษาที�น่าต่�นเต้นหร่อที�มองวิ่าสอดัคล้อง 

กับัควิามคิดัเห็นข้องตัวิเอง บัางคนก็อาจจะชอบัแหล่งข้่าวิที�พวิกเข้าเห็นพ้องเลยูทำาให้มองวิ่าเป็็น 

แหล่งข้่าวิที�น่าเช่�อถ่อ ข้ณ์ะเดัียูวิกัน การที�ไม่เห็นดั้วิยูกับัแหล่งข้่าวิหร่อควิามคิดัเห็นข้องส่�ออาจจะ 

ไม่ไดั้หมายูควิามวิ่าส่�อนั�นไม่น่าไวิ้ใจหร่อไม่น่าเช่�อถ่อหร่อแหล่งข้่าวินั�นให้ข้้อมูลที�ผิดัหร่อบัิดัเบั่อน 

สำานักข้่าวิตัวิจริงหมายูถึงสำานักข้่าวินั�นมีอยูู่จริง ในข้ณ์ะเดัียูวิกัน คุณ์ภาพและควิามน่าเช่�อถ่อ 

ก็เป็็นอีกเร่�องหนึ�ง ดัังนั�น ส่�อแท้และมีควิามชอบัธิ์รรมก็อาจจะผลิตเร่�องราวิที�คุณ์ภาพแยู่ หร่อไม่มี

ควิามถูกต้องและอ้างผิดัไดั้

ทั�งนี� หน้าเพจ ข้่าวิหร่อวิิดัีโออาจจะดัูเหม่อนเป็็นข้่าวิเพราะมีรูป็แบับั การจัดัหน้าหร่อข้ั�นตอนที� 

คล้ายูกันแต่ทวิ่าไม่ใช่ข้่าวิ

ทักษะด้านวารสารศาสตร์

ทักษะอะไรที�นักข้่าวิควิรมี? นี�ค่อสิ�งที�นักข้่าวิควิรมี:

• รวิบัรวิมข้้อมูลที�มีคุณ์ภาพและเป็็นป็ระโยูชน์ รวิมถึงข้้อมูลป็ฐมภูมิ เช่น การสัมภาษณ์์  

รายูงาน สถิติ และแหล่งข้้อมูลทุติยูภูมิที�มีคุณ์ภาพ เช่น เอกสารป็ระกอบั

• มีการสัมภาษณ์์เพ่�อหาข้้อมูลเพิ�มเติมหลังจากที�มีการทำาการวิิจัยูและเตรียูมข้้อมูล

• สร้างและรักษาแหล่งข้่าวิและแหล่งข้้อมูล

• มีควิามสงสัยูต่อเหตุการณ์์หร่อป็ระเดั็นต่าง ๆ  ตลอดัเวิลา

• เล่าเร่�องอยู่างดัีและสร้างสรรค์อยู่างน่าสนใจ

• ระบัุและนำาเสนอแง่มุมข้องเร่�องที�สำาคัญสำาหรับัผู้รับัสาร หร่อที�ยูังไม่มีการรับัรู้หร่อเข้้าใจ 

มากกวิ่าที�จะนำาเสนอตามข้่าวิที�ไดั้มา

• แยูกแยูะไดั้วิ่าอะไรที�เป็็นแหล่งข้่าวิที�น่าเช่�อถ่อข้องข้้อมูลออนไลน์ รวิมถึง ข้่าวิและแหล่งข้่าวิ

ในการอ้าง ส่งต่อ หร่อติดัตาม
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ประเภทของเนื้อหาข่าว

ป็ระเภทข้องเร่�องเชิงวิารสารศาสตร์ไดั้แก่อะไรบั้าง?

ขี่าวด่วน

❖ เร่�องราวิมักจะเป็็นเหตุการณ์์ที�เกี�ยูวิกับักรอบัเวิลาและป็ระกาศ เอกสารที�เผยูแพร่ หร่อ 

เร่�องราวิข้ององค์กร (ที�นักข้่าวิไป็ค้นควิ้าและเข้ียูนเอง ไม่เกี�ยูวิไดั้มาจากข้่าวิป็ระชาสัมพันธิ์์

หร่อแถลงการณ์์) ซัึ�งมีลักษณ์ะสั�นเพราะแค่เป็็นการรายูงานวิ่าเกิดัอะไรข้ึ�นและเข้าพูดัหร่อ 

ทำาอะไร นำาเสนออยู่างตรง ๆ

บทค้วามพิิเศษ

❖ ลงรายูละเอียูดัเชิงลึก เพราะฉีะนั�นจะมีข้นาดัยูาวิกวิ่าป็กติ เร่�องราวิที�นำาเสนอแง่มุมอ่�น ๆ   

ข้องเหตุการณ์์และมักจะเข้ียูนลักษณ์ะที�เล่าถึงบัรรยูากาศ การพรรณ์นา เน่�อหา อารมณ์์และ

ควิามคิดัเห็นในเน่�อหา

บทวิเค้ราะห์

❖ เร่�องราวิที�ลงรายูละเอียูดัเชิงลึก โดัยูมุ่งจะอธิ์ิบัายูป็ระเดั็นหร่อเหตุการณ์์และนำาเสนอมุมมอง

ต่าง ๆ  ซัึ�งมีการใช้ข้้อมูลจากการสัมภาษณ์์ เน่�อหาที�เผยูแพร่ต่อสาธิ์ารณ์ชนและรายูงานข้่าวิ 

อ่�น ๆ  โดัยูนำามารวิมกับัควิามรู้และป็ระสบัการณ์์ข้องนักข้่าวิเองเกี�ยูวิกับัเร่�องดัังกล่าวิ

ขี้อค้ิดเห็น/ค้อล่ัมน์/บทวิพิากษ์

❖ เร่�องราวิที�นักข้่าวิแบั่งป็ันควิามคิดัเห็นส่วินตัวิข้องตัวิเองเกี�ยูวิกับัป็ระเดั็นต่าง ๆ  มีการสร้าง

เร่�องราวิสำาหรับัควิามคิดัเห็นหร่อแง่มุมต่าง ๆ และไม่จำาเป็็นต้องมีการสัมภาษณ์์เพ่�อข้้อมูล 

เพิ�มเติม

นอกจากนี� เร่�องราวิอ่�น ๆ  ยูังอยูู่ในรูป็แบับัต่าง ๆ  ที�ห้องข้่าวิไดั้สร้างข้ึ�น โดัยูเฉีพาะอยู่างยูิ�งกับั 

เทคโนโลยูีในทุกวิันนี� ทางเล่อกบัางอันอาจรวิมถึงป็ระวิัติส่วินบัุคคล บัทควิามถาม-ตอบัหร่อ 

การสัมภาษณ์์ตัวิต่อตัวิทางโทรทัศน์ ทางเสียูงหร่อวิิดัีโอ หร่อเป็็นเรียูงควิามภาพหร่อสไลดั์

32คู่ม
ือ 

 ว
าร

สา
รศ

าส
ตร

์แล
ะก

าร
เล

่าเร
่�อง

ออ
นไ

ลน
์



 ออกแบับัแบับัฝึึกหัดัเพ่�อให้เห็นวิ่า 

 ผู้เข้้าร่วิมจะทำาอยู่างไรเพ่�อแยูกแยูะ 

 ผลิตภัณ์ฑ์์เชิงวิารสารศาสตร์จาก 

 เน่�อหาออนไลน์ เช่น ข้่าวิ แถลงข้่าวิ 

หร่อข้่าวิป็ระชาสัมพันธิ์์ บัล็อก โพสต์โดัยูบัุคคลทั�วิไป็

หร่อผู้มีอิทธิ์ิพลในส่�อสังคม หร่อนักการตลาดัออนไลน์ 

นอกจากนี�  เตรียูมชุดัตัวิอยู่างและถามผู้ เข้้าร่วิม  

จะเป็็นกลุ่มหร่อบัุคคลก็ไดั้ ให้แยูกสิ�งเหล่านี� เป็็น

ป็ระเภทอยู่างเหมาะสม เช่น จัดักลุ่มที�เป็็นแถลงข้่าวิ

ทั�งหมดั และ/หร่อที�ไม่ใช่เน่�อหาข้่าวิ หลังจากนั�น  

คุณ์ถามผู้แทนข้องกลุ่มให้อธิ์ิบัายูและเป็รียูบัเทียูบั 

ควิามแตกต่างที�มี  ไม่ เพียูงเท่านี�  คุณ์ยูังสามารถ 

อภิป็รายูตัวิอยู่างข้องเน่�อหาออนไลน์ แล้วิให้ ‘เล่อก’ 

วิ่านี�ค่อเน่�อหาป็ระเภทอะไร

ถามผู้ เข้้าร่วิมถึงแหล่งข้้อมูลออนไลน์ที�พวิกเข้าใช้

ป็ระจำาและจัดัวิ่าเป็็นข้่าวิหร่อไม่ ทำาไม

เปิดหัวข้อ
สนทนา
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4
วารสารศาสตร์บนพื้นที่ออนไลน์

เพื่่�อเป็นกำ�ริ่อภิิปริ่�ยเกำ้�ยวกำับว่ธ์้ท่้�เริ่�ส�ม�ริ่ถิ่นำ�ไปใชี้เพื่่�อปริ่ับเปล้�ยนข่�วส�ริ่ ริ่วม 

ไปถิ่ึงเน้�อห�ต้่�ง ๆ  นอกำเหน้อจ�กำน้� ยังเป็นกำ�ริ่กำริ่ะจ�ยข่�วให้เข้�กำับพื่่�นท่้�ออนไลน์ 

และดิจ่ท่ัล และพื่ฤต้ิกำริ่ริ่มของผู้บริ่่โภิค

สิ�งที�ทำาให้เรื�องราวมีพิล่ังแล่ะน่าสนใจัแบบออฟไล่น์ ก็ไม่ต่างกันกับัแบับัออนไลน์ ใช้ส่วินผสม 

ทางดั้านวิารสารศาสตร์แบับัเดัียูวิกันกับัการผลิตข้่าวิสำาหรับัพ่�นที�ออนไลน์

แต่ส่�อ (ในกรณ์ีนี�ค่อ โลกออนไลน์) เป็็นตัวิกำาหนดัวิิธิ์ีถ่ายูทอดัข้้อควิาม ดัังที� Marshall McLuhan  

นักคิดัและนักการศึกษาดั้านการส่�อสารชาวิแคนาดัา ผู้ซัึ�งมีทฤษฎีีเกี�ยูวิกับัส่�อและการส่�อสารเป็็น 

เสาหลักที�สอนในชั�นเรียูนวิารสารศาสตร์ ไดั้ยูกป็ระเดั็นที�ต้องพิจารณ์าค่อ จะทำาให้ผู้อ่านออนไลน์ 

บัริโภคข้่าวิสารไดั้อยู่างไร (จำานวินผู้อ่านจากการใช้สมาร์ทโฟน มีมากกวิ่าจำานวินข้องผู้อ่าน 

ที�ใช้คอมพิวิเตอร์หร่อโน้ตบัุ๊ก)

ส่�อเก่อบัทุกแห่งในป็ัจจุบััน มีผลิตภัณ์ฑ์์หลักเป็็นข้องตัวิเอง มีเวิ็บัไซัต์ที�อาจจะมีเวิ็บัเดัียูวิหร่อหลายู

เวิ็บัไซัต์ และมีไมโครไซัต์สำาหรับัหัวิข้้อพิเศษ ตลอดัจนช่องทางส่�อสังคม ดั้วิยูพ่�นที�ที�แตกต่างกัน 

เหล่านี� ทำาให้เกิดัควิามต้องการในการนำาเสนอเน่�อหาที�แตกต่างกันออกไป็

ป็ัจจุบัันนี�ผู้คนใช้เวิลาออนไลน์เพิ�มมากข้ึ�นเร่�อยู ๆ  ช่องข้่าวิต่างก็ต้องป็รับัตัวิและเป็ลี�ยูนวิิธิ์ีการ 

นำาเสนอ สำาหรับัห้องข้่าวิหลายู ๆ  แห่งนั�น การป็รับัตัวิเช่นนี� หมายูถึง การนำาเสนอเน่�อหาข้อง 

ข้่าวิหลักในรูป็แบับัต่าง ๆ  ที�มีการเพิ�มระดัับัควิามเชี�ยูวิชาญในการทำาข้่าวิที�มากข้ึ�นในดั้านหนึ�ง แต่ก็ 

ยูังคงใช้รูป็แบับัข้องส่�อที�หลากหลายูในรูป็แบับัที�แตกต่างกันออกไป็ในอีกดั้านหนึ�ง

จุดมุ่งหมาย
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ข่าวและการเล่าเรื่องออนไลน์ที่เข้าถึึงได้ง่าย

แนวิทางป็ฎีิบััติที�เป็็นป็ระโยูชน์ในการผลิตข้่าวิที�เป็็นมิตรกับัโลกออนไลน์มีอะไรบั้าง?

