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ຄຳຳ�ນຳຳ�

ບັັນດາໜ່່ວຍງານສື່່ໃນຂົົງເຂດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້
ມີີຄວາມກະຕືືລືືລົ້້ນທີ່່ຈະປັັບຕົົວໃຫ້້ເຂົ້້າກັັບ
ພຶຶດຕິິກຳຳ�ການບໍໍລິິໂພກຂ່່າວທີ່່ປ່່ຽນໄປ ຂອງຜູ້້�ຊົົມຂອງພວກເຂົົາໃຫ້້ໄດ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ແຕ່່ວ່່າ ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ
ພວກເຂົົາຍັັງຂາດພື້້ນຖານ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່ຈະຊ່່ວຍໃນການຫັັນປ່່ຽນນີ້້. ຜູ້້�ຈັັດການຫ້້ອງຂ່່າວກຳຳ�ລັັງ
ຜະເຊີີນໜ້້າ ກັັບຄວາມທ້້າທາຍໃນການຈັັດການ ກັັບການປະສົົມປະສານເຂົ້້າກັັນຂອງສື່່ ທີ່່ຄົົນສາມາດ
ບໍໍລິິໂພກສື່່ ໄດ້້ຫຼຼາກຫຼຼາຍຮູູບແບບ ໂດຍໃຊ້້ອຸຸປະກອນເຄື່່ອງດຽວ. ປັັບຜະລິິດຕະພັັນຂອງພວກເຂົົາໃຫ້້
ນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼຼາຍແພລັັດຟອມ ແລະ ແມ່່ນແຕ່່ ວິິທີີຄຸ້້�ມຄອງພາບລັັກ ຫຼືື� ແບຣນຂອງຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວຂອງ
ພວກເຂົົາໃນສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ.
ຄູ່່�ມືືນີ້້ແມ່່ນການປະກອບສ່່ວນເຂົ້້າໃນຂະບວນການສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນ, ຍົົກລະດັັບ ແລະ ປ່່ຽນໂສມໜ້້າຂອງ
ການຜະລິິດ ຂ່່າວແບບມືືອາຊີີບ ໂດຍບັັນດານັັກຂ່່າວ ແລະ ຜູ້້�ຈັັດການສື່່ໃນປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ,
ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່່ນໆ.
“ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ: ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງທາງອອນລາຍ” ແມ່່ນອີີງໃສ່່
ການຜະລິິດຂ່່າວອອນລາຍທີ່່ທັັນສະໄໝໃນພູູມສັັນຖານຂອງສື່່ທີ່່ປ່່ຽນແປງຢ່່າງໄວວາໃນພາກພື້້ນອາຊີີ
ຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້. ຄູ່່�ມືືນີ້້, ໄດ້້ຖືືກຮວບຮວມຂຶ້້ນມາໂດຍສະເພາະ ສຳຳ�ລັັບນັັກຂ່່າວທີ່່ກຳຳ�ລັັງຝຶຶກຝົົນ
ຕົົນເອງ ແລະ ຫວັັງຢາກຍົົກລະດັັບທັັກສະຂອງ ຕົົວເອງໃນການຜະລິິດສື່່ອອນລາຍ, ນອກຈາກນັ້້ນ
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ເນື່່ອງຈາກຄວາມແຜ່່ຫຼຼາຍຂອງການນຳຳ�ໃຊ້້ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ, ບວກກັັບການໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ,
ຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວໃນພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້, ລວມທັັງໃນປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ
ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV), ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງຂ່່າວໂດຍຜ່່ານຊ່່ອງທາງອອນລາຍເພີ່່ມຫຼຼາຍຂຶ້້ນນັັບມື້້.
ເຊັ່່ນດຽວກັັບຢູ່່�ໃນພາກພື້້ນອື່່ນໆຂອງໂລກ,
ປາກົົດການນີ້້
ໄດ້້ເພີ່່ມຄວາມທ້້າທາຍຕໍ່່ການມີີຂ່່າວທີ່່
ເຊື່່ອຖືືໄດ້້, ແລະ ເນັ້້ນຢໍ້້າໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຈຳຳ�ເປັັນທີ່່ນັັກຂ່່າວຕ້້ອງມີີ ທັັກສະພື້້ນຖານ ໃນການກວດສອບ
ແລະ ຢືືນຢັັນຂໍ້້ເທັັດຈິິງ. ການລະບາດຂອງພະຍາດອັັກເສບປອດ ຈາກເຊື້້ອຈຸຸລະໂລກສາຍພັັນໃໝ່່
ໂຄວິິດ-19 ຍັັງໄດ້້ບີີບບັັງຄັັບໃຫ້້ຊ່່ຽວຊານດ້້ານຂ່່າວ ແລະ ສື່່ສ່່ວນໃຫຍ່່ຕ້້ອງໄດ້້ລາຍງານຂ່່າວຜ່່ານທາງ
ອອນລາຍ, ໂດຍທີ່່ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ ຕ້້ອງໄດ້້ປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່ໂດຍປາສະຈາກການກະກຽມຢ່່າງພຽງພໍໍ
ສຳຳ�ລັັບ ການປ່່ຽນແປງນີ້້.

ຄູ່່�ມືືນີ້້ ກໍໍຍັັງຈະເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່ຄູູຝຶຶກດ້້ານສື່່, ນັັກບັັນນາທິິການ ແລະ ຜູ້້�ຈັັດການສື່່ ທີ່່ຕ້້ອງການເສີີມສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃຫ້້ທີີມງານຂອງພວກເຂົົາ ໃຫ້້ມີີແນວທາງການເລົ່່າເລື່່ອງທີ່່ດີີຂຶ້້ນ ໃນສະພາບແວດລ້້ອມ
ຂອງຂ່່າວດິິຈິິຕັັອນໃນໂລກປະຈຸຸບັັນ. ຄູ່່�ມືືນີ້້, ຈະນຳຳ�ສະເໜີີ ຫຼັັ�ກການ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນ, ເຄື່່ອງມືື ແລະ
ເກັັດຄວາມຮູ້້� ສຳຳ�ລັັບນັັກຂ່່າວທີ່່ມີີວິິຊາສະເພາະທີ່່ຕ່່າງກັັນ, ບໍ່່ວ່່າຈະໃນດ້້ານການປະກາດຂ່່າວ ຫຼືື�
ການຜະລິິດຂ່່າວໃນຮູູບແບບວິິດີີໂອ, ສີ່່ງພິິມ ແລະ ການໃຊ້້ພາບ ຫຼືື� ສຽງເລົ່່າເລື່່ອງ. ຜູ້້�ຜະລິິດຂໍ້້ມູູນ
ອອນລາຍອື່່ນໆ, ລວມທັັງຜູ້້�ຈັັດການສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ, ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ຜູ້້�ສື່່ສານ, ກໍ່່ຈະພົົບວ່່າຄູ່່�ມືືນີ້້
ມີີປະໂຫຍດຕໍ່່ພວກເຂົົາເຊັ່່ນກັັນ.
ຄູ່່�ມືືນີ້້ໄດ້້ລວມເອົົາບົົດຮຽນທີ່່ໄດ້້ຖອດຖອນມາຈາກປະສົົບການຂອງສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍໃນຫຼຼາຍໆປີີທີ່່
ຜ່່ານມາ ທີ່່ໄດ້້ເຮັັດວຽກກັັບນັັກຂ່່າວ, ໜ່່ວຍງານສື່່ ແລະ ຄູູຝຶຶກດ້້ານສື່່ ໃນການສ້້າງແຜນງານເຄືືອຂ່່າຍ
ການຝຶຶກອົົບຮົົມດ້້ານສື່່
ໃນພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້
(SEAMTN)
(2016-2021).
ຕົົວຢ່່າງ, ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນທີ່່ຕ້້ອງມີີແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນສຳຳ�ລັັບ ສາຂາອາຊີີບທີ່່ນັັກຂ່່າວ ແລະ ຄູູຝຶຶກສາມາດນຳຳ�
ໃຊ້້ໄດ້້ສຳຳ�ລັັບການຜະລິິດສື່່ອອນລາຍ
ແມ່່ນຫົົວຂໍ້້ໜຶ່່ງທີ່່ຖືືກຍົົກຂຶ້້ນມາເລື້້ອຍໆ
ໃນໄລຍະທີ່່ພວກເຮົົາ
ເຮັັດວຽກຢູ່່�ໃນປະເທດລາວ. ການສ້້າງແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນເພື່່ອການຮຽນຮູ້້�ນີ້້ ໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ ເຖິິງສິ່່ງທີ່່
ສະຖານບັັນໂຟໂຈໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ກໍໍຄືື ການເຮັັດໃຫ້້ເຄື່່ອງມືືສຳຳ�ລັັບຜະລິິດສື່່ ສອດຄ່່ອງກັັບສະພາບການ,
ພາສາ ແລະ ຄວາມເປັັນຈິິງຂອງສື່່ໃນທ້້ອງຖິ່່ນ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໄນ ໄນ (Nai Nai)
ຜູ້້�ຈັັດການແຜນງານ,
SEAMTN
ສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ

ລາສ ເທລາດ (Lars Tallert)
ຫົົວໜ້້າໜ່່ວຍງານນະໂຍບາຍ ແລະ
ການພັັດທະນາສາກົົນ
ສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ
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ບົດນຳສະເໜີ:

ເຖິິງວ່່າເຕັັກໂນໂລຊີີຈະປ່່ຽນແປງພື້້ນທີ່່ຂອງສື່່,
ແຕ່່ສື່່ມວນຊົົນກໍ່່ຍັັງຄົົງຢູ່່�.