1.	 ขึ้่าวที่่�ถู้กผ่ลิตัขึ้้�นเพ่�อการใช้้งานออนไลน์จะที่ำางานได้ด่ขึ้้�นเม่�อ

• มีช่วิงเวิลาการนำาเสนอข้่าวิที�สั�นลง เม่�อเสนอข้่าวิในช่วิงการเสนอข้่าวิยู่อยู หร่อมีเร่�องราวิที� 

ต่อเน่�องกันมากกวิ่า รวิมไป็ถึงบัทสรุป็ข้่าวิเชิงลึกที�สามารถอัพเดัทไดั้ตลอดัทั�งวิัน

• มีป็ฏิิสัมพันธิ์์กับัคนอ่านมากข้ึ�น ไม่วิ่าจะเป็็นส่�อชนิดัเดัียูวิหร่อส่�ออ่�น ๆ  ที�เสริมเพิ�มเติม 

(ภาพถ่ายู, ภาพถ่ายูเรียูงควิาม, วิิดัีโอสั�น, สไลดั์โชวิ์)

• มีหัวิข้้อข้่าวิและช่�อเร่�องที�ถูกต้องและโดันใจ

• มีไฮัเป็อร์ลิงก์ไป็ยูังแหล่งที�มาและเหตุการณ์์ที�อ้างถึง เพ่�อให้ง่ายูสำาหรับัผู้ชมในการค้นหา

• มีการโป็รโมทอยู่างม่ออาชีพผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น ส่�อสังคม และพ่�นที�ออนไลน์อ่�น ๆ   

รวิมไป็ถึงการโพสต์ที�มีคุณ์ภาพและการติดัแฮัชแท็ก

2.	 ยังรักษาพ่�นที่่�และความตั้องการเน่�อหัาออนไลน์แบบยาวไว้เสมอ	 เน่�องจากยังม่ผ่้้บริโภัค 
ที่่�ตัิดตัามอย่างเหัน่ยวแน่น	เที่่ยบกับรายงานขึ้่าวที่างที่่ว่และขึ้่าวสองย่อหัน้า

ในการทำาข้่าวิออนไลน์นั�น ไม่จำาเป็็นวิ่าเน่�อหาข้องเข้่าวิจะต้องมีเน่�อหาที�สั�น วิัฒนธิ์รรมข้่าวิสารที� 

แตกต่างกันล้วินมีรสนิยูมและรูป็แบับัการใช้งานที�ต่างกันออกไป็ สิ�งนี�จะเป็็นการกำาหนดัควิามยูาวิ,  

รูป็แบับัและป็ระเภทข้องส่�อที�เป็็นมิตรกับัผู้รับัสาร นอกจากนี� การมีรูป็แบับัหร่อควิามยูาวิข้อง 

เร่�องราวิที�เหม่อนกันจะทำาให้ข้่าวิสารนั�นค่อนข้้างราบัเรียูบั

แทนที�จะทำาให้เร่�องราวิออนไลน์ทั�งหมดันั�นสั�นลง คำาถามที� เป็็นป็ระโยูชน์สำาหรับันักข้่าวิและ

บัรรณ์าธิ์ิการเองต้องถามนั�นค่อ เราควิรทำาข้่าวิสารออนไลน์ในรูป็แบับัใดั ที�จะเหมาะกับัผู้รับัสาร 

และตลาดัข้องเรา?

การทำาเน่�อหาที�ยูาวิข้ึ�นอาจเป็็นเคร่�องม่อที�มีป็ระสิทธิ์ิภาพในการพัฒนาแบัรนดั์ข้่าวิสาร เกิดัการ 

ผลิตข้่าวิอยู่างม่ออาชีพและมีป็ระสิทธิ์ิภาพ สิ�งเหล่านี�อาจเป็็นผลิตภัณ์ฑ์์เฉีพาะสำาหรับัการวิิเคราะห์

แนวิโน้มไดั้ มองดัูภาพรวิมเบั่�องหลังเหตุการณ์์และเสนอบัางสิ�งที�แตกต่างให้กับัผู้รับัสาร มีการ 

ผลิตข้่าวิที�มีการเล่าเน่�อหาแบับัยูาวิ ๆ  เกิดัข้ึ�นใหม่มากข้ึ�นในวิงการข้่าวิออนไลน์ เน่�องจากผู้คนหันมา

มองหาวิิธิ์ีหยูุดัพักและทำาควิามเข้้าใจกับัควิามหมายูข้องโลกที�อยูู่รอบัตัวิข้องพวิกเข้า

36คู่ม
ือ 

 ว
าร

สา
รศ

าส
ตร

์แล
ะก

าร
เล

่าเร
่�อง

ออ
นไ

ลน
์



3.	 หันังส่อพิมพ์,	นิตัยสาร	และสถูาน่โที่รที่ัศน์	มักจะม่เว็บไซตั์เป็นขึ้องตััวเอง	แตั่ส่�อเหัล่าน่� 
มักจะม่ร้ปแบบที่่�แตักตั่างกันออกไป	เพ่�อใหั้เขึ้้ากับเร่�องราวประเภัที่ตั่าง	ๆ 	รวมไปถู้งผ่้้ช้ม 
ที่่�หัลากหัลาย	บางอย่างเช้่น	ไมโครไซตั์	หัร่อหัน้าเว็บพิเศษ	ถู้กผ่ลิตัขึ้้�นสำาหัรับเหัตัุการณ์
และประเด็นสำาคัญ	ๆ 	ตััวอย่างเช้่น	การแพร่ระบาดขึ้อง	COVID-19	หัร่อการเล่อกตัั�ง	 
เป็นตั้น.

การใช้ควิามรู้ที�เหมาะสมเกี�ยูวิกับัผู้รับัสาร ส่�ออาจพบัวิ่ามันมีป็ระโยูชน์ในการสำารวิจเวิ็บัไซัต์ข้อง 

ตัวิเอง และมองเห็นวิ่าควิรป็รับัป็รุงตัวิเองอยู่างไรเพ่�อให้เกิดัควิามเข้้ากันที�ดัีมากข้ึ�นกับัผู้ชมออนไลน์

และผู้ที�ใช้โทรศัพท์ม่อถ่อ

ตัวิอยู่างเช่น เวิ็บัไซัต์ข้องหนังส่อพิมพ์สามารถป็รับัเป็ลี�ยูนให้มีชุดัเน่�อหาบัางส่วินที�แตกต่างกัน 

ออกไป็จากเน่�อหาที�ป็รากฎีอยูู่ในฉีบัับัที�ตีพิมพ์เป็็นเล่ม ดัังนั�นถึงเน่�อหาจะทับัซั้อน แต่ไม่ไดั้เป็็น 

เน่�อหาที�ซัำ�าซั้อนซัึ�งกันและกัน เวิ็บัไซัต์ดัังกล่าวิสามารถแนะนำาหัวิข้้อข้่าวิดั่วิน – เร่�องสั�นหร่อสรุป็ข้่าวิ

ที�เป็ลี�ยูนไป็ไดั้ตลอดัทั�งวิัน แต่สำาหรับัฉีบัับัที�ตีพิมพ์นั�นก็จะเป็็นการเสนอข้่าวิที�มีเน่�อหาสมบัูรณ์์

ห้องข้่าวิอาจสร้างการเล่าเร่�องในแบับัต่าง ๆ  เช่น การแสดังภาพข้้อมูล ซัึ�งเป็็นการแสดังภาพกราฟิก

ข้องข้้อมูลผ่านแผนภูมิ, กราฟ, ตาราง และแผนที� เพ่�อเป็็นการสร้างสถิติ, แนวิโน้ม และการ 

เป็รียูบัเทียูบัให้เข้้าใจไดั้ง่ายูยูิ�งข้ึ�น มีเคร่�องม่ออ่�น ๆ  อีกมากมายูที�ผลิต 

ข้้อมูลเร่�องราวิไดั้ง่ายูข้ึ�นและมีค่าใช้จ่ายูที�ถูกลง โดัยูไม่ต้องใช้ทักษะ 

การเข้ียูนโป็รแกรมแต่อยู่างใดั เคร่�องม่อสำาหรับัการแสดังข้้อมูลที�ช่�อวิ่า 

Fluorish ซัี�งเป็็นที�นิยูมในข้ณ์ะนี�  มีระบับัการสมัครบััญชีฟรีสำาหรับั 

ห้องข้่าวิและกลุ่มที�ไม่แสวิงหาผลกำาไร ส่วิน Tableau เป็็นโป็รแกรมที�ใช้ 

กันอยู่างแพร่หลายู ที�ตั�งค่าระบับัติดัตามข้้อมูลข้องโรคระบัาดั COVID-19 

จากทั�วิโลก และยูังมี Google Data Studio ที�ช่วิยูให้ผู้ใช้ตั�งค่าเร่�องราวิ 

ที�อิงตามข้้อมูลภาพ

โดัยูสรุป็แล้วิ ป็ัจจัยูต่าง ๆ  เข้้ามามีบัทบัาทเม่�อองค์กรส่�อเริ�มกระบัวินการตรวิจสอบั, จัดัรูป็แบับัใหม่ 

หร่อ สร้างโป็รแกรมสำาหรับั “ผลิตภัณ์ฑ์์” ข้่าวิสารต่าง ๆ  ที�อยูู่ภายูใต้แบัรนดั์ข้่าวิชิ�นเดัียูวิ เน่�อหา 

บัางส่วินสามารถป็รับัแต่งไดั้สำาหรับัช่วิงเวิลาที�กำาหนดั, ข้่าวิดั่วินป็ระเดั็นร้อน, หร่ออ่�น ๆ  สำาหรับั 

เน่�อหาที�ยูาวิข้ึ�น และสารคดัี, ข้้อคิดัเห็น และควิามเห็นต่าง ๆ  และ สำาหรับัผลิตภัณ์ฑ์์ภาพและ 

เสียูงอ่�น ๆ  หร่อสิ�งที�รวิมกันจากสิ�งที�กล่าวิไป็

สถานีวิิทยูุมีส่�อเสียูงอยูู่แล้วิ สามารถจัดัทำาพอดัคาสต์ หร่อสารคดัีเสียูงไดั้ หร่อแม้กระทั�งการนำาไป็ 

รวิมกับัวิิดัีโอ แล้วินำาเสนอในรูป็แบับัต่าง ๆ  ที�ดัึงดัูดัผู้ใช้ออนไลน์ สำาหรับัพอดัคาสต์ ไม่วิ่าจะเป็็น 

การสัมภาษณ์์บัุคคล, การแบั่งป็ันหร่อแลกเป็ลี�ยูนควิามคิดัเห็นในรูป็แบับัทอล์คโชวิ์ ทั�งหมดันี� 

เป็็นการนำากลับัมาฟ้�นฟูในการจัดัทำาพอดัคาสต์ทั�งสิ�น การเพิ�มเร่�องราวิในรูป็แบับัเสียูงค่อ การใช้ 

เคร่�องม่อดัิจิทัลใหม่ ๆ  ที�ไม่เสียูค่าใช้จ่ายู ที�ทำาไดั้ง่ายูกวิ่าเดัิม ตัวิอยู่างเช่น หนังส่อพิมพ์สามารถ 

เพิ�มรูป็แบับัการใช้เสียูงข้องเร่�องราวิออนไลน์ไดั้ โดัยูใช้เคร่�องม่อข้องเวิ็บัไซัต์ที�ให้บัริการสำาหรับั 

เน่�อหาข้องพวิกเข้าไดั้ อยู่างเช่น Trinity Audio

ห้องข่าวอาจิ 

สื่ร้างกัารเล่าเร่�อง

ในแบบต้่าง ๆ   

เช่่น กัารแสื่ดิง

ภัาพข้อม้ล
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https://flourish.studio/
https://public.tableau.com/s/
https://datastudio.google.com/overview
https://trinityaudio.ai/


ส่�อบัางแห่งมีผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิหลักอยูู่ ไม่วิ่าจะเป็็นข้้อควิาม, รูป็ภาพ หร่อวิิดัีโอ จากนั�นพัฒนาและ 

ผลิตเพ่�อเผยูแพร่ผ่านแพลตฟอร์มอ่�น ๆ  อยู่างช่อง ยููทูบั เฟซับัุ้ก หร่อ อินสตาแกรม

หลายู ๆ  องค์กรถ้ารู้วิ่าตัวิเองมีทั�งแหล่งข้่าวิและผู้ชมที�พร้อมอยูู่แล้วิ พวิกเข้าไดั้ลงทุนพัฒนา

แอป็พลิเคชันม่อถ่อข้องตนเอง สำาหรับัผลิตภัณ์ฑ์์ข้ององค์กร ไม่วิ่าจะเป็็นหนังส่อพิมพ์, นิตยูสาร  

หร่อสิ�งพิมพ์ออนไลน์ต่าง ๆ  เพ่�อสิ�งนี�

4.	 พยายามตัรวจสอบหัร่อตัรวจซำ�าขึ้้อม้ลที่่�คุณใช้้อ้างอิง	หัร่อที่ำาซำ�า	สิ�งเหัล่าน่�ม่ความสำาคัญขึ้้�น
หัลายเท่ี่าในโลกออนไลน์	 ไม่ว่าจะเป็นขึ้่าวที่่�ด่,	ขึ้่าวมั�ว,	ขึ้่าวที่่�ผ่ิดพลาดหัร่อขึ้่าวที่่�ไม่เป็น 
ความจริง	ที่ั�งหัมดน่�ถู้กส่งออกไปได้ในเวลาเพ่ยงไม่ก่�วินาที่่.