ໃນຖານະເປັັນກ໋໋ອບປີ້້ເທັັກເກີ້້ ຂອງສຳຳ�ນັັກງານໜັັງສືືພິິມ ‘ມະນິິລາ ໂຄຣນິິໂຄ’ (Manila Chronicle)
ໃນປະເທດຟີີລິິບປິິນ ທີ່່ໄດ້້ປິິດກິິດຈະການໄປແລ້້ວໃນປະຈຸຸບັັນ, ຂ້້າພະເຈົ້້າມີີໜ້້າທີ່່ພີີມບົົດຂ່່າວທີ່່ຜູ້້�ລາຍງານ
ຂ່່າວພາກສະໜາມບອກໃຫ້້ຂຽນຜ່່ານທາງໂທລະສັັບ.
ຂ້້າພະເຈົ້້າຍັັງຈື່່ໄດ້້ວ່່າມີີອຸຸປະກອນຊ່່ວຍໜຸຸນ
ໃຫ້້ຄໍໍຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າຕັ້້ງຊື່່ ທີ່່ເປັັນຢາງສີີເຫຼືື�ອງ, ເພື່່ອທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຈະສາມາດຕີີພິິມດີີດ ໄດ້້ຢ່່າງສະດວກ
ສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່່ນັັກຂ່່າວທີ່່ຢູ່່�ອີີກຟາກໜຶ່່ງຂອງສາຍ ກຳຳ�ລັັງອ່່ານ ບົົດຂ່່າວຂອງລາວ ຈາກບົົດຄວາມ
ຫຼືື� ຊຸຸດບັັນທຶຶກ ທີ່່ຂຽນດ້້ວຍມືື.
ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່ພິິມບົົດຂ່່າວແລ້້ວ,
ຂ້້າພະເຈົ້້າຈະຈີີກເຈ້້ຍອອກຈາກຈັັກພິິມດີີດໂອລີີແວັັດຕີ້້
ທີ່່ຊື່່ສັັດຂອງ
ຂ້້າພະເຈົ້້າ, ແລ້້ວຍື່່ນມັັນໃຫ້້ກັັບຮອງບັັນນາທິິການ ເພື່່ອກວດແກ້້ ທ່່າມກາງສຽງຄລິິກແຄລັັກຂອງ
ຈັັກພິິມດີີດ ທີ່່ດັັງສະໜັ່່ນໄປທົ່່ວຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວ.
ເຫດການນີ້້ຫາກໍ່່ເກີີດຂຶ້້ນໃນຕອນທ້້າຍຂອງຊຸຸມປີີ 1980 ເທົ່່ານັ້້ນເອງ. ແຕ່່ອາຊີີບ ກ໋໋ອບປີ້້ເທັັກເກີ້້
ໄດ້້ຫາຍໄປແລ້້ວໃນຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວ “ສະໄໝໃໝ່່” ໃນປະຈຸຸບັັນ. ການສູູນຫາຍໄປຂອງໜ້້າວຽກນີ້້
ເປັັນພຽງແຕ່່ໜຶ່່ງໃນສິ່່ງເຕືືອນໃຈທີ່່ຊ້້ອງໜ້້າພວກເຮົົາວ່່າ ຍຸຸກສະໄໝບໍ່່ພຽງແຕ່່ປ່່ຽນໄປເທົ່່ານັ້້ນ, ແຕ່່ມັັນ
ຍັັງໄດ້້ປ່່ຽນແປງສິ່່ງຕ່່າງໆໄປຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ ແລະ ຢ່່າງຖອນຮາກຖອນໂຄນ ໃນໄລຍະເວລາພຽງແຕ່່
ຮຸ່່�ນຄົົນດຽວເທົ່່ານັ້້ນເຊັ່່ນກັັນ.
ຕໍ່່ມາອີີກບໍ່່ດົນ
ົ ໃນຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວຂອງສຳຳ�ນັກ
ັ ງານ ‘ໂຄຣນິິໂຄ’, ‘ຄວາມກ້້າວໜ້້າ’ ໃນຮູູບແບບອື່່ນກໍ່່ເຂົ້້າມາ
ທົົດແທນ ຈັັກພິິມດີດ
ີ ສະໄໝເກົ່່າ. ເຄື່່ອງສະແດງພາບເຄື່່ອນໄຫວ, ທີ່່ພວກເຮົົາສາມາດດຶຶງເອົົາບົົດຂ່່າວ
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໜຶ່່ງໃນໜ້້າວຽກຂອງຂ້້າພະເຈົ້້າໃນສຳຳ�ນັັກງານໜັັງສືືພິິມ, ກ່່ອນທີ່່ຂ້້າພະເຈົ້້າຈະອອກໄປລາຍງານ
ຂ່່າວປະຈຳຳ�ວັັນ ກ່່ຽວກັັບຫົົວຂໍ້້ການເມືືອງ, ແມ່່ນການເຮັັດໜ້້າທີ່່ເປັັນກ໋໋ອບປີ້້ເທັັກເກີ້້ (copytaker) ຫຼືື�
ຜູ້້�ບັັນທືືກເນື້້ອໃນຂ່່າວ.

ທີ່່ມີພ
ີ ຽງແຕ່່ຕົົວໜັັງສືືຂຶ້ນ
້ ມາກວດແກ້້ຢູ່່ເ� ທິິງໜ້້າຈໍໍສີີດຳ�ຳ ໄດ້້, ທີ່່ໃນຄັ້້ງໜຶ່່ງ ເຄີີຍເປັັນຕົົວເດັ່່ນໃນງານວາງ
ສະແດງເຄື່່ອງມືືເຕັັກໂນໂລຊີີ. ແຕ່່ບໍ່່ດົນ
ົ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ, ຄອມພິິວເຕີີຕັ້ງ
້ ໂຕະ ກໍ່່ເຂົ້້າມາແທນທີ່່ເຄື່່ອງຈັັກທີ່່ໃຫຍ່່
ແລະ ຊັັກຊ້າ້ ເຫຼົ່່າ� ນີ້້ອີກ
ີ ເຊັ່່ນກັັນ.
ເມື່່ອຂ້້າພະເຈົ້້າໄດ້້ຖືືກມອບໝາຍໃຫ້້ລາຍງານຂ່່າວກ່່ຽວກັັບສະພານິິຕິິບັັນຍັັດ, ຂ້້າພະເຈົ້້າ, ເຊັ່່ນດຽວກັັບ
ຜູ້້�ລາຍງານ ຂ່່າວທຸຸກໆຄົົນ ຈາກສຳຳ�ນັັກງານຂ່່າວຕ່່າງໆ, ກໍ່່ຈະໄປເອົົາຂໍ້້ມູູນມາປະກອບ ເລື່່ອງລາວເປັັນ
ບົົດຂ່່າວຂອງ ຂ້້າພະເຈົ້້າຈາກ ຫ້້ອງຖະແຫຼຼງຂ່່າວ ເຊິ່່ງເປັັນບ່່ອນທີ່່ພວກເຮົົາປ່່ຽນຜຽນກັັນຂຽນບົົດຂ່່າວ
ຢູ່່�ໃນຄອມພິິວເຕີີຕັ້້ງໂຕະທີ່່ເປັັນຈໍໍຂາວດຳຳ�. ເຄື່່ອງຈັັກເຫຼົ່່�ານີ້້ ທີ່່ມີີຊ່່ອງສຳຳ�ລັັບອ່່ານແຜ່່ນຟລ໋໋ອບປີ້້ດິິສ, ໃຊ້້
ໂປຣແກມປະມວນຄຳຳ�ສັັບສະໄໝເກົ່່າທີ່່ເຊື່່ອຖືືໄດ້້ທີ່່ມີີຊື່່ວ່່າ Wordstar ແລະ ແລ່່ນຢູ່່�ໃນລະບົົບປະຕິິບັັດ
ການ ດອສ - DOS. (ແມ່່ນແລ້້ວ, ຍັັງມີີຫຍັັງທີ່່ເກົ່່າແກ່່ກວ່່າ ລະບົົບປະ ຕິິບັັດການວິິນໂດສ - Windows
ແລະ ແມັັກ - Mac ອີີກ.) ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ, ພວກເຮົົາກໍ່່ຈະສົ່່ງ ບົົດຂ່່າວຂອງພວກເຮົົາໄປຫາ ໂຕະຂ່່າວ
ໂດຍໃຊ້້ເຄື່່ອງໂທລະສານ ຫຼືື� ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດທີ່່ເຊື່່ອມຕໍ່່ທາງສາຍໂທລະສັັບ ຫຼືື� ໃຊ້້ລະບົົບກະດານຂ່່າວ
ອີີເລັັກ ໂຕຣນິິກ ເພື່່ອເຊື່່ອມຕໍ່່ຫາຫ້້ອງການຂອງພວກເຮົົາ.
ໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້, ເຕັັກໂນໂລຊີີ, ຄຽງຄູ່່�ກັັບຂ່່າວ ແລະ ວັັດທະນະທຳຳ�ຂອງສື່່ທີ່່ມັັນຫຼໍ່່�ລ້້ຽງຂຶ້້ນມາ, ໄດ້້ສົ່່ງ
ອິິດທິິພົົນຕໍ່່ວິິທີີທີ່່ ພວກເຮົົາຜະລິິດ, ແຈກຢາຍ ແລະ ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວ, ຫຼຼາຍເທົ່່າໆກັັບທີ່່ມັັນໄດ້້ສົ່່ງອິິດທິິພົົນ
ໃນຊຸຸມປີີ 1980, ຕ່່າງແຕ່່ ໃຊ້້ເຄື່່ອງມືືທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນຫຼຼາຍເທົ່່ານັ້້ນເອງ.
ສະໄໝນີ້້, ຂະບວນການຜະລິິດຂ່່າວທັັງໝົົດສາມາດເລີ່່ມຕົ້້ນຂຶ້້ນ ແລະ ສິ້້ນສຸຸດລົົງ ດ້້ວຍການໃຊ້້
ຄອມພິິວເຕີີແລັັບທ໋໋ອບໜ່່ວຍດຽວ - ຫຼືື� ແມ່່ນແຕ່່ໃຊ້້ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນພຽງໜ່່ວຍດຽວເທົ່່ານັ້້ນ.
ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ
ແມ່່ນເຄື່່ອງມືືທີ່່ບໍ່່ຕ່່າງໄປຈາກຄອມພິິວເຕີີສ່່ວນຕົົວ
ແຕ່່ນ້້ອຍພໍໍທີ່່ເຮົົາຈະຖືື
ໃນມືືຂອງເຮົົາໄດ້້: ມັັນແມ່່ນໂທລະສັັບມືືຖືື ທີ່່ບໍ່່ພຽງແຕ່່ໃຊ້້ເພື່່ອໂທ ແລະ ສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມເທົ່່ານັ້້ນ, ແຕ່່ຍັັງ
ສາມາດເຊື່່ອມຕໍ່່ກັັບອິິນເຕີີເນັັດ, ເຂົ້້າເຖິິງອີີເມລ, ເກັັບຮັັກສາຂໍ້້ມູູນ ແລະ ຖ່່າຍຮູູບໄດ້້ ເຊັ່່ນກັັນ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ເໜືືອກວ່່າເວັັບ
ສິ່່ງທີ່່ເຄື່່ອງມືືເຫຼົ່່�ານີ້້ສາມາດເຮັັດໄດ້້ໆຂັັບເຄື່່ອນວິິວັັດທະນາການຂອງເຕັັກໂນໂລຊີີຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານ
ໄກເກີີນກວ່່າ ພຽງແຕ່່ເວີີນວາຍເວັັບ ຫຼືື� ເວັັບ (World Wide Web).