อินเทอร์เน็ตเป็็นแหล่งข้้อมูลที�กวิ้างใหญ่ไพศาลไม่มีที�สิ�นสุดั และคงอยูู่ถาวิร การเป็็นคนแรกที� 

เผยูแพร่เน่�อหาที�ผิดัพลาดั หร่ออะไรที�แยู่ไป็กวิ่านั�น ชิ�นส่วินข้องข้้อมูลที�ผิดัหร่อบัิดัเบั่อน เป็็นสิ�งที� 

นักข้่าวิและองค์กรส่�อต่าง ๆ  ต้องการที�จะหลีกเลี�ยูง โดัยูเฉีพาะอยู่างยูิ�งในสถานการณ์์ต่าง ๆ  ไม่วิ่า 

จะเป็็นควิามข้ัดัแยู้งหร่อควิามต่�นตระหนก ควิามกลัวิ และควิามสับัสน เช่น การระบัาดัข้อง  

COVID-19 ในต้นป็ี 2563

ถึงแม้วิ่าคุณ์จะไม่ไดั้เป็็นคนที�ผลิตข้่าวิสารนั�นเอง คุณ์เป็็นเพียูงคนที�ส่งผ่านหร่อโพสต์ข้้อมูลเหล่านั�น

ออนไลน์ คุณ์ก็จำาเป็็นต้องรับัผิดัชอบัสิ�งที�คุณ์ทำาในฐานะผู้ใช้งานดัิจิทัลเม่�อคุณ์ตัดัสินใจที�จะแชร์หร่อ

รีโพสต์ข้้อมูลนั�น ควิามรับัผิดัชอบันี�จะเพิ�มมากข้ึ�นสำาหรับันักข้่าวิ ทุกคนมีแนวิโน้มที�จะให้นำ�าหนักกับั

ข้่าวิข้องคุณ์ ดัังนั�นควิรคำานึงถึงควิามรับัผิดัชอบัในวิิชาชีพนี�

เช็คก่อนแชร์ และตรวิจสอบัอยู่างรวิดัเร็วิก่อนที�จะนำาข้้อมูลไป็ใช้หร่อแจกจ่ายูเน่�อหาออนไลน์  

ตามแนวิทางข้องนักข้่าวิ “จงอยู่าทำา เม่�อมีข้้อสงสัยู”

ผู้ลพวงจากออนไลน์

เน่�อหาข้่าวิป็ระเภทใดับั้างที�เพิ�มมูลค่าในพ่�นที�ออนไลน์? เน่�อหาเหล่านั�นรวิมไป็ถึง:

1.	 เร่�องราวและส่�อสิ�งพิมพ์ที่่�วิเคราะหั์และใหั้คำาอธิิบาย	(“ผ่้้อธิิบาย”)

ข้่าวิป็ระเภทนี�ช่วิยูให้ผู้ชมมองลึกลงไป็ในป็ัญหาหร่อเหตุการณ์์ และเข้้าใจไดั้มากยูิ�งข้ึ�นนอกเหน่อ 

ไป็จาก “สิ�งที�เกิดัข้ึ�น”

ผู้ชมสามารถอ่าน, ดัู หร่อฟังข้่าวิเดั่นไดั้ แต่บั่อยูครั�งที�ผู้ชมต้องการข้้อมูลที�นอกเหน่อไป็จากคำาถาม

พ่�นฐาน (ใคร, อะไร, เม่�อไร, ที�ไหน และอยู่างไร – Five ‘W’s’ and one ‘H’: who, what,  

when, where, why and how) ที�ป็กติควิรมีอยูู่ในหลักสูตรวิารศาสตร์ที�ควิรจะต้องนำาเสนอ 

คำาถามเหล่านี�อยูู่แล้วิ บัทควิามที�ดัีมีคำาอธิ์ิบัายูเพิ�มเติมไดั้มากข้ึ�น และพยูายูามตอบัคำาถามป็ระเภท 

“ค่ออะไร?” “แล้วิยูังไง?” และ “นี�หมายูควิามวิ่าอะไร?”
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เร่�องราวิเหล่านี�ไม่จำาเป็็นต้องทำาตามสูตรป็ิรามิดักลับัหัวิ ซัึ�งก็ค่อโครงสร้างแบับัเดัิม ๆ  ที�เหมาะ 

สำาหรับัการระบัุเร่�องราวิ และข้่าวิตามเหตุการณ์์ อาจใช้วิิธิ์ีที�สร้างสรรค์ในการดัึงดัูดัควิามสนใจข้อง 

ผู้ชมดั้วิยูการพยูายูามหาควิามเป็็นมาเพิ�มเติม รวิมไป็ถึงภาพรวิมข้องเร่�องราวิที�เกิดัข้ึ�นก่อนหน้า  

รูป็แบับั ผลกระทบั เหตุผลต่าง ๆ  เพ่�อช่วิยูให้ผู้ชมเข้้าใจเร่�องราวิต่าง ๆ  ไดั้เร็วิยูิ�งข้ึ�น

เร่�องราวิดัังกล่าวิสามารถอยูู่ในรูป็แบับั และ/หร่อ ผสมผสานกับัวิิดัีโอ สไลดั์โชวิ์ อินโฟกราฟิก สถิติ 

และ ข้้อมูลควิามเป็็นมาที�เช่�อถ่อไดั้

2.	 เร่�องราวที่่�เช้่�อมโยงภั้มิภัาค	หัร่อระดับโลกเขึ้้ากับที่้องถูิ�นและส่วนบุคคล

บั่อยูครั�งที�สิ�งเหล่านี�นำาป็ระเดั็นมาสู่ผู้ชมในท้องถิ�น, และยูังทำาให้เกิดัมุมมองที�กวิ้างข้ึ�นเช่นเดัียูวิกัน 

การใช้กรณ์ีศึกษา หร่อการนำาเสียูง และภาพใบัหน้าข้องผู้คนเข้้ามานำาเสนอดั้วิยู จะทำาให้เกิดั

ป็ระสิทธิ์ิภาพในการเล่าเร่�อง

3.	 เร่�องราวที่่�ม่การรายงานที่่�เน่�อหัาน้อยไป,	หัร่อการรายงานขึ้่าวที่่�ตักหัล่นคลาดเคล่�อน	 
รวมไปถู้งความคิดเหั็นจากกลุ่มตั่าง	ๆ 	ที่่�อาจม่พ่�นที่่�ไม่มากนักในการรายงานขึ้่าว

นี�เป็็นการอนุญาตให้ผู้เชี�ยูวิชาญดั้านการข้่าวิไดั้เข้้าไป็เจาะลึกเร่�องราวิที�จะต้องไดั้รับัการบัอกเล่า  

และป็ระเดั็นเหล่านั�นเป็็นเร่�องที�เข้้าใจยูาก หร่อต้องการคำาชี�แจงให้ชัดัเจน นักข้่าวิเป็็นผู้รับัหน้าที� 

ในการค้นหาในเชิงลึกวิ่า เหตุการณ์์นั�น ๆ  อาจมีผลกระทบัต่อกลุ่มที�แตกต่างกันอยู่างไร ตัวิอยู่างเช่น 

ระหวิ่างกลุ่มหญิงและชายู และเพศอ่�น ๆ  คนในวิัยูหนุ่มสาวิ ชนกลุ่มน้อยู อาชีพต่าง ๆ  และชุมชน 

อ่�น ๆ

4.	 เร่�องราวที่่�ใช้้และการส่งตั่อแหัล่งขึ้้อม้ลที่่�เช้่�อถู่อได้	การระบุแหัล่งที่่�มาขึ้องเน่�อหัาที่่�อ้างอิง
และนำามาใช้้อย่างช้ัดเจน
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 การค้นควิ้า และการสนทนา ตัวิอยู่าง 

 เร่�องราวิที�ดัีนั�นใคร ๆ  ก็ เข้้าถึงไดั้  

 อ่านและพบัเห็นไดั้มากข้ึ�นเม่�อใช้ 

 วิิธิ์ีอ่�น ๆ  เพิ�มเติมบันโลกออนไลน์ 

หร่อเผยูแพร่ในส่�อมัลติมีเดัียูและแพลตฟอร์มต่าง ๆ   

ผู้ที�มีส่วินร่วิมอาจสามารถระบัุเร่�องราวิในท้องถิ�น 

ไดั้มากข้ึ�น แต่เร่�องราวิในระดัับัภูมิภาค หร่อระดัับั

นานาชาติก็สามารถใช้ไดั้ดัีเช่นกัน เคร่�องม่อออนไลน์

และตัวิเล่อกเสริมนั�นช่วิยูเสริมสร้างการยูกตัวิอยู่าง 

ในการเล่าเร่�องให้ดัีข้ึ�นไดั้อยู่างไร? อะไรค่อสิ� งที� 

ท้าทายูสำาหรับันักข้่าวิและห้องข้่าวิที�จะต้องเผชิญ 

ในการจัดัการเร่�องราวิที�คล้ายูคลึงกัน?

สำารวิจป็ระสบัการณ์์ข้องผู้ที�เข้้าร่วิมในการสร้างทักษะ

สำาหรับังานข้องพวิกเข้า ดัูวิ่าพวิกเข้าไดั้รับัการฝึึกสอน

หร่อฝึึกอบัรมเพ่�อป็รับัตัวิให้ดัีข้ึ�นสำาหรับัพ่�นที�ข้่าวิ

ออนไลน์และสำาหรับัผู้ชมแล้วิหร่อยูัง? สิ� งเหล่านี� 

มันค่ออะไรบั้าง? พวิกเข้าจะหากิจกรรมเหล่านี� 

ไดั้อยู่างไร?