ໜ່່ວຍງານທີ່່ເກີີດ ແລະ
ເຕີີບໃຫຍ່່ມາໃນຍຸຸກດິິຈິິຕັັອນ
ກໍ່່ຍັັງຜະເຊີີນກັັບຄວາມ
ທ້້າທາຍທີ່່ຕ້້ອງ ຫຼີີກລ່່ຽງ
ກັັບດັັກ ຂອງວັັດທະນະທຳຳ�
ການຖ່່າຍຮູູບເຊລຟີີ
ໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້, ແລະ
ການເສບຕິິດກັັບຄວາມໄວ
ແລະ ການໄດ້້ຮັັບການ
ກົົດ “ຖືືກໃຈ” (Likes)
ໃນສັັງຄົົມອອນລາຍ.

ໃຫ້້ໄປ

ການຫັັນປ່່ຽນສິ່່ງຕ່່າງໆໃຫ້້ເປັັນດິິຈິິຕັັອນ
ແມ່່ນເລື່່ອງປົົກກະຕິິ
ໃນປະຈຸຸບັັນ ທີ່່ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ນັັກຂ່່າວ ແລະ ບັັນນາທິິການ ຕ້້ອງໄດ້້
ຮຽນຮູ້້�ທັັກສະໃໝ່່ໆ ແລະ ກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວຍຸຸກ ເກົ່່າ
ຕ້້ອງໄດ້້ນຳຳ�ໃຫ້້ທັັນກັັບຄວາມຕ້້ອງການຂອງຜູ້້�ຊົົມ
ທີ່່ບໍໍລິິໂພກ
ສື່່ດິິຈິິຕອລ ແລະ ສື່່ອອນລາຍແລ້້ວ. ໃນທຸຸກໆມື້້ນີ້້ ນັັກ ຂ່່າວ ທີ່່ມີີ
ທັັກສະຫຼຼາກຫຼຼາຍ ທີ່່ສາມາດຂຽນບົົດເລື່່ອງ, ແຕ່່ກໍ່່ຍັັງສາມາດ
ສ້້າງ ວິິດີີໂອສັ້້ນ ແລະ ວິິດີີໂອບັັນທຶຶກເລື່່ອງລາວ (vlog), ຖ່່າຍຮູູບ
ທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບລະດັັບຕີີພິິມໄດ້້ ແລະ ສາມາດແກ້້ໄຂຮູູບພາບ
ເຫຼົ່່�ານີ້້ໄດ້້ ໃນຂັ້້ນພື້້ນຖານ, ສ້້າງພ໋໋ອດຄາດສ (podcast)
ແລະ ຂໍ້້ມູູນເປັັນພາບ (infographic), ກວດກາຄວາມໜ້້າ
ເຊື່່ອຖືືຂັ້້ນຕົ້້ນຂອງໂພສໃນອອນລາຍ
ແລະ
ຄຸ້້�ມຄອງເພຈໃນ
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍໄດ້້ ບໍ່່ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ແປກເລີີຍ - ແລະ ຄວາມຈິິງ
ແລ້້ວ ມັັນເປັັນສິ່່ງທີ່່ພວກເຂົົາຖືືກຄາດຫວັັງວ່່າຄວນຈະເຮັັດໄດ້້.
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ໃນເວລາດຽວກັັນ, ໜ່່ວຍງານທີ່່ເກີີດ ແລະ ເຕີີບໃຫຍ່່ມາໃນຍຸຸກດິິຈິິຕອັັນ ກໍໍຍັັງຜະເຊີີນກັັບຄວາມທ້້າທາຍ
ທີ່່ຕ້້ອງຫຼີີ�ກລ່່ຽງກັັບດັັກ ຂອງວັັດທະນະທຳຳ�ການຖ່່າຍຮູູບເຊລຟີີໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້ ແລະ ການເສບຕິິດກັັບ
ຄວາມໄວ ແລະ ການໄດ້້ຮັັບການກົົດ “ຖືືກໃຈ” (Likes) ໃນສັັງຄົົມອອນລາຍ. ການຖົົກຖຽງກັັນກ່່ຽວກັັບ
ອະນາຄົົດຂອງ ສື່່ມວນຊົົນ ໃນຮູູບແບບທີ່່ເປັັນທຳຳ�ນຽມປະຕິິບັັດທີ່່ເຄີີຍເຮັັດກັັນຜ່່ານມາ ແລະ ຂໍ້້ພິິພາກ
ທີ່່ວ່່າສື່່ມວນຊົົນຈະກາຍເປັັນຜູ້້�ທີ່່ໄດ້້ຮັັບບາດເຈັັບຈາກ “ຄະຕິິນິິຍົົມນັັກວິິຊາການ” (ທິິດສະດີີການປົົກຄອງ
ທີ່່ເນັ້້ນການໃຊ້້ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານວິິຊາການ) ທີ່່ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍຖືືກເອີ້້ນໃນບາງຄັ້້ງ ຫຼືື�ບໍ່່ ກໍ່່ຍັັງຄົົງສືືບຕໍ່່
ມີີຄວາມດຸຸເດືືອດ.
ແນ່່ນອນ, ເຕັັກໂນໂລຊີີດິິຈິິຕັັອນໄດ້້ເປີີດໂອກາດໃໝ່່ ແລະ ຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ຂອງການສ້້າງສັັນຫຼຼາຍຢ່່າງ,
ພ້້ອມທັັງຍັັງຫຼຸຸດ ຜ່່ອນຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນການຜະລິິດຂ່່າວໃນຫຼຼາຍດ້້ານລົົງຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ.
ແຕ່່ໂຄງສ້້າງ ແລະ ເນື້້ອໃນຂອງມັັນ ໄດ້້ກໍ່່ໃຫ້້ເກີີດມີີວັັດທະນະທຳຳ�, ຕົົວຕົົນ ແລະ ນິິໃສໃໝ່່ ທີ່່ພວກເຮົົາ
ທັັງໝົົດຍັັງຕ້້ອງໄດ້້ຮຽນຮູ້້� ແລະ ທຳຳ�ຄວາມເຂົ້້າໃຈ, ຈັັດການ ແລະ ຕອບໂຕ້້ກັັບມັັນຢູ່່�. ໃນຊີີວິິດປະຈຳຳ�ວັັນ,
ພວກເຮົົາພົົບວ່່າ ຕົົວເອງໄດ້້ຕົົກຢູ່່�ໃນວັັງວົົນ ຂອງຂໍ້້ມູູນອອນລາຍ ທີ່່ສາມາດເປັັນສິ່່ງທີ່່ໜ້້າສົົນໃຈ ແລະ
ມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນ. ແຕ່່ ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່�ານີ້້ ຍັັງມາພ້້ອມກັັບ “ສຽງລົົບກວນ” ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ຖືືກກວດສອບ,
ເຊິ່່ງຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກບາງຄົົນກໍໍເຂົ້້າໃຈສັັບສົົນວ່່າບາງຂໍ້້ມູູນແມ່່ນຂ່່າວ.
ບໍ່່ມີີສະຖານະການໃດ ທີ່່ບັັນຫານີ້້ຖືືກສະແດງອອກຢ່່າງຊັັດເຈນ ເທົ່່າກັັບໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດອັັບເສບປອດຈາກເຊື້້ອຈຸຸລະໂລກສາຍພັັນໃໝ່່ ໂຄວິິດ-19, ເຊິ່່ງໄດ້້ກໍ່່ໃຫ້້ເກີີດມີີ “ການແຜ່່ລະບາດ
ຂອງຂໍ້້ມູູນຂ່່າວ ສານທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ” ທີ່່ເພີ່່ມຄວາມຮຸຸນແຮງຂອງພະລັັງທຳຳ�ລາຍລ້້າງຂອງໄພພິິບັັດດ້້ານ
ສາທາລະນະສຸຸກນີ້້ໄປທົ່່ວໂລກ.

ເພາະສະນັ້້ນ, ຄູ່່�ມືືນີ້້ ແມ່່ນແນໃສ່່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້້ອງການຂ້້າງເທິິງນີ້້ ອີີງຕາມສະພາບຕົົວຈິິງ
ດ້້ານສື່່ມວນຊົົນ ໃນປະເທດທີ່່ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ ໃນທົ່່ວພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ – ໂດຍສະເພາະ
ໃນປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ, ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ,
ເຊິ່່ງລວມກັັນເອີ້້ນວ່່າບັັນດາປະເທດ CLMV. ໃນຂະນະທີ່່ຂໍ້້ມູູນເພື່່ອເສີີມສ້້າງທັັກສະດ້້ານສື່່ມວນຊົົນນີ້້
ໄດ້້ຖືືກວາງຂຶ້້ນບົົນພື້້ນຖານຂອງສະພາບການຂອງການສື່່ໃນປະເທດລາວ, ຂໍ້້ມູູນນີ້້ ກໍ່່ຍັັງສອດຄ່່ອງກັັບ
ສະພາບແວດລ້້ອມດ້້ານສື່່ ແລະ ຂ່່າວໃນປະເທດອື່່ນໆໃນພາກພື້້ນນີ້້ເຊັ່່ນກັັນ, ເຊິ່່ງກໍ່່ຄືືປະເທດອື່່ນໆທີ່່
ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ.
ນອກເໜືືອຈາກຄວາມທ້້າທາຍອື່່ນໆ, ສື່່ໃນບັັນດາປະເທດ CLMV ຍັັງກຳຳ�ລັັງຜະເຊີີນກັັບບັັນຫາດ້້ານ
ຊັັບພະຍາກອນທາງວິິຊາຊີີບ
ທີ່່ຈະປ້້ອນເຂົ້້າໃນຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວຂອງພວກເຂົົາ
ເຊິ່່ງບັັນຫາເຫຼົ່່�ານີ້້
ແມ່່ນກ່່ຽວພັັນກັັບຄວາມຕ້້ອງການໆຝຶຶກອົົບຮົົມ
ທີ່່ສອດຄ່່ອງກັັບສະພາບແວດລ້້ອມດ້້ານສື່່ມວນຊົົນ
ໃນທ້້ອງຖິ່່ນ, ການຂາດເຄື່່ອງມືືສື່່ມວນຊົົນທີ່່ໃຊ້້ໄດ້້ແທ້້ ທີ່່ເປັັນພາສາທ້້ອງຖິ່່ນ ແລະ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນທີ່່ຕ້້ອງ
ມີີຄວາມຮູ້້�ເທົ່່າທັັນຂ່່າວຫຼຼາຍຂຶ້້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້້ອມ ຂອງໂລກດິິຈິິຕັັອນ.
ຕົົວຢ່່າງ, ນັັກຂ່່າວໃນປະເທດອຸຸດສາຫະກຳຳ�ອາດຈະບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຄິິດກ່່ຽວກັັບການມີີອິິນເຕີີເນັັດໃຊ້້,
ລາຄາ ແລະ ຄຸຸນນະພາບຂອງສັັນຍານອິິນເຕີີເນັັດ. ແຕ່່ສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ ແມ່່ນຄວາມທ້້າທາຍທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນຈິິງ
ໃນຊີີວິິດປະຈຳຳ�ວັັນ ຂອງຜູ້້�ທີ່່ເຮັັດວຽກໃນວຽກງານສື່່ມວນຊົົນໃນປະເທດທີ່່ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໃນຂະນະທີ່່ ການປະຕິິບັັດ ແລະ ວິິທີີການຂອງວິິຊາຊີີບດ້້ານສື່່ມວນຊົົນກຳຳ�ລັັງປັັບຕົົວໃຫ້້ເຂົ້້າກັັບສະພາບ
ແວດລ້້ອມຂອງສື່່ທີ່່ປ່່ຽນໄປ, ແກນຫຼັັ�ກຂອງມາດຕະຖານວິິຊາຊີີບນີ້້ກໍໍຍັັງຄົົງຄືືເກົ່່າ. ການສອນວິິຊາ
ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການຝຶຶກອົົບຮົົມທັັກສະດ້້ານສື່່ມວນຊົົນ, ຍັັງຕ້້ອງໄດ້້ປັັບປ່່ຽນໄປຕາມສັັນຍານເຕືືອນ
ຈາກສິ່່ງທີ່່ກຳຳ�ລັັງເກີີດຂຶ້້ນແລ້້ວໃນສັັງຄົົມ ແລະ ໃນຕະຫຼຼາດຂ່່າວ ແລະ ສະທ້້ອນເຖິິງສິ່່ງດັ່່ງກ່່າວອີີກດ້້ວຍ.

ບົົດຮຽນຈາກ ໂຄວິິດ-19
ການລະບາດຂອງພະຍາດອັັກເສບປອດຈາກເຊື້້ອຈຸຸລະໂລກສາຍພັັນໃໝ່່ ໂຄວິິດ-19 ເປັັນສິ່່ງທີ່່ຢໍ້້າເຕືືອນ
ກ່່ຽວກັັບຄວາມບໍ່່ເທົ່່າທຽມກັັນດ້້ານສື່່ດິິຈິິຕັັອນ
ເຊິ່່ງຍັັງຄົົງມີີຫຼຼາຍຢູ່່�. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າປະຊາກອນຂອງ
ໂລກສ່່ວນໃຫຍ່່ຈະມີີອິິນເຕີີເນັັດໃຊ້້ແລ້້ວກໍ່່ຕາມ. ນັັກຂ່່າວຢູ່່�ປະເທດອື່່ນ ອາດຈະສາມາດຫັັນປ່່ຽນໄປເປັັນ
ການຜະລິິດຂ່່າວອອນລາຍໄດ້້ຢ່່າງຄ້້ອງແຄ້້ວ ແຕ່່ມັັນບໍ່່ເປັັນເຊັ່່ນນັ້້ນ ສຳຳ�ລັັບທຸຸກຄົົນໃນພາກພື້້ນອາຊີີ
ຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້. ນອກຈາກນັ້້ນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດຍັັງໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນຊັັດເຈນຂຶ້້ນວ່່າ
ທັັກສະໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນຂອງບາງຄົົນ, ບໍ່່ວ່່າຈະແມ່່ນໃນການຜະລິິດຂ່່າວ, ຄວາມສາມາດ
ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ເຂົ້້າໃຈແຜງໜ້້າປັັດ ແລະ ແຜນວາດທີ່່ສະແດງຂໍ້້ມູູນເປັັນຮູູບພາບ ຫຼືື� ການຝຶຶກອົົບຮົົມ
ນັັກຂ່່າວ, ເປັັນສິ່່ງທີ່່ຊ່່ວຍຊີີວິິດໄດ້້ໃນໄລຍະປິິດ ເມືືອງ/ປິິດປະເທດ ແລະ ໄລຍະທີ່່ມີີໄພພິິບັັດຕໍ່່ມວນຊົົນ.
ແມ່່ນແຕ່່ໃນເວລາທີ່່ດີີກວ່່ານີ້້,
ການມີີເຕັັກໂນໂລຊີີໃນຫຼຼາຍໆປະເທດທີ່່ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ
ກໍໍບໍ່່ໄດ້້ມີີ
ຄວາມໝາຍຢ່່າງ ອັັດຕະໂນມັັດວ່່າ ຫ້້ອງຜະລິິດຂ່່າວຈະມີີຄວາມຮູ້້�ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ມັັນ, ຮູ້້�ວ່່າແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນໃດ
ທີ່່ພວກເຂົົາຕ້້ອງການ, ແລະ ຮູ້້�ວິິທີີທີ່່ຈະສ້້າງສັັນສິ່່ງໃໝ່່ໆ ເພື່່ອທີ່່ຈະປັັບປ່່ຽນຂ່່າວໃນຮູູບແບບດັ້້ງເດີີມ
ທີ່່ພວກເຂົົາຜະລິິດອອກມາ ໃຫ້້ເປັັນຂ່່າວໃນຮູູບແບບປັັດຈຸຸບັັນຫຼຼາຍຂຶ້້ນ. ການຍົົກລະດັັບທັັກສະເຫຼົ່່�ານີ້້
ແລະ ການນຳຳ�ສະເໜີີການປ່່ຽນແປງ ໄດ້້ສ້້າງຄວາມທ້້າທາຍ ໃຫ້້ແກ່່ຫຼຼາຍໜ່່ວຍງານສື່່ ໃນການຫັັນປ່່ຽນ
ວິິທີີການເຮັັດວຽກຂອງພວກເຂົົາ ທີ່່ມີີແນວຄິິດກ່່ຽວກັັບການຜະລິິດສື່່, ການເຜີີຍແຜ່່ສື່່ ແລະ ການເຮັັດ
ການຕະຫຼຼາດສຳຳ�ລັັບຂ່່າວ ໃນຮູູບແບບເກົ່່າ, ທາງອອຟລາຍ, ມາເປັັນເວລາດົົນນານ.
ນອກເໜືືອຈາກທັັກສະໃນການຊອກຫາຂ່່າວ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງທີ່່ດີີແລ້້ວ, ນັັກຂ່່າວໃນທຸຸກມື້້ນີ້້ ຍັັງຕ້້ອງ
ມີີທັັກສະພື້້ນຖານ ດ້້ານເຕັັກນິິກ ແລະ ດ້້ານດິິຈິິຕັັອນ, ແລະ ທັັກສະໃນການປະເມີີນສະຖານະການ
ເພື່່ອທີ່່ຈະສາມາດທ່່ອງໂລກອອນລາຍ ໄດ້້ຢ່່າງປອດໄພ ແລະ ຢ່່າງມີີສະຕິິອີີກດ້້ວຍ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ທັັກສະເຫຼົ່່�ານີ້້ ຕ້້ອງຖືືກແບ່່ງປັັນ, ສອນ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ຄຽງຄູ່່�ກັັບວິິທີີຜະລິິດບົົດຂ່່າວທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ ແລະ
ບໍ່່ປ່່ອຍໃຫ້້ຂຶ້້ນກັັບອະນາຄົົດທີ່່ເລືືອນລາງ ຫຼືື� ໂອນວຽກນີ້້ໃຫ້້ກັັບ “ໄອທີີ”.
ທ້້າຍສຸຸດນີ້້, ເນື່່ອງຈາກວ່່າວິິທີີການສື່່ສານກໍ່່ແມ່່ນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຂໍ້້ຄວາມ, ຄູ່່�ມືືນີ້້ຈຶ່່ງຈະຖືືກແປເປັັນສະບັັບ
ພາສາມຽນມາ, ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມເຊັ່່ນກັັນ. ເພາະໃນທີ່່ສຸຸດແລ້້ວ, ສື່່ໃນພາສາທ້້ອງຖິ່່ນ
ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ມີີບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນໃນສະ ພາບແວດລ້້ອມຂອງສື່່ໃນພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້.
Johanna Son
ບາງກອງ, ປະເທດໄທ
ມິິຖຸຸນາ 2020
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ພູູມສັັນຖານຂອງສື່່ຂອງພວກເຮົົາທີ່່ປ່່ຽນໄປ (ຫຼຼາຍ)