ในการสนทนาหร่อการทำางานเป็็นกลุ่ ม  ลองให้ 

พวิกเข้าระบัุป็ระเภทข้องทักษะในการทำาข้่าวิออนไลน์

ที�พวิกเข้าต้องการมากที�สุดั สำารวิจเหตุผลที�พวิกเข้า 

ให้มา จากนั�นนำามาเรียูบัเรียูงและวิิเคราะห์ควิาม 

คิดั เห็นซัึ� งจะเป็็นป็ระโยูชน์ ในการวิางแผนการ 

ฝึึกอบัรมในอนาคต สำาหรับัการเรียูนรู้ที�จะมีต่อไป็ 

ในภายูภาคหน้า และให้ข้้อเสนอแนะในทางป็ฏิิบััติ 

แก่โต๊ะข้่าวิและผู้จัดัการส่�อทั�งหลายู

เปิดหัวข้อ
สนทนา
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5
เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือทำางานของวารสารศาสตร์

เพื่่�อแสดงให้เห็นว่� เท่คโนโลย้เป็นเคริ่ื�องม้อท่้�ข�ดไม่ได้ในกำ�ริ่ปริ่ับปริุ่งว่ธ์้ท่้�พื่วกำเริ่� 

ท่ำ�ง�นว�ริ่ส�ริ่ศ�สต้ริ่์ แต้่มันไม่ได้ม�แท่นท่้�เริ่ื�องริ่�วท่้�ด้ และไม่ส�ม�ริ่ถิ่ชีดเชียในสิ�งท่้� 

ท่ำ�ไว้ไม่ด้ได้

ในขีณะเดียวกันนี� เทคโนโลยูีนำามาซัึ� งควิามแตกต่างในดั้าน 

กิจวิัตรและวิัฒนธิ์รรมที�สร้างควิามท้าทายูใหม่  ๆ ให้วิงการ

วิารสารศาสตร์ในระบับันิเวิศข้้อมูลข้นาดัใหญ่

สำาหรับันักข้่าวิ คำาถามค่อ เราใช้เทคโนโลยูีที�เรามีอยูู่แล้วิในการ 

เข้้าถึงเพ่�อเสริมสร้างการเล่าเร่�องข้องเราให้มีป็ระสิทธิ์ิภาพมากข้ึ�น 

ไดั้อยู่างไร?

สำาหรับัสำานักการส่�อสาร ควิามท้าทายูในการสำารวิจค่อ : เราจะ

สามารถใช้ เทคโนโลยูี เพ่�อป็รับัป็รุงผลิตภัณ์ฑ์์ข้่าวิสาร ธิ์ุรกิจ  

ผลกระทบั และควิามเกี�ยูวิข้้องข้องสังคม และสร้างการเข้้าถึง 

ข้องผู้ชมข้องเราไดั้อยู่างไร?

สิ�งที�ยูังคงไม่เป็ลี�ยูนแป็ลงค่อ ทักษะพ่�นฐานที�ทำาให้คนเป็็นนักข้่าวิ 

นั�นก็ค่อ การมี “จมูกนักข้่าวิ” (nose for news) แทนที�จะหลงป็ระเดั็น เช่น เลนส์กล้องตัวิไหนที�  

“ดัีที�สุดั” หร่อมีสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดัยูี�ห้อไหนดัี

เราใช่้เทัคโนโลยุีทัี�เรา 

มีอยุ้่แล้ว ในกัารเข้าถ่ึง 

เพ่�อกัารเสื่ริมสื่ร้าง 

กัารเล่าเร่�องของเรา 

ให้มีปีระสื่ิทัธิภัาพ 

มากัข้�นไดิ้อยุ่างไร?  

เราจิะสื่ามารถ่ใช่้

เทัคโนโลยุีเพ่�อปีรับปีรุง

ผู้ลิต้ภััณฑ์์ข่าวสื่าร 

ของเราไดิ้อยุ่างไร?

จุดมุ่งหมาย
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กระเป๋าเครื่องมือของนักข่าว

อะไรบั้างที�มีอยูู่ในกระเป็๋าข้องนักข้่าวิม่ออาชีพในยูุคดัิจิทัลนี� อุป็กรณ์์และเคร่�องม่อดัิจิทัล หร่อ 

อ่�น ๆ  ไม่จำาเป็็นต้องเป็็นรุ่นใหม่ล่าสุดั หร่อแพงที�สุดั

• สมาร์ทโฟน และแบัตเตอรี�สำารอง และ/หร่อที�ชาร์จแบัตเตอรี

• เคร่�องบัันทึกเสียูงดัิจิทัล หร่อใช้สมาร์ทโฟนในการบัันทึกเสียูงก็ไดั้ หร่อมีแอป็พลิเคชัน 

พอดัคาสต์

• แอป็พลิเคชันที�ใช้ถอดัเสียูงออนไลน์ สิ�งนี�จะช่วิยูให้คุณ์ป็ระหยูัดัเวิลาไดั้มากในการถอดัเสียูง 

เช่น จากการสัมภาษณ์์ หร่อการสัมมนาผ่านเวิ็บั ให้ออกมาเป็็นข้้อควิาม และมันยูังให้คุณ์ 

ไดั้ตรวิจสอบัและแก้ไข้การถอดัเสียูง (ตัวิเล่อกอยู่างเช่น Transcribe หร่อ Otter ที�ใช้ 

ป็ัญญาป็ระดัิษฐ์ ในการพิมพ์แบับัทันทีจากเสียูงที�ถูกบัันทึกตามเวิลาจริงในข้ณ์ะนั�น  

(real-time) และเป็็นการถอดัเสียูงโดัยูไม่มีค่าใช้จ่ายูสำาหรับัช่วิงเวิลาที�จำากัดั)

• หูฟัง

• ไมโครโฟนแบับัคลิป็ สำาหรับัผลิตเสียูง ทำาวิิดัีโอ

• ข้าตั�งกล้อง แบับัข้าเดัียูวิ (monopod) หร่อสามข้า (tripod) สำาหรับัการถ่ายูทำาวิิดัีโอ

• สมุดับัันทึก และป็ากกา (สิ�งที�พึ�งพาไดั้ในแบับัเก่า ๆ )

ความเป็นมืออาชีพของนักข่าว

ข้้อมูลที�ป็ระกอบักันเป็็นโป็รไฟล์งานข้องนักข้่าวิยูังคงเหม่อนเดัิมในช่วิงหลายูป็ีที�ผ่านมา แต่ในเวิลานี�

ยูังจำาเป็็นต้องสะท้อนให้เห็นถึงสถานะและอัตลักษณ์์ข้องพวิกเข้าอีกดั้วิยู คุณ์จำาเป็็นต้องเป็็นผู้ที� 

ถูกตรวิจสอบัไดั้ในฐานะข้องนักข้่าวิดั้วิยูเช่นกัน การให้คนอ่�น ๆ  ไดั้รู้ถึงควิามเป็็นตัวิตนจากงาน 

ข้องคุณ์นั�น ยูังช่วิยูให้คุณ์ไดั้ค้นพบัเร่�องราวิที�เป็็นไป็ไดั้ รวิมไป็ถึงการให้ผู้ที�อยูู่ในรายูช่�อแหล่งข้่าวิ 

ข้องคุณ์ (Contact) และแหล่งข้้อมูลต่าง ๆ  ไดั้เพิ�มคุณ์เข้้าไป็ในรายูช่�ออีเมลข้องพวิกเข้า สำาหรับั 

การส่งจดัหมายูข้่าวิ, แถลงการณ์์ และเน่�อหาอ่�น ๆ  ที�เผยูแพร่ต่อส่�อมวิลชน

รายูการต่อไป็นี�ค่อเคร่�องหมายูป็ระจำาตัวิข้ั�นพ่�นฐานข้องนักข้่าวิ:
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• อีเมลแอดัเดัรส สำาหรับัการทำางาน - นั�นค่อสิ�งที�เหมาะสมกับัการเป็็นม่ออาชีพ หลีกเลี�ยูง 

ช่�อบััญชีอีเมลที�ไม่เป็็นทางการเกินไป็ หร่อมีที�อยูู่อีเมลแยูกกัน เพ่�อวิัตถุป็ระสงค์สำาหรับัใช้ 

ในเร่�องส่วินตัวิและเร่�องงาน

• นามบััตร - แสดังช่�อ อีเมล หมายูเลข้โทรศัพท์ ตำาแหน่งงาน/สายูงานที�ทำาอยูู่ในองค์กร  

ถ้าหากมี

• บััญชีส่�อสังคมที�ใช้อยูู่

• บัล็อกหร่อเวิ็บัไซัต์ส่วินตัวิสำาหรับังาน ถ้าหากมี
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 สอบัถามผูเ้ข้้าร่วิมสนทนาว่ิา เคร่�องม่อ 

 ที� มี อยูู่ ในกระเป็๋ า เคร่� อ งม่ อข้อง 

 นักข้่าวิที�กล่าวิไป็ข้้างต้นชิ�นใดับั้าง 

 ที�พวิกเข้ามี หร่อไดั้เอาไป็ใช้กันบั้าง

ในห้องข้่าวิข้องพวิกเข้า? ระบับัการทำางานข้องออฟฟิศ

ที�พวิกเข้าใช้เป็็นแบับัไหนในการเล่อกอุป็กรณ์์ หร่อ 

การฝึึกอบัรมการใช้เคร่�องม่ออุป็กรณ์์เหล่านั�นให้แก่ 

นักข้่าวิ? ผู้ เข้้าร่วิมสนทนาพอจะรู้ไหมวิ่า พวิกเข้า

สามารถหาข้้อมูลเกี�ยูวิกับัเคร่�องม่อที�มีคุณ์ภาพไดั้ 

จากที�ไหน?

ทำางานร่วิมกันกับัผู้ เข้้ าร่วิมสนทนาเพ่�อรวิบัรวิม 

รายูการเคร่�องม่อพ่�นฐานข้องพวิกเข้าที� ใช้ ในการ 

ทำาข้่าวิออนไลน์ข้องตนเอง ซัึ�งจะใช้กับับัริบัทในการ

ทำางานข้องพวิกเข้า หร่อแม้แต่สิ�งที�อยูู่ ในรายูการ 

ที�อยูากไดั้ (a wish list) พวิกเข้าสามารถแบั่งป็ัน 

เคล็ดัลับัอะไรให้กันและกันไดั้บั้าง?

เปิดหัวข้อ
สนทนา
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Photo: Yu Lwin Soe



6
14 ศัพท์ที่มีประโยชน์เพื่อใช้นำาทางในพื้นที่ออนไลน์

เราจำาเป็็นต้องรู้อะไรบัางอยู่างให้ดัีพอก่อนที�เราจะพูดัคุยูสนทนาในเร่�องนั�น ๆ  ฝึึกอบัรมคนอ่�น ๆ   

หร่อสำารวิจหาวิิธิ์ีการใหม่ไป็ดั้วิยูกัน แม้วิ่ามันจะเป็็นวิิธิ์ีที�ผิดัแป็ลกไป็จากเดัิมก็ตาม เพ่�อป็รับัป็รุง 

การเล่าเร่�องข้องเรา หัวิข้้อดั้านล่างต่อไป็นี�เป็็นแนวิคิดัที�ทำาหน้าที�เป็็นแนวิทางในการวิิเคราะห์  

การทำาควิามเข้้าใจ และการป็ฏิิบััติงานเกี�ยูวิกับัข้่าวิและส่�อต่าง ๆ  ในโลกออนไลน์.