ສຳຳ�ລັັບຫຼຼາຍໆຄົົນໃນທົ່່ວໂລກ, ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນຂອງພວກເຂົົາ ໄດ້້ກາຍເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຊີີວິິດ
ທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນ ແລະ ຂາດບໍ່່ໄດ້້ໄປແລ້້ວ. ພວກເຂົົາຈະກວດເບິ່່ງໂທລະສັັບຂອງພວກເຂົົາທັັນທີີທີ່່ພວກເຂົົາ
ຕື່່ນນອນ ແລະ ກ່່ອນທີ່່ພວກເຂົົາຈະເຂົ້້ານອນ. ເຖິິງວ່່າອຸຸປະກອນເຫຼົ່່�ານີ້້ຍັັງຖືືວ່່າຂ້້ອນຂ້້າງໃໝ່່ໃນດ້້ານ
ປະຫວັັດສາດ, ແຕ່່ການນຳຳ�ໃຊ້້ພວກມັັນ ໄດ້້ເຂົ້້າມາ ຕິິດພັັນຢ່່າງແໜ້້ນແຟ້້ນກັັບຊີີວິິດສ່່ວນຕົົວ ແລະ
ການເຮັັດວຽກ ພ້້ອມທັັງການບໍໍລິິໂພກຂ່່າວຂອງພວກເຮົົາ ຈົົນກາຍເປັັນ ນິິໃສ ແລະ ກິິດຈະວັັດປະຈຳຳ�ວັັນ
ໄປແລ້້ວ.
ເມື່່ອພິິຈາລະນາເຖິິງຂໍ້້ເທັັດຈິິງຕໍ່່ໄປນີ້້ ຄືື: ເວີີນວາຍເວັັບໄດ້້ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ມາເປັັນໄລຍະເວລາສາມທົົດສະວັັດ,
ເຊິ່່ງໄດ້້ຖືືກ ຄິິດຄົ້້ນຂຶ້້ນໃນປີີ 1989. (ເວີີນວາຍເວັັບ ຫຼືື� ເວັັບ ບໍ່່ແມ່່ນອັັນດຽວກັັນກັັບອິິນເຕີີເນັັດ, ເຊິ່່ງໄດ້້
ຖືືກພັັດທະນາມາຕັ້້ງແຕ່່ຊຸຸມປີີ 1960)
ໂທລະສັັບໄອໂຟນຂອງບໍໍລິິສັັດແອັັບເປິ້້ນ ຫາກໍ່່ຖືືກເປີີດຕົົວໃຊ້້ໃນປີີ 2007 ເທົ່່ານັ້້ນ ແລະ ໂທລະສັັບ
ສະມາດໂຟນເຄື່່ອງທຳຳ�ອິິດ ແມ່່ນ Simon Personal Communicator ເຊິ່່ງຖືືກເປີີດຕົົວນຳຳ�ໃຊ້້
ໃນປີີ 1994.
ການເກີີດຂຶ້້ນຂອງເວັັບ ຂະໜານນາມວ່່າເປັັນຍຸຸກຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານໃໝ່່ທີ່່ຍິ່່ງໃຫຍ່່, ເຊິ່່ງໄດ້້ນຳຳ�ໄປສູ່່�ຄວາມ
ນິິຍົົມຂອງ “ສື່່ໃນຮູູບແບບໃໝ່່”. ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນກໍ່່ມີີສະມາດໂຟນ, ທີ່່ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ປະສົົບການຂອງການນຳຳ�
ໃຊ້້ລະບົົບດິິຈິິຕັັອນໄປໄກກວ່່າເວັັບຫຼຼາຍ.
ການມີີໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ
ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ
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ເພື່່ອກຳຳ�ນົົດບໍໍລິິບົົດເລີ່່ມຕົ້້ນຂອງການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ການສົົນທະນານີ້້ ກ່່ຽວກັັບ
ຈຸຸດປະສົົງ: ສະພາບແວດລ້້ອມສື່່ ທີ່່ພວກເຮົົາກຳຳ�ລັັງເຮັັດວຽກ, ໃຊ້້ຊີີວິິດ ແລະ ມີີປະຕິິສຳຳ�ພັັນນຳຳ�
ຢູ່່�ໃນປະຈຸຸບັັນ ທີ່່ຕ່່າງອອກໄປຈາກແຕ່່ກ່່ອນຫຼາຍ, ເພື່່ອເຊື່່ອມໂຍງການປ່່ຽນແປງ
ເຫຼົ່່ານີ້້ໃນສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່ກວ້້າງອອກໄປ ກັັບອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ແລະ
ປະເທດຂອງພວກເຮົົາ ແລະ ນອກເໜືືອໄປຈາກນັ້້ນ, ກັັບຊຸຸມຊົົນທ້້ອງຖິ່່ນຂອງພວກເຮົົາ.

ແລະ ການສື່່ສານທາງດິິຈິິຕອັັນ ກາຍເປັັນຊ່່ອງທາງ ຫຼັັ�ກໃນການມີີປະຕິິສຳຳ�ພັັນຂອງຜູ້້�ຄົົນ. ການນຳຳ�ໃຊ້້
ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນສຳຳ�ລັັບສື່່, ເຊິ່່ງມັັກຖືືກເອີ້້ນວ່່າ mobile journalism ຫຼືື� ‘mojo’ (ໂມໂຈ),
ກໍ່່ໄດ້້ກາຍເປັັນເລື່່ອງທົ່່ວໄປ ໃນຫຼຼາຍປະເທດ ແລະ ໃນສະພາບແວດລ້້ອມຂ່່າວແລ້້ວ.
ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ ສະມາດໂຟນ ໄດ້້ເປີີດກວ້້າງໂລກທີ່່ພວກເຮົົາຢູ່່�ຢ່່າງເກືືອບໄຮ້້ຂີີດຈຳຳ�ກັັດ - ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນ
ຄົົນທົ່່ວໄປ, ນັັກຂ່່າວ ແລະ ຜູ້້�ຜະລິິດເນື້້ອຫາປະເພດອື່່ນໆ, ຜູ້້�ເຜີີຍແຜ່່ ແລະ ຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວສານ.
ເຕັັກໂນໂລຊີີດິິຈິິຕັັອນຖືືກເອີ້້ນວ່່າ ເປັັນການປະຕິິວັັດໃນຕົົວຂອງມັັນເອງ. ການ “ອອນລາຍຕະຫຼຼອດເວລາ”
ຢູ່່�ໃນພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນແມ່່ນເລື່່ອງປົົກກະຕິິໃນສະໄໝນີ້້ ທີ່່ມີີພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນ ເຊິ່່ງໝາຍເຖິິງ ພື້້ນທີ່່ທີ່່ຖືືກ
ສ້້າງຂຶ້້ນຢູ່່�ໃນອິິນເຕີີເນັັດເພື່່ອໃຫ້້ຄົົນນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ມີີປະຕິິສຳຳ� ພັັນກັັນ.

ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ
ສະມາດໂຟນ
ໄດ້້ເປີີດກວ້້າງ
ໂລກທີ່່ພວກເຮົົາຢູ່່�ຢ່່າງ
ເກືືອບໄຮ້້ຂີີດຈຳຳ�ກັັດ

ເຮົົາມາເບິ່່ງນຳຳ�ກັັນ
ວ່່າການໃຊ້້ຊີີວິິດຂອງພວກເຮົົາໄດ້້ກາຍເປັັນ
ດິິຈິິຕັັອນແບບໃດ ໃນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້.

66% ຂອງຄົົນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງອິິນເຕີີ
ເນັັດໄດ້້, ອີີງຕາມຂໍ້້ມູູນໃນບົົດລາຍງານ “ດິິຈິິຕັັອນ 2020” ທີ່່ຕີີພິິມ
ໂດຍ We Are Social and Hootsuite. ເຊິ່່ງຕົົວເລກນີ້້
ແມ່່ນຫຼຼາຍກວ່່າສະຖິິຕິິໃນທົ່່ວໂລກ ທີ່່ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ 59%
ຂອງປະຊາກອນຈຳຳ�ນວນ 7,75 ຕື້້ຄົົນໃນທົ່່ວໂລກ ມີີອິິນເຕີີເນັັດໃຊ້້.
63% ຂອງປະຊາກອນໃນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍເປັັນປະຈຳຳ�, ເມື່່ອທຽບ
ກັັບ 48% ໃນທົ່່ວໂລກ.
ຕົົວຊີ້້ວັັດສຳຳ�ລັັບປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ສາທາລະນະລັັດ ປະຊາທິິປະໄຕ ປະຊາຊົົນລາວ, ມຽນມາ ແລະ
ຫວຽດນາມ (CLMV) ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ ແມ່່ນຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້
ຢ່່າງກວ້້າງຂວາງ ໃນປະເທດເຫຼົ່່�ານີ້້.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ຈຳຳ�ນວນຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ໂລກອອນລາຍໃນປະເທດ CLMV ໂດຍຫຍໍ້້
ປະເທດ

ປະຊາກອນ
(ລ້້ານ)

ອັັດຕາການເຂົ້້າເຖິິງ
ອິິນເຕີີເນັັດ

ໍໂປລແກມແຊັັດ
ລະດັັບຕົ້້ນ

ຈຳຳ�ນວນ ເປີີເຊັັນຂອງ
ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ ປະຊາກອນ
(ລ້້ານ)

ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມ
ອອນລາຍເປັັນປະຈຳຳ�

ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ
ທາງໂທລະສັັບມືືຖືື

ຈຳຳ�ນວນ ຈຳຳ�ນວນ ຈຳຳ�ນວນ ເປີີເຊັັນ
(ລ້້ານ) ປະຊາກອນ (ລ້້ານ) ປະຊາກອນ

ກຳຳ�ປູູເຈຍ

16.6

9.7

58

Facebook
messenger

9.7

58

12.05

74

ສປປ ລາວ

7.22

3.1

43

WhatsApp

3.1

43

2.6

37

ມຽນມາ

54.23

22

41

Facebook
messenger

22

41

20.79

38

ຫວຽດນາມ

96.96

68.17

70

Viber

65

67

62.4

64
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ສຳຳ�ລັັບປະເທດ ລາວ, ປະຊາກອນ 43% ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່າ
3
ລ້້ານຄົົນ
ເລັັກນ້້ອຍ
ໃນຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນ
ທັັງໝົົດ 7,22 ລ້້ານຄົົນ ແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ. ຜູ້້�ທີ່່ໃຊ້້
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍເປັັນປະຈຳຳ�
ກໍໍຢູ່່�ໃນສັັດສ່່ວນດຽວກັັນ.
ປະຊາກອນຂອງປະເທດ ທັັງໝົົດ 79% ມີີສັັນຍານ
ໂທລະສັັບມືືຖືື, ອີີງຕາມ ‘Digital 2020 Global
Digital Yearbook’.