อัล่กอริธึึม (Algorithms)

❖ เป็็นชุดัข้องกฎีต่าง ๆ  ผ่านสูตรทางคณ์ิตศาสตร์ที�กำาหนดัวิ่าอะไรเกิดัข้ึ�น เม่�อผู้ใช้ออนไลน์ 

ทำาการค้นหาเวิ็บัหร่อสิ�งที�ป็รากฏิในฟีดัส่�อสังคมข้องใครบัางคน

สูตรเหล่านี�ป็ระมวิลผลข้้อมูล อยู่างเช่น สิ�งที�อาจไดั้รับัควิามนิยูมในข้ณ์ะนั�น การเรียูกดัู 

โพสต์ล่าสุดัและการอัพโหลดัต่าง ๆ  บันเวิ็บัและพฤติกรรมออนไลน์ส่วินบัุคคลที�ผ่านมา

พิื�นที�จััดเก็บขี้อมูล่บนค้ล่าวด์ (Cloud storage)

❖ พ่�นที�ออนไลน์ที�ถูกจัดัเตรียูมโดัยูเคร่อข้่ายูเซัิฟเวิอร์ที�ไดั้รับัการดัูแลโดัยูผู้ให้บัริการคลาวิดั์ 

ต่าง ๆ  ทั�วิโลกที�อนุญาตให้ผู้ใช้จัดัเก็บัและสำารองไฟล์, แก้ไข้และแบั่งป็ันข้้อมูล

ในแง่ข้องการจัดัเก็บัข้้อมูล, แอป็พลิเคชันระบับัคลาวิดั์ทำาหน้าที�เหม่อนกับัเป็็นฮัาร์ดัไดัรฟ์

ภายูนอก (External hard drive) คำาวิ่า Cloud computing หมายูถึงการใช้งานบัริการ

ออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น การดัูวิิดัีโอ การฟังเพลง การทำางานกับัไฟล์ต่าง ๆ  “ในระบับัคลาวิดั์”
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ค้วามปล่อดภัยแล่ะการรักษาค้วามปล่อดภัยในระบบดิจัิทัล่ (Digital safety and security)

❖ สถานะข้องควิามสามารถในการใช้พ่�นที�ออนไลน์อยู่างป็ลอดัภัยูยูิ�งข้ึ�น โดัยูไดั้รับัควิาม 

ช่วิยูเหล่อจากควิามตระหนักถึงสภาพแวิดัล้อมดัิจิทัล และเคร่�องม่อที�ช่วิยูป็กป็้องข้้อมูล 

ส่วินบัุคคล ควิามเป็็นส่วิน และสิทธิ์ิ�ข้องผู้ใช้ไดั้ดัียูิ�งข้ึ�น เรียูกอีกอยู่างวิ่าควิามป็ลอดัภัยู 

ในโลกไซัเบัอร์ หร่อควิามป็ลอดัภัยูออนไลน์

ในแง่มุมข้องควิามป็ลอดัภัยูนั�น มีตั�งแต่ควิามสามารถในการโต้ตอบักับัผู้อ่�นไดั้ โดัยูไม่ตก 

เป็็นเป็้าข้องการกลั�นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (Cyberbullying) หร่อคำาพูดัที�แสดังควิาม 

เกลียูดัชัง (hate speech) หร่อควิามเป็็นกังวิลเกี�ยูวิกับัผู้ที�สามารถเข้้าถึงข้้อมูลออนไลน์ 

และข้้อมูลส่วินบัุคคลข้องคุณ์ ดัูคำาจำากัดัควิามข้อง “ข้้อมูลส่วินบัุคคล” ไดั้ดั้านล่างนี�  

ทักษะการรักษาควิามป็ลอดัภัยูดัิจิทัลมีป็ระโยูชน์สำาหรับักิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ  ในวิงกวิ้าง 

อยู่างเช่น การส่งข้้อควิาม, การเข้้าถึงบััญชีธิ์นาคารและการจ่ายูบัิล การซั่�อข้อง เวิ็บัไซัต์ 

หร่อผลิตภัณ์ฑ์์ดัิจิทัลที�สอดัคล้องหร่อป็ฏิิบััติตามกฎีระเบัียูบัการคุ้มครองข้้อมูลทั�วิไป็  

(GDPR: General Data Protection Regulation) ซัึ�งเป็็นส่วินหนึ�งข้องกฎีหมายูคุ้มครอง 

ควิามเป็็นส่วินตัวิแห่งสหภาพยูุโรป็ โดัยูทั�วิไป็แล้วิถ่อเป็็นสัญญาณ์ข้องควิามมุ่งมั�นในการ 

เป็็นพลเม่องดัิจิทัลที�ดัีข้ึ�น เวิ็บัไซัต์อยู่างเป็็นทางการให้ช่�อ GDPR วิ่าเป็็น “กฎีหมายูควิาม 

เป็็นส่วินตัวิและการรักษาควิามป็ลอดัภัยูที�เข้้มงวิดัที�สุดัในโลก”

การบิดเบือนขี้อมูล่ (Disinformation)

❖ การเผยูแพร่ข้้อมูลเท็จทางออนไลน์โดัยูเจตนามักเกิดัข้ึ�นในแพลตฟอร์มเทคโนโลยูีต่าง ๆ   

โดัยูมีวิัตถุป็ระสงค์เพ่�อหลอกลวิงผู้ชม ทั�งนี�ดัูเพิ�มเติมในหัวิข้้อ “ข้้อมูลที�ผิดั (Misinformation)”

การเขี้ารหัสล่ับ (Encryption)

❖ กระบัวินการแป็ลงข้้อมูลหร่อข้้อควิามให้อยูู่ในรูป็แบับัข้องรหัส ดัังนั�นข้้อมูลต่าง ๆ  ก็จะ

ป็ลอดัภัยูมากยูิ�งข้ึ�นและผู้ที�ไม่ไดั้รับัอนุญาตไม่สามารถเข้้าถึง, อ่าน หร่อ ทำาควิามเข้้าใจใดั ๆ  

กับัข้้อมูลไดั้

ข้้อมูลป็ระเภทนี�ครอบัคลุมไฟล์ข้องผู้ใช้งานออนไลน์, อีเมล และข้้อควิามอ่�น ๆ  ที�มีการ 

ส่งและรับัในรูป็แบับัดัิจิทัล เม่�อข้้อควิามอีเมลถูกเข้้ารหัสเพ่�อควิามป็ลอดัภัยูข้องข้้อมูล 

ที�ดัีกวิ่า จะถูกแป็ลงเป็็นรหัสที�อ่านไม่ไดั้ ทำาให้บัุคคลอ่�นไม่สามารถเข้้าถึงไดั้ นอกจากผู้ส่ง 

และผู้รับั รวิมไป็ถึงโฮัสต์ผู้ให้บัริการอีเมล

การตรวจัสอบขี้อเท็จัจัริง (Fact-checking)

❖ กิจกรรมที�ทำาโดัยูบัุคคลหร่อเป็็นกลุ่ม เพ่�อป็ระเมินควิามถูกต้องข้องข้้อมูล ที�ป็กติแล้วิจะ 

ป็รากฏิในแถลงการณ์์และการป็ระกาศโดัยูบัุคคลสาธิ์ารณ์ะ, นักการเม่อง, ผู้นำารัฐบัาลและ 

เจ้าหน้าที�
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“การพิสูจน์ควิามจริง (Verification)” เกี�ยูวิเน่�องกับัการตรวิจสอบัข้้อเท็จจริง แต่ป็กติแล้วิ 

จะหมายูควิามถึง การตรวิจสอบัหร่อพิสูจน์ควิามถูกต้องข้องข้้อมูลที�ผู้ใช้สร้างข้ึ�น (โดัยูที� 

ไม่ใช่คำาป็ระกาศหร่อคำาบัอกเล่าข้องบัุคคลสาธิ์ารณ์ะ) ที�เผยูแพร่ในลักษณ์ะข้้อควิามอักษร 

หร่อแอพพลิเคชั�นที�ใช้ส่งข้้อควิาม, วิิดัีโอ และบันพ่�นที�ออนไลน์

การตรวิจสอบัข้้อเท็จจริง (Fact-checking) และการพิสูจน์ควิามจริง (Verification) นั�น 

มีควิามคาบัเกี�ยูวิกันอยูู่ กระบัวินการทางเอกสารชี�ให้เห็นถึงควิามไม่แม่นยูำาและไม่เป็็น 

ควิามจริงและการแก้ไข้สิ�งเหล่านั�นให้ถูกต้อง ซัึ�งเรียูกวิ่า “การหักล้าง (Debunking)”

ในข้ณ์ะที�มาตรฐานข้องควิามถูกต้องนั�นยูังคงเป็็นหัวิใจหลักข้องอาชีพวิารสารศาสตร์ ข้้อมูล 

ที�ผิดั (Misinformation) และข้้อมูลที�ถูกบัิดัเบั่อน (Disinformation) สามารถถูกนำาไป็ 

เผยูแพร่ในโลกข้องข้้อมูลดัิจิทัล รวิมไป็ถึงควิามสะดัวิกในการเข้้าใช้งาน ทั�งหมดันี�นำาไป็สู ่

การตรวิจสอบัข้้อเท็จจริง และการพิสูจน์ควิามจริง เพ่�อตอบัสนองควิามจำาเป็็นในการ 

ป็รับัป็รุงคุณ์ภาพข้องข้้อมูลในแหล่งข้้อมูลต่าง ๆ  ที�กล่าวิไป็แล้วิข้้างต้น

การตรวิจสอบัข้้อเท็จจริง และการพิสูจน์ควิามจริงนั�น เป็็นส่วินหนึ�งข้องควิามพยูายูาม 

ในการป็รับัป็รุงข้่าวิสาร ทั�งผู้ใช้ออนไลน์ รวิมไป็ถึงตัวินักข้่าวิเอง จำาเป็็นต้องมีทักษะส่วินตัวิ 

เพ่�อป็ระเมินควิามน่าเช่�อถ่อข้องข้้อมูลและแหล่งที�มาดั้วิยูเช่นกัน

ขี่าวปล่อม (Fake news)

❖ ข้้อมูลที�ถูกป็ลอมแป็ลงนั�น มีวิัตถุป็ระสงค์เพ่�อสร้างควิามสับัสนและหลอกลวิงผู้ชมที�ใช้งาน

ออนไลน์ รวิมถึงการหาผลป็ระโยูชน์อยู่างเหน่อชั�นที�มีข้อบัเข้ตตั�งแต่เร่�องการเม่อง, สังคม, 

เศรษฐกิจ ไป็จนถึงเร่�องส่วินบัุคคล

“ข้่าวิป็ลอม” ไม่ใช่ข้่าวิ เช่นเดัียูวิกับัส่�อสังคมที�ไม่ไดั้เป็็นส่�อสำาหรับัข้่าวิ เน่�องจากควิาม 

สับัสนที�ทำาให้เกิดัคำาวิ่า “ข้่าวิป็ลอม” นั�นถูกใช้ในทางที�ผิดั เพ่�อวิัตถุป็ระสงค์ทางการเม่อง 

หร่อการเล่นพรรคเล่นพวิก ผู้เชี�ยูวิชาญดั้านการศึกษาเร่�องส่�อ ต่างสนับัสนุนให้หลีกเลี�ยูง 

การใช้คำานี�  อีกส่วินหนึ�งเน้นคำาวิ่า “ข้่าวิป็ลอม” นั�น เวิลาใช้คำานี�  อยู่างน้อยูควิรใส่ 

เคร่�องหมายูคำาพูดัดั้วิยูเสมอ ทางที�ดัีควิรใช้คำาวิ่า “ข้้อมูลที�ผิดั (Misinformation)” และ  

“ข้้อมูลที�ถูกบัิดัเบั่อน (Disinformation)” แทนการใช้คำาวิ่า “ข้่าวิป็ลอม (Fake news)  

จะถูกต้องแม่นยูำากวิ่า

การเสนอข้่าวิที�ผิดัพลาดัหร่อข้่าวิที�ถูกนำาเสนอที�ไม่ไดั้มาตรฐานตามหลักวิารสารศาสตร์นั�น  

ไม่ไดั้หมายูถึงข้้อมูลที�ผิดัพลาดั หร่อข้้อมูลที�ถูกบัิดัเบั่อน สามารถอธิ์ิบัายูไดั้ถูกต้อง 

มากกวิ่าวิ่า เป็็นการนำาเสนอข้่าวิหร่อข้้อเท็จจริงที�ผิดั ๆ  หร่อข้่าวิเก่าล้าสมัยู สิ�งนี�แตกต่าง 

จากเน่�อข้่าวิที�ถูกแต่งเร่�องข้ึ�นมาเองหร่อบัิดัเบั่อนควิามจริงจนกลายูเป็็น “ข้่าวิป็ลอม” นั�นเอง 

ควิรระวิังการใช้ “ข้่าวิป็ลอม” ข้องบัุคคลสาธิ์ารณ์ะที�มักจะบัอกวิ่านี�เป็็นวิิธิ์ีที�ทำาให้เสียูช่�อเสียูง

จากคำาวิิจารณ์์ที�ชอบัดั้วิยูกฎีหมายูหร่อทำาลายูควิามไวิ้วิางใจจากส่�ออิสระและม่ออาชีพ
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ประทุษวาจัา หรือ ค้ำาพิูดที�สร้างค้วามเกล่ียดชัง (Hate speech)

❖ เน่�อหาสาธิ์ารณ์ะที�มักเผยูแพร่อยูู่ ในพ่�นที�ออนไลน์และโลกดัิจิทัล รวิมไป็ถึงส่�อสังคม

แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที�แสดังออกถึงควิามเกลียูดัชัง, การมีอคติ หร่อส่งเสริมควิามรุนแรง  

หร่อควิามเป็็นป็รป็ักษ์ต่อตัวิบัุคคลหร่อกลุ่มที� เกี�ยูวิข้้องกับัศาสนา, รสนิยูมทางเพศ,  

เพศสภาพ, เช่�อชาติ, หร่อการข้่มขู้่ หร่อสิ�งที�ใกล้เคียูงกันนี�

สื�อดั�งเดิม (แล่ะสื�อที�เกิดในยุค้ดิจัิทัล่) (Legacy media (and digital-native media))

❖ ส่�อแบับัดัั�งเดัิม หร่อ แบับั ”เก่า” อยู่างเช่น หนังส่อพิมพ์, โทรทัศน์ หร่อวิิทยูุนั�น เคยูเป็็น 

ส่�อหลักที�ผลิตและเผยูแพร่ข้่าวิสารก่อนที�จะมีอินเทอร์เน็ตและวิัฒนธิ์รรมดัิจิทัล

กระบัวินการผลิตข้่าวิที�องค์กรส่�อรุ่นก่อนเคยูทำากันมา ทั�วิไป็แล้วิมีการโต้ตอบัโดัยูตรงกับั 

ผู้ชมในข้ณ์ะที�รับัข้่าวิสารในข้ณ์ะนั�นไม่มากนัก สิ�งเหล่านี�มีควิามใกล้เคียูงกับัรูป็แบับั 

ตำาราเรียูนข้องส่�อมวิลชนในฐานะช่องทางที�นำาไป็สู่ผู้ชมที�ไม่เป็ิดัเผยูตัวิตน มากกวิ่าการ 

สนทนาแลกเป็ลี�ยูนควิามคิดักันแบับัสองทางหร่อหลายู ๆ  กลุ่ม

ส่�อแบับัดัั�งเดัิมมักจะถูกเป็รียูบัเทียูบัควิามแตกต่างกับัส่�อที�เกิดัข้ึ�นในยูุคดัิจิทัล ที�มีควิาม 

สัมพันธิ์์กับัผู้ผลิตข้่าวิที�เกิดัหร่อผลิตข้่าวิในช่วิงเวิลาข้องเทคโนโลยูีดัิจิทัล ในฐานะผลิตภัณ์ฑ์์

ออนไลน์เต็มรูป็แบับั กระบัวินการผลิตเหล่านี�ไม่มีผลิตภัณ์ฑ์์ในแบับัที�ส่�อดัั�งเดัิมมี อยู่างเช่น 

หนังส่อพิมพ์ หร่อนิตยูสารที�ไดั้รับัการตีพิมพ์ออกมาเป็็นรูป็เล่ม

ค้วามรับผู้ิดชอบขีองสื�อ (Media accountability)

❖ เป็็นหน้าที�ข้องนักข้่าวิและองค์กรที�ต้องรับัผิดัชอบัต่องานข้องพวิกเข้า โดัยูยูึดัมั�นในมาตรฐาน

ทางจริยูธิ์รรมและวิิชาชีพข้องงานข้่าวิ ทำางานในลักษณ์ะที�สะท้อนถึงองค์ป็ระกอบัเหล่านี�

ขี้อมูล่ที�ผู้ิด (Misinformation)

❖ เป็็นการกระจายูเน่�อหาทางออนไลน์โดัยูไม่มีเจตนาร้ายู คำาวิ่าข้้อมูลที�ผิดั (Misinformation) 

มักจะเกี�ยูวิข้้องกับัคำาวิ่าการบัิดัเบั่อนข้้อมูล (Disinformation)

บั่อยูครั�งที�ข้้อมูลที�ผิดัพลาดัมักจะถูกป็ล่อยูออกไป็ในหมู่ผู้ชมออนไลน์ ไม่วิ่าจะเป็็นส่�อสังคม

และกลุ่มแชทต่าง ๆ  หร่อส่�อที�ผู้ชมเช่�อ หร่อคิดัวิ่าข้้อมูลนั�นเป็็นควิามจริง และ/หร่อไม่ไดั้ 

ตรวิจสอบัควิามถูกต้อง ควิามน่าเช่�อถ่อ หร่อ แหล่งที�มาข้องข้่าวินั�น ๆ

ข้้อมูลที�ผิดัพลาดันั�นแตกต่างจากการบัิดัเบั่อนข้้อมูลตรงที� ข้้อมูลที�ผิดัพลาดัมักจะมีเน่�อหา 

ที�แยู่ รายูงานข้่าวิดั้วิยูควิามลำาเอียูง และการเล่าเร่�องที�ข้าดัทักษะ และเกิดัควิามผิดัพลาดั 

ในเน่�อหาข้องข้่าวิ
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การรู้เท่าทันขี่าว (News literacy)

❖ เป็็นควิามสามารถในการพัฒนาและใช้การคิดัเชิงวิิเคราะห์ เพ่�อป็ระเมินควิามน่าเช่�อถ่อ 

ข้องข้้อมูล ให้เกิดัผลผลิตในรูป็แบับัข้องส่�อ เช่น โทรทัศน์ สิ�งพิมพ์ หร่ออินเทอร์เน็ต

การรู้เท่าทันข้่าวิไดั้กลายูเป็็นทักษะส่วินบัุคคล และทักษะชีวิิตแห่งยูุคดัิจิทัลไป็แล้วิ เม่�อ 

ผู้บัริโภคข้่าวิสารจำาเป็็นต้องมีวิิธิ์ีพิจารณ์าวิ่าเน่�อหาข้่าวิสารใดั หร่อผลิตภัณ์ฑ์์ส่�อใดัที�เป็็น 

ตัวิจริง (แม้วิ่าจะไม่มีใครเห็นดั้วิยูกับัเน่�อหานั�นดั้วิยูก็ตาม) เพ่�อใช้ตัดัสินใจและสร้างควิาม 

คิดัเห็นในบัางป็ระเดั็น ป็ัจจุบัันนี�มีการแนะนำาหลักสูตรการเข้ียูนข้่าวิมากมายูในโรงเรียูน 

หลายู ๆ  แห่ง เช่นเดัียูวิกับัการจัดัเวิิร์คช็อป็เกี�ยูวิกับัเร่�องส่�อดั้วิยู

ขี้อมูล่ส่วนบุค้ค้ล่ (Personal data)

❖ ชิ�นงานหร่อข้้อมูลใดั ๆ  ก็ตามที�เกี�ยูวิข้้อง หร่อสามารถนำาไป็สู่การระบัุตัวิตนข้องผู้ใช้ออนไลน์ 

และเป็ิดัเผยูอัตลักษณ์์ข้องบัุคคลนั�นไม่วิ่าจะป็รากฎีในรูป็แบับัใดัก็ตาม

กล่าวิอีกนัยูหนึ�ง ข้้อมูลส่วินบัุคคลค่อสิ�งที�ทำาให้สามารถระบัุตัวิตนข้องบัุคคลใดับัุคคลหนึ�งไดั้ 

ไม่วิ่าจะเป็็นทางตรงหร่อทางอ้อม ผ่านการอ้างอิงที�เกี�ยูวิข้้องกับั ช่�อ ข้้อมูลสถานที� หมายูเลข้

ป็ระจำาตัวิ หร่อลักษณ์ะเฉีพาะที�เป็็นที�สังเกตบันร่างกายูข้องเข้าหร่อเธิ์อ ภาวิะจิตใจ ฐานะ 

การเงิน สังคมหร่อวิัฒนธิ์รรม ข้้อมูลส่วินบัุคคลหมายูถึง ข้้อมูลที�อนุญาตให้ระบัุตัวิบัุคคล 

เพ่�อแสดังตัวิตนที�แท้จริงไดั้

ผูู้้เผู้ยแพิร่ (แล่ะแพิล่ตฟอร์ม) (Publisher (and platform))

❖ หมายูถึงบัุคคล องค์กร หร่อหน่วิยูงานที�จัดัทำา สร้างสรรค์ และผลิต หร่อเผยูแพร่ข้้อมูล 

ส่�อสิ�งพิมพ์ หร่อบัทควิามป็ระเภทต่าง ๆ

แพลตฟอร์ม (Platform) ในที�นี�หมายูถึง สถานที� หร่อพ่�นที�สำาหรับัผู้ใช้ออนไลน์ รวิมไป็ถึง 

ผู้เผยูแพร่ เพ่�อใช้ในการเข้้าถึงผู้ชม แพลตฟอร์มโดัยูทั�วิไป็จะไม่ผลิตเน่�อหาเฉีพาะเป็็นข้อง 

ตัวิเอง แต่จะนำาเน่�อหาป็ระเภทต่าง ๆ จากหลากหลายูแหล่งมาเผยูแพร่บันแพลตฟอร์ม

ควิามแตกต่างระหวิ่างผู้เผยูแพร่ และแพลตฟอร์ม ค่อสิ�งสำาคัญในการเริ�มต้นในการตั�งค่า

ออนไลน์ มักเกิดัควิามสับัสนในหมู่ผู้ใช้บัางคนวิ่าอะไรค่อผลิตภัณ์ฑ์์ดั้านวิารสารศาสตร์ 

และอะไรค่อข้่าวิ เน่�อหาออนไลน์ค่ออะไร การใช้รูป็แบับัที�คล้ายูข้่าวิ แต่ไม่ใช่เป็็นส่�อสำาหรับั

ข้่าวิ และหน้าเพจที�ผสมผสานสิ�งเหล่านี�ไดั้อยู่างอิสระ

การทำาควิามเข้้าใจในการถกป็ัญหาระหวิ่างควิามสัมพันธิ์์ที�มีควิามตึงเครียูดัระหวิ่าง

วิารสารศาสตร์และส่�อสังคมที�มีควิามเกี�ยูวิข้้องกับัผู้เผยูแพร่และป็ระเดั็นเร่�องแพลตฟอร์ม
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ส่�อสังคมยูักษ์ใหญ่อยู่างเฟซับัุ้กไดั้กล่าวิมานานแล้วิวิ่า พวิกเข้าเป็็นเพียูงแพลตฟอร์ม 

เทคโนโลยูี หร่อช่องทางสำาหรับัข้้อมูลที�หลากหลายู เพ่�อเช่�อมโยูงผู้คน และไม่ใช่ผู้เผยูแพร่  

หร่อเป็็นบัริษัททางดั้านส่�อที�ผลิตหร่อเล่อกสิ�งที�ผู้ใช้เห็นบันฟีดัข้องพวิกเข้า อยู่างไรก็ตาม 

องค์กรส่�อหลายูแห่งและผู้ให้การสนับัสนุนส่�อ ก็ไดั้ถ่อวิ่าเฟซับัุ้กเป็็นผู้เผยูแพร่ พวิกเข้า 

ชี�ให้เห็นวิ่าส่�อสังคมนั�นทำาหน้าที�ดัูแล รวิมถึงคัดัสรรและคัดักรองทุกสิ�งบันแพลตฟอร์มข้อง 

เฟซับัุ้ก ผ่านระบับัอัลกอริธิ์ึมข้องพวิกเข้าเอง ซัึ�งมีเน่�อหาเหล่านั�นเข้้าถึงผู้ใช้แต่ละคนไดั้

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


7
การใช้ชุดเครื่องมือนี้

ชุดแม่แบบมิกซ์แอนด์แมตช์

ล่องจัินตนาเนื�อหาขีองชุดเค้รื�องมือชุดนี�ว่า เป็นการ์ดที�จััดอยู่ในกล่่องจััดเก็บไฟล่์บันเดัสก์ทอป็ 

ข้องคุณ์ จากนั�น คุณ์สามารถใช้สิ�งที�คุณ์ต้องการ ผสมผสานหัวิข้้อต่าง ๆ  จากการ์ดัหลายู ๆ  ใบั  

และป็รับัแต่งหร่อออกแบับัแม่แบับัหร่อเทมเพลตข้องคุณ์เองตามที�เห็นสมควิร

นั�นค่อวิิธิ์ีการฝึึกและเรียูนรู้การใช้ชุดัเคร่�องม่อชุดันี� มันเป็็นกล่องเสม่อนจริงข้องหัวิข้้อที�เกี�ยูวิข้้อง 

ที�คุณ์สามารถใช้เป็็นแพ็คเกจเดัียูวิสำาหรับัฝึึกป็ฏิิบััติในการศึกษาดั้วิยูตนเอง และนำาไป็ทำาเวิิร์คช็อป็ 

กับันักข้่าวิและนักศึกษาวิารสารศาสตร์สำาหรับัการป็รึกษาหาร่อเป็็นการภายูใน และเป็็นการสร้าง

ทักษะภายูในสำานักส่�อ หร่อเพ่�อการสอนป็ฏิิบััติสำาหรับักลุ่มต่าง ๆ  ที�มีตั�งแต่นักเรียูนไป็จนถึง 