ແຕ່່ ເຖິິງວ່່າຈະບໍ່່ມີີຂໍ້້ສົົງໄສເລີີຍ
ວ່່າຄົົນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້
ໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້ ນຳຳ�ໃຊ້້ລະບົົບ
ດິິຈິິຕັັອນເພີ່່ມຫຼາຍຂຶ້້ນ, ຜູ້້�ຊົົມກໍ່່
ຍັັງເລືືອກວິິທີີບໍໍລິິໂພກຂໍ້້ມູູນ
ຢ່່າງລະມັັດລະວັັງ ໃນສະພາບ
ໃນປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ປະຊາກອນ 9,70 ລ້້ານຄົົນ, ຫຼືື� ແວດລ້້ອມ ຂອງຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານ
58% ຂອງປະຊາກອນທັັງໝົົດ 16,60 ລ້້ານຄົົນ, ແມ່່ນ ອອນລາຍທີ່່ຍັັງໃໝ່່ ແລະ
ຜູ້້�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ ເປັັນຜູ້້�ທີ່່ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ “ເຕັັມໄປດ້້ວຍສິ່່ງລົົບກວນ” ນີ້້
ເປັັນປະຈຳຳ�. ຈຳຳ�ນວນຂອງການເຊື່່ອມຕໍ່່ທາງໂທລະສັັບມືືຖືື
ແມ່່ນເທົ່່າກັັບ 128% ຂອງຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນທັັງໝົົດ.

ໃນປະເທດ ມຽນມາ, ປະຊາກອນ 41% ຫຼືື� 22 ລ້້ານຄົົນ ໃນຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນທັັງໝົົດຂອງປະເທດ
54,23 ລ້້ານຄົົນ ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງອິິນເຕີີເນັັດໄດ້້ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ. ຈຳຳ�ນວນຂອງການເຊື່່ອມ
ຕໍ່່ກັັບໂທລະສັັບມືືຖືືແມ່່ນ 126% ຂອງຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນທັັງໝົົດ.
ປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີີຜູ້້�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດຈຳຳ�ນວນ 68,17 ລ້້ານຄົົນ (70%) ແລະ ຜູ້້�ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ
65 ລ້້ານຄົົນ (67%) ໃນຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນທັັງໝົົດ 96,90 ລ້້ານຄົົນ. ຈຳຳ�ນວນການເຊື່່ອມຕໍ່່ກັັບ
ໂທລະສັັບມືືຖືືຂອງປະເທດ ແມ່່ນເທົ່່າກັັບ 150% ຂອງຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນທັັງໝົົດຂອງປະເທດ.

ແຕ່່ເຖິິງວ່່າຈະບໍ່່ມີຂໍ້
ີ ສົ
້ ງ
ົ ໄສເລີີຍ
ວ່່າຄົົນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້ໃ້ ນປະຈຸຸບັນ
ັ ນີ້້
ນຳຳ�ໃຊ້ລ
້ ະບົົບດິິຈິຕັ
ິ ອ
ັ ນ
ເພີ່່ມຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ຜູ້້�ຊົມກໍ່
ົ ຍັ
່ ງ
ັ ເລືືອກວິິທີບໍໍລິ
ີ ໂິ ພກຂໍ້້ມູູນຢ່່າງລະມັັດລະວັັງ ໃນສະພາບແວດລ້້ອມ ຂອງຂໍ້້ມູູນ
ຂ່່າວສານອອນລາຍທີ່່ຍັງ
ັ ໃໝ່່ ແລະ “ເຕັັມໄປດ້້ວຍສິ່່ງລົົບກວນ” ນີ້້ ທີ່່ຖືກ
ື ຄວບຄຸຸມໂດຍ ບໍໍລິິສັດ
ັ ເຕັັກໂນໂລຊີີ
ຍັັກໃຫຍ່່ພຽງບໍ່່ເທົ່່າໃດແຫ່່ງເທົ່່ານັ້້ນ. ນັັກຂ່່າວ ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານ ຈຳຳ�ນວນມະຫາສານ
ເພີ່່ມຫຼຼາຍຂຶ້້ນໃນບ່່ອນທີ່່ເປັັນຄືືຂຸມຊັ
ຸ ບ
ັ ຂໍ້້ມູູນ,
ແຕ່່ກໍ່່ຍັງ
ັ ຕ້້ອງໄດ້້ຫາວິິທີຂ້້
ີ າມຜ່າ່ ນຄວາມທ້້າທາຍ
ທີ່່ມີີ
ລັັກສະນະສະເພາະຕົົວ ເຊິ່່ງມາພ້້ອມກັັບ ສະພາບແວດລ້້ອມນີ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ.

ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວໃນໂສມໜ້້າໃໝ່່
ສະພາບແວດລ້້ອມທາງອອນລາຍນີ້້, ແລະ ເຕັັກໂນໂລຊີີດິິຈິິຕັັອນທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມີີສະພາບແວດລ້້ອມນີ້້,
ຍັັງຄົົງສືືບຕໍ່່ປັັບປ່່ຽນໂສມໜ້້າຂອງຫຼຼາຍໆດ້້ານຂອງຂະບວນການຜະລິິດຂ່່າວ
ແລະ
ຂະບວນການ
ສື່່ມວນຊົົນ. ຄວາມຈິິງແລ້້ວ, ມັັນໄດ້້ກຳຳ� ນົົດວິິທີີ ທີ່່ນັັກຂ່່າວ ແລະ ໂຕະຂ່່າວ ຜະລິິດ, ຈັັດຊຸຸດຂໍ້້ມູູນ, ຕີີພິິມ
ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວ. ໃນທຸຸກໆມື້້ນີ້້ ເກືືອບບໍ່່ມີີໃຜເລີີຍທີ່່ຈະຖາມວ່່າ ມີີຂ່່າວຢູ່່�ອອນລາຍຫຼືື�ບໍ່່; ທຸຸກຄົົນຄາດ
ວ່່າມັັນຕ້້ອງຢູ່່�ອອນລາຍຢູ່່�ແລ້້ວ.
ເຊິ່່ງມັັນໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ມີີການປ່່ຽນແປງໃນວິິທີີການເຮັັດວຽກທົ່່ວໄປໃນການຜະລິິດຂ່່າວ
ໃນຫ້້ອງຮຽນສື່່ມວນຊົົນໃນຫຼຼາຍທົົດສະວັັດທີ່່ຜ່່ານມາ:
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ຕາມທີ່່ໄດ້້ຖືືກສອນ

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ສິ່່ງທີ່່ສຳ�ຄັ
ຳ ນ
ັ ທີ່່ຂໍ້ມູູ
້ ນດ້້ານເທິິງໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນແມ່່ນ ປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ມີີສັດ
ັ ສ່່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທີ່່ນຳ�ຳ ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ ສື່່ສັງ
ັ ຄົົມອອນລາຍເທົ່່າໆກັັນ ແລະ ມີີແນວໂນ້້ມທີ່່ຈະມີີຜົນ
ົ ຕໍ່່
ການເຂົ້້າເຖິິງຂ່່າວສານ ຂອງຜູ້້�ຊົມ
ົ ໂດຍຜ່າ່ ນທາງອອນລາຍ.

• ໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້, ສື່່ມວນຊົົນ ບໍ່່ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ມີີເອກະສິິດຜູູກຂາດໃນການຜະລິິດຂ່່າວ ແລະ ຂໍ້້ມູູນ
ທີ່່ເຂົ້້າເຖິິງສາທາລະນະຊົົນ ຫຼືື� ເປັັນຄືືຜູ້້�ກັ່່ນຕອງຂໍ້້ມູູນໃຫ້້ຜູ້້�ຊົົມອີີກຕໍ່່ໄປ.

• ພວກເຂົົາກໍ່່ຍັັງບໍ່່ມີີສິິດເໜືືອແພລັັດຟອມຂອງບຸຸກຄົົນທີີສາມ ເຊັ່່ນ ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ, ກຸ່່�ມແຊັັດ
ແລະ ແພລັັດຟອມຂອງ ການຮວມຕົົວກັັນຂອງສັັງຄົົມອື່່ນໆ ເຊັ່່ນກັັນ. ສື່່ເຫຼົ່່�ານີ້້ບໍ່່ແມ່່ນຂ່່າວ, ແຕ່່
ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ໂດຍ ໜ່່ວຍງານສື່່ໃຫ້້ເປັັນຊ່່ອງທາງ ໃນການເຜີີຍແຜ່່ ແລະ ສ້້າງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບ
ຜູ້້�ຊົົມ,
ພ້້ອມທັັງໃຊ້້ເປັັນແຫຼ່່�ງລາຍຮັັບເຊັ່່ນກັັນ.
(ອ່່ານກ່່ຽວກັັບຄວາມແຕກຕ່່າງລະຫວ່່າງ
ແພລັັດຟອມ ແລະ ສຳຳ�ນັັກພິິມ ໄດ້້ໃນ ພາກທີີ 6 - “ຄຳຳ�ສັັບທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດສຳຳ�ລັັບການສຳຳ�ຫຼຼວດ
ພື້້ນທີ່່ໃນອອນລາຍ”.)

• ໂລກອອນລາຍໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາຮູ້້�ສຶຶກວ່່າ ໂລກໃນຕົົວຈິິງນີ້້ນ້້ອຍລົົງຫຼຼາຍ ເພາະວ່່າ ເຮົົາ

ສາມາດຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບສິ່່ງທີ່່ເກີີດ ຂຶ້້ນຢູ່່�ບ່່ອນໃດກໍ່່ຕາມໃນໂລກ ພາຍໃນເວລາພຽງແຕ່່ບໍ່່ທໍ່່ໃດນາທີີ, ຫຼືື�
ແມ່່ນແຕ່່ວິິນາທີີ.

• ເສັ້້ນແບ່່ງລະຫວ່່າງ ສິ່່ງທີ່່ເປັັນຂ່່າວທ້້ອງຖິ່່ນລ້້ວນໆ ແລະ ຂ່່າວພາກພື້້ນ ຫຼືື� ຂ່່າວລະດັັບໂລກ
ເລີ່່ມເລືືອນລາງ ແລະ ບໍ່່ຊັັດເຈນລົົງເລື້້ອຍໆ.

• ການແບ່່ງແຍກໂດຍທົ່່ວໄປທີ່່ເຄີີຍມີີລະຫວ່່າງຮູູບແບບຂອງສື່່ປະເພດຕ່່າງໆເຊັ່່ນ

- ສື່່ສິ່່ງພິິມ/
ໜັັງສືືພິິມ, ສື່່ຜ່່ານຮູູບຖ່່າຍ (photojournalism), ໂທລະພາບ ແລະ ວິິທະຍຸຸ - ໄດ້້ຫຼຸຸດລົົງ ຫຼືື�
ເຖິິງຂັ້້ນສູູນຫາຍໄປເລີີຍ. ຄຳຳ�ວ່່າ “ສື່່ປະສົົມ” (multimedia) ທີ່່ເຄີີຍເປັັນຄຳຳ�ທີ່່ນຳຳ�ສະໄໝ
ໃນແຕ່່ກ່່ອນ ກາຍເປັັນຄຳຳ�ທີ່່ລ້້າສະໄໝໄປແລ້້ວໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້ ເນື່່ອງຈາກວ່່າ ພວກເຮົົາລ້້ວນແຕ່່
ຄາດຫວັັງໃຫ້້ການເລົ່່າເລື່່ອງຕ້້ອງປະກອບດ້້ວຍພາບ, ສຽງ ແລະ ການເຄື່່ອນໄຫວສະເໝີີແລ້້ວ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ສຳຳ�ລັັບຫຼຼາຍໆໜ່່ວຍງານຂ່່າວໃນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້, ທ່່າອ່່ຽງນີ້້ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ພວກເຂົົາຕ້້ອງໄດ້້
ປັັບປ່່ຽນວິິທີີ ທີ່່ພວກເຂົົາເຮັັດວຽກ ແລະ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນລະບົົບນິິເວດຂອງຂ່່າວ ເພື່່ອເຂົ້້າເຖິິງ ແລະ
ຮັັກສາໃຫ້້ຜູ້້�ຊົົມ ທີ່່ຍຶຶດໝັ້້ນກັັບ ສື່່ທີ່່ຜະລິິດຢ່່າງມືືອາຊີີບ.
ປະເດັັນນີ້້ໄດ້້ກະຕຸ້້�ນໃຫ້້ບັັນດາຜູ້້�ຜະລິິດສື່່ ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນນັັກຂ່່າວ ແລະ ບັັນນາທິິການ, ຫຼືື� ຄູູສອນ ຫຼືື�
ຄູູຝຶຶກສື່່ມວນຊົົນ
ໃຫ້້ສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບບົົດບາດຂອງຕົົນໃນການຊ່່ວຍໃຫ້້ນັັກຂ່່າວມືືອາຊີີບ
ແລະ
ຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວມີີທັັກສະດ້້ານດິິຈິິຕັັອນ, ຂ່່າວ ແລະ ສື່່ ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຜະລິິດ ຫຼືື�
ການເຜີີຍແຜ່່ເລື່່ອງລາວຕ່່າງໆ. ຄວາມກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບຄຸຸນ ນະພາບຂອງຂໍ້້ມູູນໃນພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ໄດ້້
ພັັກດັັນໃຫ້້ອຸຸດສາຫະກຳຳ�ສື່່,
ລວມທັັງຢູ່່�ໃນພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້,
ສ້້າງທີີມຂຶ້້ນມາເພື່່ອ
ກວດສອບຂໍ້້ເທັັດຈິິງ ແລະ ລາຍງານກ່່ຽວ ກັັບຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ (disinformation) ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່
ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ (misinformation), ແລະ/ຫຼືື� ເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບໜ່່ວຍງານກວດສອບຂໍ້້ເທັັດຈິິງຕ່່າງໆ.

ເຮັັດຕາມຜູ້້�ຊົົມ
ໃນເວລາທີ່່ໜ່່ວຍງານສື່່ ແລະ ນັັກຂ່່າວທົົບທວນກ່່ຽວກັັບວິິທີີ ທີ່່ພວກເຂົົາກຳຳ�ນົົດຮູູບແບບນຳຳ�ສະເໜີີ,
ເຜີີຍແຜ່່ ແລະ ຜະລິິດ ຂ່່າວໃນປະຈຸຸບັັນ, ໃນຕົົວຈິິງ ແມ່່ນພວກເຂົົາກຳຳ�ລັັງເຮັັດສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ ໃຫ້້ສອດຄ່່ອງ
ກັັບວິິທີີ ທີ່່ຜູ້້�ຊົົມປະເພດຕ່່າງໆ ເຂົ້້າເຖິິງ ແລະ ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວ.
ຜູ້້�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດໃນທົ່່ວໂລກ ໃຊ້້ເວລາອອນລາຍໂດຍສະເລ່່ຍ 6 ຊົ່່ວໂມງ ແລະ 43 ນາທີີໃນແຕ່່ລະມື້້,
ອີີງຕາມ ບົົດລາຍ ງານ “ດິິຈິິຕັັອນ 2020”. ພວກເຂົົາໃຊ້້ອຸຸປະກອນມືືຖືືໂດຍສະເລ່່ຍ 3,4 ຊົ່່ວໂມງ,
ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ 3,22 ຊົ່່ວໂມງໃນອຸຸປະກອນ ປະເພດນີ້້ ແລະ 2 ຊົ່່ວໂມງ ແລະ 24 ນາທີີໃນສື່່ສັັງຄົົມ
ອອນລາຍ. ຜູ້້�ຄົົນໃນປະຈຸຸບັັນນີ້້ ໃຊ້້ເວລາໃນໂທລະສັັບມືືຖືືກາຍເຄິ່່ງ ຂອງເວລາທັັງໝົົດທີ່່ພວກເຂົົາໃຊ້້
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ໃນອິິນເຕີີເນັັດ. ປະຊາກອນ ທັັງໝົົດຈຳຳ�ນວນ 3,8 ຕື້້ຄົົນ ໃນຈຳຳ�ນວນປະຊາກອນໂລກ 7,75 ຕື້້ຄົົນ, ຫຼືື� 49%
ແມ່່ນຜູ້້�ທີ່່ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍເປັັນປະຈຳຳ�.

ໂລກອອນລາຍ
ຈຳຳ�ນວນຂອງຄົົນ

ເປີີເຊັັນ

ປະຊາກອນໂລກ

7.75 ຕື້້

ຜູ້້�ຄົົນທີ່່ຢູ່່�ໂລກອອນລາຍ

4.54 ຕື້້

59

ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ໂທລະສັັບມືືຖືື

5.19 ຕື້້

67

ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ

3.80 ຕື້້

49

ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນ: ບົົດລາຍງານ ດິິຈິິຕັັອນ 2020

ເວລາອອນລາຍແຕ່່ລະມື້້
3.44 ຊົ່່ວໂມງ ແມ່່ນເວລາທີ່່ຄົົນໃຊ້້ເວລາກັັບໂທລະສັັບມືືຖືືແຕ່່ລະມື້້
6.43 ຊົ່່ວໂມງ ແມ່່ນໄລຍະເວລາໂດຍສະເລ່່ຍ ທີ່່ຄົົນໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດແຕ່່ລະມື້້
2.24 ຊົ່່ວໂມງ ແມ່່ນເວລາຄົົນໃຊ້້ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍດົົນປານໃດ
ໃນທົ່່ວໂລກ, ຄົົນໃຊ້ເ້ ວລາຫຼຼາຍກວ່່າ 40% ໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ
ຫຼຼາຍກວ່່າ ໜຶ່່ງສ່່ວນສາມ ຂອງເວລາອອນລາຍ ແມ່່ນຖືືກໃຊ້້ໃນ
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ

ຄົົນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ໂດຍທົ່່ວໄປແລ້້ວ ນຳຳ�ໃຊ້້ໂທລະສັັບມືືຖືື ຫຼຼາຍກວ່່າຄອມພິິວເຕີີຕັ້້ງໂຕະ ຫຼືື�
ແລັັບທ໋໋ອບ ເພື່່ອທ່່ອງອິິນເຕີີເນັັດ. ຫຼຼາຍຄົົນເຂົ້້າອ່່ານຂ່່າວໂດຍຜ່່ານຊ່່ອງທາງທີ່່ເປັັນທາງອ້້ອມ ຫຼຼາຍກວ່່າ
ທີ່່ຈະເຂົ້້າໄປອ່່ານໃນເວັັບໄຊ້້ ຫຼືື� ແອັັບຂອງສຳຳ�ນັັກຂ່່າວເອງເລີີຍ, ເຊັ່່ນຜ່່ານແພລັັດຟອມສັັງຄົົມອອນລາຍ,
ແອັັບຂອງຜູ້້�ຮວບຮວມຂ່່າວ ແລະ ແອັັບສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມ.
ນິິໃສຂອງການບໍໍລິິໂພກຂ່່າວທີ່່ໄດ້້ຮັັບຜົົນກະທົົບຈາກເຕັັກໂນໂລຊີີມືືຖືື ຍັັງໝາຍຄວາມວ່່າ ບຸຸກຄົົນທົ່່ວໄປ
ມີີແນວໂນ້້ມ ທີ່່ຈະເລື່່ອນຜ່່ານ ແລະ ປັັດໜ້້າຈໍໍໂທລະສັັບຂອງພວກເຂົົາໄປແບບໄວໆ, ແທນທີ່່ຈະເປີີດ
ໜັັງສືືພິິມ ຫຼືື� ວາລະສານໄປ ເທື່່ອລະໜ້້າ. ແລ້້ວມັັນໝາຍຄວາມວ່່າແນວໃດ? ມັັນໝາຍຄວາມວ່່າ ສະມາທິິ
ຂອງຜູ້້�ຊົົມທີ່່ສັ້້ນລົົງ ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ໄລຍະເວລາສະເລ່່ຍຂອງການສະເໜີີຂ່່າວດ່່ວນໂດຍທົ່່ວໄປສັ້້ນລົົງ ແລະ
ມັັນກໍ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ພາບທີ່່ສາ ມາດຕອບໂຕ້້ໄດ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້ນໆ ເຊິ່່ງແມ່່ນອົົງປະກອບການເລົ່່າເລື່່ອງທີ່່ຜູ້້�ຊົົມມັັກ.
ໃນເວລາດຽວກັັນ, ກໍ່່ເກີີດມີີຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວໃນຫຼຼາກຫຼຼາຍລັັກສະນະຂຶ້້ນ, ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນໃນດ້້ານຄວາມ
ຍາວ, ຮູູບແບບ ຫຼືື� ການປະສົົມປະສານກັັນຂອງສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້, ເພື່່ອໃຫ້້ເໝາະສົົມກັັບຄວາມສົົນໃຈ ແລະ
ນິິໃສຂອງຜູ້້�ບໍໍລິິ ໂພກຂ່່າວທາງອອນ ລາຍປະເພດຕ່່າງໆ.
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ຖາມຜູ້້� ເ ຂົ້້ າ ຮ່່ວມກ່່ຽວກັັ ບ ນິິ ໃ ສການ