นักข้่าวิฝึึกหัดั

นอกจากนี�ชุดัเคร่�องม่อนี�ยูังสามารถใช้ไดั้กับัใครก็ไดั้ที�ต้องการ 

ส่�อสารและแบั่งป็ันข้้อมูลบันพ่�นที�ออนไลน์สาธิ์ารณ์ะและพ่�นที� 

ดัิจิทัล

คุณ์สามารถป็รุงแต่งส่วินผสมต่าง ๆ ในแบับัข้องคุณ์เองจาก 

ชุดัเคร่�องม่อนี� โดัยูใช้ตัวิอยู่างและกรณ์ีศึกษาที�มีอยูู่ในป็ัจจุบััน 

และผู้ชมข้องคุณ์ก็ยูังสามารถมีส่วินร่วิมรับัรู้ไป็กับัคุณ์ไดั้

คุณสื่ามารถ่ปีรุงแต้่ง

สื่่วนผู้สื่มต้่าง ๆ   

ในแบบของคุณเอง 

จิากัชุ่ดิเคร่�องม่อนี�
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Photo: Mao Samnang

บัรรณ์าธิ์ิการ ผู้จัดัการข้่าวิ ผู้ฝึึกสอน ครูผู้สอน และนักวิิชาการศึกษายูังสามารถเล่อกหัวิข้้อเฉีพาะ 

เพ่�อเน้นให้เหมาะสมกับัเหตุการณ์์สั�น ๆ  หร่อผสมผสานในรูป็แบับัต่าง ๆ  เพ่�อป็รับัให้เข้้ากับัผู้ชมข้อง

คุณ์ รวิมไป็ถึงการตั�งค่า สถานที�และเวิลา

ตัวิอยู่างเช่น การฝึึกป็ฏิิบััติจริงสามารถออกแบับัเพ่�อมุ่งเน้นวิ่าจะทำาข้้อมูลการสร้างภาพไดั้อยู่างไร 

หร่อ จะจัดัการเพจต่าง ๆ  บันส่�อสังคมให้มีป็ระสิทธิ์ิภาพไดั้อยู่างไร

แหล่งข้้อมูลต่าง ๆ  ที�เป็็นป็ระโยูชน์สำาหรับัผู้ฝึึกสอน สามารถดัูเพิ�มเติมไดั้ในบัทที� 8

สไลด์ในการนำาเสนอสำาหรับผูู้้ฝึึกสอน

ชุดัเคร่�องม่อนี�ยูังมีชุดัสไลดั์ที�เน้นจุดัสำาคัญต่าง ๆ  ที�เกี�ยูวิข้้องกับัวิารสารศาสตร์และการเล่าเร่�อง

ออนไลน์ ผู้ฝึึกสอนสามารถดัาวิน์โหลดัไดั้ที�นี� และยูังสามารถแก้ไข้หร่อป็รับัป็รุงเน่�อหาไดั้ตาม 

ควิามต้องการอีกดั้วิยู

https://fojo.se/onlinejournalismkit/


8
แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์

การติดตามกระแสต่าง ๆ  อยู่เสมอ การถ่กปัญหา แล่ะการเปล่ี�ยนแปล่งต่าง ๆ  ในอาชีพส่�อสาร-

มวิลชน ค่อการลงทุนส่วินบัุคคลซัึ�งควิรค่าแก่การติดัตาม แม้วิ่าพวิกเราจะมีข้่าวิป็ระจำาและกำาหนดั

เวิลาเส้นตายูในการทำางานข้องพวิกเราก็ตาม มันเป็็นการเสริมสร้างการทำางานข้องพวิกเรา ทักษะ 

ข้องเรา และควิามเป็็นม่ออาชีพข้องพวิกเรา ไม่วิ่าจะอยูู่ที�ใดัในโลก หร่อสภาพแวิดัล้อมข้องส่�อ 

ป็ระเภทใดัก็ตาม พวิกเรายูังคงต้องทำางานอยูู่

ดั้านล่างนี�เป็็นแหล่งข้้อมูลออนไลน์บัางส่วิน ที�แนะนำาให้อ่านเป็็นป็ระจำาอยู่างสมำ�าเสมอ

ถึงแม้วิ่าเน่�อหาส่วินใหญ่จะมีพ่�นฐานหร่อถูกผลิตนอกเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ ป็ระเดั็นข้่าวิในระดัับั

ม่ออาชีพที�พวิกเข้าติดัตามอยูู่นั�น ช่วิยูให้เราไดั้รับัรู้เร่�องราวิข้องโลกแห่งการแบั่งป็ันวิิชาชีพส่�อไดั้ 

กวิ้างข้ึ�น และใช้เร่�องราวิเหล่านั�นในการต่อยูอดังานในระดัับัท้องถิ�นข้องเราเองไดั้ พวิกเข้าจัดัหา 

วิัสดัุที�ถูกดััดัแป็ลงไดั้อยู่างสร้างสรรค์เพ่�อใช้ในการฝึึกอบัรมและการให้คำาป็รึกษา ตลอดัจนการ 

ทดัลองแนวิทางใหม่ ๆ  ในงานข้่าวิ

นอกจากนี� แหล่งข้้อมูลหร่อทรัพยูากรเหล่านี�ยูังมีป็ระโยูชน์เม่�อนักข้่าวิจำาเป็็นต้องยู้ายูงานที�ทำา 

ออนไลน์ในสถานการณ์์ที�อยูู่ในข้ั�นวิิกฤต กรณ์ีหนึ�งนั�นก็ค่อ การระบัาดัข้อง COVID-19 ที�เป็็นเหตุให้

ผู้เชี�ยูวิชาญดั้านข้่าวิในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้และทั�วิโลกต้องทำางานจากที�บั้านภายูใต้สถานการณ์์

ล็อคดัาวิน์

ศูนยู์กลางสำาหรับัควิามรู้ควิามสามารถในการเข้ียูนข้่าวิ

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
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https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/


วิิธิ์ีป็ระสบัควิามสำาเร็จดั้วิยูการฝึึกอบัรมและการป็ระชุมออนไลน์

https://fojo.se/en/zoom/

ศูนยู์ระหวิ่างป็ระเทศสำาหรับันักข้่าวิ

https://www.icfj.org/

เคร่อข้่ายูการตรวิจสอบัข้้อเท็จจริงระหวิ่างป็ระเทศ

https://www.poynter.org/ifcn/

โครงการวิารสารศาสตร์ข้องเฟซับัุ้ก

https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/

วิารสารศาสตร์, “ข้่าวิป็ลอม” และการบัิดัเบั่อนข้้อมูล: คู่ม่อสำาหรับัวิารสารศาสตร์ การศึกษา และ

การฝึึกอบัรม

https://en.unesco.org/fightfakenews

การทำาควิามเข้้าใจข้่าวิสาร: การรับัรู้ข้่าวิสารสำาหรับัพลเม่องดัิจิทัล

https://www.coursera.org/learn/news-literacy

คู่ม่อวิารสารศาสตร์เคล่�อนที�: คู่ม่อสำาหรับัผู้ส่�อข้่าวิและห้องข้่าวิ

http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/

ห้องทดัลองวิารสารศาสตร์นีแมน (Nieman Journalism Lab)

https://www.niemanlab.org

Poynter

https://www.poynter.org

Wired

https://www.wired.com

Splice

https://www.splicemedia.com/

Strapline: ควิามรู้ควิามสามารถในการเข้ียูนข้่าวิสำาหรับัพวิกเราที�เหล่อ

https://medium.com/strapline
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เครือข่ายการฝึึกอบรมสื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

และสถึาบันสื่อ FOJO

ชุดฝึึกอบรมแล่ะการเรียนรู้นี�ถูกผลิตข้ึ�นโดัยูเป็็นส่วินหนึ�งข้องโครงการเคร่อข้่ายูการฝึึกอบัรมส่�อ 

เอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้แห่งสถาบัันส่�อ FOJO

SEAMTN หร่อเคร่อข้่ายูการฝึึกอบัรมส่�อเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ มีวิัตถุป็ระสงค์เพ่�อเสริมสร้าง 

ข้ีดัควิามสามารถข้องสถาบัันการฝึึกอบัรมดั้านวิารสารศาสตร์ในเคร่อข้่ายูระดัับัภูมิภาค ที�ครอบัคลุม

ป็ระเทศกัมพูชา, สป็ป็ ลาวิ, เมียูนมาร์ และเวิียูดันาม SEAMTN (2016–2021) ไดั้รับัการสนับัสนุน 

โดัยูหน่วิยูพัฒนาระหวิ่างป็ระเทศสวิีเดัน (Swedish International Development Agency)

สถาบัันส่�อ FOJO เป็็นสถาบัันที�เสริมสร้างวิงการวิารสารศาสตร์ให้เป็็นอิสระและเป็็นม่ออาชีพทั�งใน

ป็ระเทศสวิีเดันและทั�วิโลก ก่อตั�งข้ึ�นในป็ี พ.ศ. 2515 เป็็นสถาบัันพัฒนาส่�อชั�นนำาระหวิ่างป็ระเทศ 

ข้องสวิีเดัน อีกทั�งยูังเป็็นศูนยู์ชั�นนำาในการสร้างอาชีพนักข้่าวิระดัับักลางในป็ระเทศ สถาบัันส่�อ  

FOJO เป็็นส่วินหนึ�งข้องมหาวิิทยูาลัยู Linnaeus มหาวิิทยูาลัยูสาธิ์ารณ์ะที�ไม่แสวิงหาผลกำาไร  

และเป็็นหนึ�งในมหาวิิทยูาลัยูที�ใหญ่ที�สุดัข้องสวิีเดัน
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https://fojo.se/en/


อ้างอิงท้ายเรื่องและแนะนำาการอ่าน

ลิงก์ดั้านล่างต่อไป็นี�มีป็ระโยูชน์สำาหรับัการเรียูนรู้เพิ�มเติม และมีรายูละเอียูดัมากมายูเกี�ยูวิกับัหัวิข้้อ

และแนวิคิดัที�กล่าวิถึงในชุดัเคร่�องม่อนี�

1  ภูมิทัศน์สื่อของเราที่เปลี่ยนไป (มาก)

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 27 มกราคม 2563

https://wearesocial.com/digital-2020

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 26 มกราคม 2563

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 26 มกราคม 2563

https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/feb/09/the-new-york-
timess-success-lays-bare-the-medias-disastrous-state

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 9 กุมภาพันธิ์์ 2563
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https://wearesocial.com/global-digital-report-2019


2  ตัวตนดิจิทัลของเรา

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 9 กุมภาพันธิ์์ 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 28 เมษายูน 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 28 เมษายูน 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 20 พฤษภาคม 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 20 พฤษภาคม 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 20 พฤษภาคม 2563

4  วารสารศาสตร์บนพื้นที่ออนไลน์

https://marshallmcluhan.com/

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563
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https://marshallmcluhan.com/


6  14 ศัพท์ที่มีประโยชน์เพื่อใช้นำาทางในพื้นที่ออนไลน์

https://gdpr.eu/what-is-gdpr/

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 20 พฤษภาคม 2563

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

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 7 กุมภาพันธิ์์ 2563

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 28 เมษายูน 2563

https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/

เป็ิดัให้เข้้าใช้งานไดั้เม่�อวิันที� 28 เมษายูน 2563
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เกี่ยวกับผูู้้เขียน

โจัฮัันนา ซััน เข้ียูนชุดัการฝึึกอบัรมและเรียูนรู้เล่มนี�ให้กับัโครงการฝึึกอบัรมส่�อเอเชียูตะวิันออก 

เฉีียูงใต้ ข้องสถาบัันส่�อ FOJO ตั�งแต่ พ.ศ. 2560 โจฮัันนาดัำารงตำาแหน่งเป็็นที�ป็รึกษาดั้านงาน 

ฝึึกอบัรมข้องสถาบัันดัังกล่าวิในภูมิภาคเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ โดัยูเฉีพาะในป็ระเทศกัมพูชา  

สป็ป็.ลาวิ เมียูนมาและเวิียูดันาม

นอกจากนี� โจฮัันนายูังเป็็นบัรรณ์าธิ์ิการ/ผู้ก่อตั�งรีพอร์ตติง อาเซัียูน ตั�งอยูู่ที�ป็ระเทศไทยู โดัยูเป็็น 

พ่�นที�อิสระสำาหรับัการรายูงานข้่าวิเชิงลึกและเสริมสร้างศักยูภาพดั้านวิิเคราะห์ข้่าวิในป็ระเดั็นเกี�ยูวิกับั

ภูมิภาค อีกทั�งยูังเข้ียูนบัทวิิเคราะห์ให้กับัหนังส่อพิมพ์ ‘บัางกอกโพสต์’ และ ‘นิกเคอิ เอเชียูน รีวิิวิ’

โจฮัันนาเคยูดัำารงตำาแหน่งผู้อำานวิยูการระดัับัภูมิภาคข้องสำานักข้่าวิไอพีเอส เอเชียู-แป็ซัิฟิก ที�ซัึ�ง 

เป็็นที�ทำางานข้องโจฮัันนามานานถึง 22 ป็ี ไม่เพียูงเท่านั�น ยูังรับัหน้าที�เป็็นบัรรณ์าธิ์ิการให้กับัหนังส่อ

และสิ�งตีพิมพ์ที�ดั้านวิารสารศาสตร์ในเอเชียู 16 เล่ม และเข้ียูนหนังส่อคู่ม่อเกี�ยูวิกับัวิารสารศาสตร์ 

อีก 2 เล่ม โดัยูหนึ�งในผลงานไดั้แก่ ‘เทคนิคการรายูงานข้่าวิป็ระเดั็นอาเซัียูน’ (2562) ที�มีการแป็ล 

เป็็นภาษาพม่า เข้มร ลาวิ ไทยู และเวิียูดันาม

โจฮัันนาศึกษาดั้านวิารสารศาสตร์ที�มหาวิิทยูาลัยูแห่งชาติฟิลิป็ป็ินส์ และเคยูไดั้รับัรางวิัลซัิตี�แบังก์- 

แพน เอเชียู ในป็ี พ.ศ. 2535

63 คู่ม
ือ 

 ว
าร

สา
รศ

าส
ตร

์แล
ะก

าร
เล

่าเร
่�อง

ออ
นไ

ลน
์

https://www.reportingasean.net/
https://www.reportingasean.net/free-download-reportage-around-asean-related-issues-tip-sheet/


เกี่ยวกับคณะผูู้้แปล

‘คู้่มือวารสารศาสตร์แล่ะการเล่่าเรื�องออนไล่น์’ มีการแป็ลเป็็นภาษาท้องถิ�นในอาเซัียูน ไดั้แก่:  

ไทยู เข้มร ลาวิ พม่า และเวิียูดันาม โดัยูคณ์ะผู้แป็ล มีดัังต่อไป็นี�:

ฉบับภัาษาไที่ย

ดัร.เจษฎีา ศาลาทอง อดัีตผู้ช่วิยูอธิ์ิการบัดัี ดั้านวิิรัชกิจและป็ัจจุบัันเป็็นป็ระธิ์านหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบััณ์ฑ์ิตสาข้าการจัดัการการส่�อสารเชิงกลยูุทธิ์์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณ์ะ 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยูาลัยู นอกเหน่อจากงานดั้านวิิชาการและงานบัริหารแล้วิ ยูังมี

ป็ระสบัการณ์์ในงานดั้านส่�อที�หลากหลายู ไม่วิ่าจะเป็็น นักวิิเคราะห์ข้่าวิ ผู้ป็ระกาศข้่าวิ และ 

นักจัดัการวิิทยูุทั� งในป็ระเทศและต่างป็ระเทศ รวิมถึง ส่�ออยู่าง เอ็นเอชเค ป็ระเทศญี�ป็ุ่น  

สถานีโทรทัศน์ช่อง ทีเอ็นเอ็น และ อสมท ดัร.เจษฎีาจบัการศึกษาระดัับัป็ริญญาโทและเอก  

ดั้านควิามสัมพันธิ์์ระหวิ่างป็ระเทศ จากมหาวิิทยูาลัยูวิาเซัดัะ ป็ระเทศญี�ป็ุ่น ภายูใต้ทุนรัฐบัาลญี�ป็ุ่น 

และป็ริญญาตรีดั้านวิิทยูาศาสตร์สิ�งแวิดัล้อม จากมหาวิิทยูาลัยูธิ์รรมศาสตร์ ในงานแป็ลคู่ม่อนี�  

ดัร.เจษฎีาเป็็นหัวิหน้าผู้แป็ล โดัยูมี วิีรภัทร บัุญมา จันทร์สินี แก่นแก้วิ และ ทวิีชัยู ตันเสนียู์  

เป็็นผู้แป็ลร่วิม

ฉบับภัาษาเขึ้มร

คม จันรัศมี ผู้บัริหารบัริษัทดั้านการส่�อสาร ตั�งอยูู่ที�ป็ระเทศไทยู มีป็ระสบัการณ์์ในงานดั้านส่�อสาร

มวิลชนและงานโทรทัศน์ รวิมถึงเป็็นผู้จัดัการฝึ่ายูผลิตวิิดัีโอให้กับัหนังส่อพิมพ์ ‘พนมเป็ญ โพสต์’  

โดัยูก่อนหน้านี�ทำาหน้าที�เป็็นผู้ส่�อข้่าวิให้กับัรายูการโทรทัศน์สำาหรับัเยูาวิชนในป็ระเทศกัมพูชา อีกทั�ง

ยูังผลิตสารคดัีเกี�ยูวิกับัป็ระเดั็นทางสังคม เช่นเร่�องสุข้ภาพมารดัา เป็็นต้น

ฉบับภัาษาลาว	

วิันนาพอน สิทธิ์ิรัฐ ผู้ร่วิมก่อตั�ง/โป็รดัิวิเซัอร์ ข้องบัริษัทลาวิ นิวิ เวิฟ ซัีนีมา โป็รดัักชันส์ ใน 

กรุงเวิียูงจันทน์ โดัยูมุ่งหวิังที�จะนำาภาพยูนตร์ลาวิไป็เวิทีโลก วิันนาพอนยูังผลิตผลงานทั�งในดั้าน

ภาพยูนตร์และส่�อต่าง ๆ  ในฐานะนักข้่าวิ ที�ป็รึกษาทางดั้านส่�อ ผู้ผลิตสารคดัีและนักยูุทธิ์ศาสตร์ 

ดั้านส่�อ นอกจากนี�ยูังเคยูทำางานกับัสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวิดั้วิยู
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ฉบับภัาษาพม่า

ยูุน วิิน นักเข้ียูนและนักแป็ล จากนครยู่างกุ้ง เป็็นอดัีตนักข้่าวิมากป็ระสบัการณ์์ที�เคยูรับัหน้าที� 

เป็็นทั�งผู้ส่�อข้่าวิและบัรรณ์าธิ์ิการข้องส่�อต่าง ๆ  ในเมียูนมา เช่น ‘เมียูนมา นาวิ’ ในป็ี พ.ศ. 2551  

ไดั้รับัรางวิัลวิรรณ์กรรมแห่งชาติข้องป็ระเทศ (สาข้างานแป็ล) เร่�อง ‘ลอร์ดั ออฟ เดัอะ ฟลายูส์’  

ข้องวิิลเลียูม โกลดัิง ทั�งนี� ยูุน วิิน จบัการศึกษาระดัับัป็ริญญาโทดั้านกิจการระหวิ่างป็ระเทศ จาก

วิิทยูาลัยูมีเรียูม ป็ระเทศฟิลิป็ป็ินส์ มีผลงานตีพิมพ์ทั�งที�เป็็นงานเข้ียูนข้องตนเองและงานแป็ล 

ป็ระเภทบัันเทิงและสารคดัี

ฉบับภัาษาเว่ยดนาม

เหงียูน ถิ หง็อก เฮัวิี�ยูน อาจารยู์ดั้านวิารสารศาสตร์ ป็ระจำามหาวิิทยูาลัยูทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยูศาสตร์ ในป็ระเทศเวิียูดันาม เข้าแป็ลหนังส่อเกี�ยูวิกับัส่�อสารมวิลชนเป็็นภาษาเวิียูดันาม 

และจัดัป็ระชุมเชิงป็ฏิิบััติการเกี�ยูวิกับัการรู้เท่าทันข้่าวิ ในทางตอนใต้ข้องเวิียูดันาม สำาหรับัฉีบัับั 

ภาษาเวิียูดันามนี� ไดั้รับัการตรวิจสอบัโดัยู เจียูวิ ถ่าญ เล คณ์บัดัีคณ์ะวิารสารศาสตร์ มหาวิิทยูาลัยู 

ทางสังคมศาสตร์และมนุษยูศาสตร์และ ลาม ฮัอยู บัาค กั�ต อาจารยู์ป็ระจำาคณ์ะเดัียูวิกัน
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คู่่�มืือสำ�หรับว�รส�รศ�สตร์ออนไลน์

‘วิารสารศาสตร์ออนไลน์’ เป็็นคำาที�พูดัถึงกันบั่อยูในป็ัจจุบััน และยูิ�งมีควิามสำาคัญ 

มากยูิ�งข้ึ�นโดัยูเฉีพาะในช่วิงสถานการณ์์อยู่างการแพร่ระบัาดัเช่�อ COVID-19 ทวิ่า  

การเป็ลี�ยูนแป็ลงไป็สู่ข้่าวิในยูุคดัิจิทัล มักจะเกิดัข้ึ�นแตกต่างกันทั�งเร่�องระยูะเวิลา  

แนวิทางและเน่�อหา ในเอเชียูตะวิันออกเฉีียูงใต้ โดัยูเฉีพาะป็ระเทศ CLMV–กัมพูชา  

สป็ป็.ลาวิ เมียูนมา และเวิียูดันาม

คู่ม่อวิารสารศาสตร์และการเล่าเร่�องออนไลน์ ไดั้นำาเสนอชุดัเคร่�องม่อที�เน้นการป็ฏิิบััติ 

เพ่�อพัฒนาและสอนเร่�องทักษะวิารสารศาสตร์ในดั้านดัิจิทัล โดัยูเริ�มตั�งแต่แนวิคิดัซัึ�ง 

รากฐานข้องส่�อในป็ระเทศกำาลังพัฒนาและสภาพแวิดัล้อมที�แตกต่างกันข้องเอเชียู 

ตะวิันออกเฉีียูงใต้

หนังส่อเล่มนี�ไดั้พูดัถึงวิัฒนธิ์รรมดัิจิทัลในป็ัจจุบััน รูป็แบับัและแพลตฟอร์มข้องข้่าวิ 

ที�เป็ลี�ยูนแป็ลง เคล็ดัลับัในการใช้เคร่�องม่อดัิจิทัลเพ่�อระบับัควิามป็ลอดัภัยูดัีที�ดัีข้ึ�นและ 

ผลิตสินค้าออนไลน์ที�เป็็นมิตร ทั�งนี� อาจกล่าวิไดั้วิ่าทักษะดั้านวิารสารศาสตร์กับัทักษะ 

พ่�นฐานดั้านดัิจิทัลไม่สามารถแยูกออกจากกันไดั้อยู่างแท้จริง

ชุดัการสอนเล่มนี�ยูังไดั้ยู้อนกลับัไป็สำารวิจดัูวิ่าวิารสารศาสตร์แท้จริงแล้วิค่ออะไร  

เน่�องจากแก่นแท้ข้องมันยูังคงเหม่อนเดัิมแม้วิ่าเทคโนโลยูีจะเป็ลี�ยูนแป็ลงไป็และจะยูังคง

เป็ลี�ยูนแป็ลงต่อไป็อยู่างไม่สิ�นสุดัก็ตาม

‘คู่ม่อวิารสารศาสตร์และการเล่าเร่�องออนไลน์ ป็ระกอบัไป็ดั้วิยูแบับัฝึึกหัดัและสไลดั์ 

นำาเสนอ ซัึ�งสามารถนำาไป็ป็ระยูุกต์ใช้ตามควิามต้องการข้องส่�อมวิลชน ผู้ฝึึกสอนและ 

ครูอาจารยู์ ผู้จัดัการและนักการส่�อสารดั้านข้่าวิ นอกจากนี� เพ่�อส่งเสริมควิามรู้ดัังกล่าวิ 

ให้เกิดัข้ึ�นในภูมิภาค หนังส่อเล่มนี�ยูังไดั้แป็ลเป็็นภาษาเข้มร ลาวิ พม่า และเวิียูดันาม  

อีกดั้วิยู