ເຄັັດລັັບ
ໃ ຊ້້ ໂ ທ ລ ະ ສັັ ບ ສ ະ ມ າ ດ ໂ ຟ ນ ຂ ອ ງ
ສຳຳ�ລັັບການ
	ພວກເຂົົາ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ອາດຈະ
ສົົນທະນາ
	ນັັບຈຳຳ�ນວນ ຂອງຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມທີ່່ຕອບ
	ຄຳຳ�ຖາມເຫຼົ່່�ານີ້້ ເຊັ່່ນ: ມີີຈັັກຄົົນໃນນີ້້ທີ່່
ເບີ່່ງໂທລະສັັບຂອງທ່່ານທັັນທີີທີ່່ຕື່່ນຂຶ້້ນມາ?
ທ່່ານໃຊ້້
ເວລາດົົນທີ່່ສຸຸດເພື່່ອເຮັັດຫຍັັງໃນໂທລະສັັບຂອງທ່່ານ?,
ທ່່ານຕິິ ດ ຕາມຂ່່າວຈາກສຳຳ�ນັັ ກ ຂ່່າວຂອງທ່່ານດ້້ວຍ
ຊ່່ອງທາງໃດ - ເຊັ່່ນ ໜັັງສືືພິິມແບບສະບັັບຕີີພິິມ, ເວັັບໄຊ້້
ຫຼືື� ໂພສໃນສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ? ທ່່ານຊອກຫາອ່່ານຂ່່າວ
ຢູ່່�ໃສແນ່່ - ເພື່່ອທຳຳ�ຄວາມ ເຂົ້້າໃຈປະເດັັນ ຫຼືື� ແງ່່ມຸຸມ
ຕ່່າງໆຂອງເລື່່ອງລາວ?
ທ່່ານມີີປະຕິິສຳຳ�ພັັນໂດຍກົົງ
ກັັບຜູ້້�ຊົົມທາງອອນລາຍ ໃນຖານະຂອງນັັກຂ່່າວຫຼືື�ບໍ່່?
ຖ້້າແມ່່ນ ປະສົົບການຂອງທ່່ານເປັັນແນວໃດ?
ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່ໄດ້້ຂໍ້້ມູູນວ່່າ ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນ
ສຳຳ�ລັັບໜ້້າວຽກປະຈຳຳ�ວັັນແນວໃດ,

ໃຫ້້ເຈາະຈີ້້ມໃສ່່

ດ້້ານສື່່ ຂອງຊ່່ອງທາງເຫຼົ່່�ານີ້້. ໂດຍທີ່່ຕອນນີ້້, ໃຫ້້ຕັ້້ງ
ຄຳຳ�ຖາມຈາກມຸຸມມອງ

ຂອງຜູ້້�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດທົ່່ວໄປ,

ຜູ້້�ທີ່່ສາມາດເຂົ້້າໄປອ່່ານຂ່່າວປະຈຳຳ�ວັັນຈາກແຫຼ່່�ງຂ່່າວ
ໂດຍກົົງ ຫຼືື� ອ່່ານຜ່່ານຊ່່ອງທາງພາຍນອກ ເຊັ່່ນ ສັັງຄົົມ
ອອນລາຍ.

ໃຫ້້ເປີີດໜ້້າເຟສບຸຸກໜຶ່່ງຂອງທ້້ອງຖິ່່ນ

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ທີ່່ຫຼຼາຍຄົົນຖືືວ່່າເປັັນໜ້້າ “ຂ່່າວ” ເປັັນຕົົວຢ່່າງ ເຖິິງ

ວ່່າຂໍ້້ ມູູ ນດັ່່ ງ ກ່່າວຈະບໍ່່ ໄ ດ້້ຜ່່ າ ນຂັ້້ ນ ຕອນການຜະລິິ ດ

ສື່່ກໍ່່ຕາມ.

ສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້

ຕໍ່່ນັັກຂ່່າວມືືອາຊີີບ?

ສ້້າງຄວາມທ້້າທາຍຫຍັັງແນ່່

ຮວບຮວມຂໍ້້ສັັງເກດກ່່ຽວກັັບການປ່່ຽນແປງທີ່່ພວກເຂົົາ

ໄດ້້ພົົບເຫັັນໃນຂ່່າວ,

ເມື່່ອພື້້ນທີ່່ອອນລາຍຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້

ຢ່່າງແຜ່່ຫຼຼາຍ ແລະ ມີີຄວາມນິິຍົົມ.
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2
ຕົົວຕົົນດິິຈິິຕັັອນຂອງພວກເຮົົາ
ຈຸຸດປະສົົງ:

ເພື່່ອທົົບທວນພຶຶດຕິິດກຳຳ�ຂອງພວກເຮົົາໃນອອນລາຍ, ຍ້້ອນວ່່າວິິທີີ ທີ່່ພວກເຮົົາ
ນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ໃນນາມສ່່ວນຕົົວ ຈະເປັັນຕົົວກຳຳ�ນົົດວິິທີີທີ່່ພວກເຮົົາເຮັັດ
ວຽກໃນພື້້ນທີ່່ນີ້້ໃນຖານະນັັກຂ່່າວ.

ພຶຶດຕິິກຳຳ�ຂອງນັັກຂ່່າວໃນນາມສ່່ວນຕົົວ ສົ່່ງຜົົນຕໍ່່ການປະພຶຶດ ແລະ ບົົດບາດຂອງພວກເຂົົາໃນນາມຂອງ
ນັັກຂ່່າວ ແນວໃດ? ວິິທີີທີ່່ນັັກຂ່່າວມືືອາຊີີບນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນ ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມຊຳຳ�ນານຂອງ
ທັັກສະອອນລາຍຂອງພວກເຂົົາ, ເຊິ່່ງທັັກສະເຫຼົ່່�ານີ້້ ໄດ້້ກາຍເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງທັັກສະດ້້ານສື່່ມວນຊົົນ
ໄປແລ້້ວ, ລວມມີີ:

• ການມີີຄວາມເຂົ້້າໃຈຂັ້້ນພື້້ນຖານກ່່ຽວກັັບສະພາບແວດລ້້ອມຂອງຂໍ້້ມູູນຂ່່າວສານອອນລາຍ,
ລວມທັັງ ບົົດບາດຂອງກົົນໄກປະເມີີນຜົົນ (algorithm) (ທີ່່ແມ່່ນສົົມຜົົນເລກຄະນິິດ ທີ່່ກຳຳ�ນົົດ
ສິ່່ງທີ່່ຖືືກສະແດງ ຢູ່່�ໃນໂປຣແກມບຣາວເຊີີ ແລະ ໜ້້າຂອງສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ) ໃນສະພາບ
ແວດລ້້ອມດັ່່ງກ່່າວ

•	ຄວາມຮູ້້�ພື້້ນຖານກ່່ຽວກັັບຄວາມປອດໄພທາງດິິຈິິຕັັອນ ແລະ ເຄື່່ອງມືືທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່ອຈຸຸດປະສົົງນີ້້,
ໂດຍສະເພາະ ສິ່່ງທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດ ແລະ ກ່່ຽວພັັນກັັບວຽກງານຂອງນັັກຂ່່າວ

• ການມີີທັັກສະໃນການຮູ້້�ເທົ່່າທັັນຂ່່າວ,

ເຊິ່່ງແມ່່ນທັັກສະທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນໃນການພິິຈາລະນາ ແລະ
ຕີີລາຄາແຫຼ່່�ງທີ່່ມາ ແລະ ຄວາມໜ້້າເຊື່່ອຖືືຂອງຂໍ້້ມູູນ ໃນສິ່່ງພິິມ, ໂທລະພາບ ຫຼືື� ອອນລາຍ,
ແລ້້ວແຍກຂ່່າວອອກຈາກຂໍ້້ມູູນປະເພດ ອື່່ນໆທີ່່ສາມາດຖືືກເຂົ້້າໃຈຜິິດວ່່າເປັັນຂ່່າວໄດ້້.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ພວກເຮົົາຮູ້້�ຈັັກຕົົວຕົົນດິິຈິິຕັັອນຂອງພວກເຮົົາເອງດີີຊໍ່່າໃດ? ນີ້້ແມ່່ນຄຳຳ�ຖາມຫຼັັ�ກທີ່່ພວກເຮົົາຈະ
ສຶຶກສາໃນພາກນີ້້.

ເຮົົາມາລອງຢຸຸດພັັກເພື່່ອກວດສອບ, ແລະ ທຳຳ�ຄວາມຮູ້້�ຈັັກ ກັັບຕົົວຕົົນຂອງເຮົົາເອງ ທັັງໃນໂໝດ ອອຟລາຍ
ແລະ ອອນລາຍນຳຳ�ກັັນ. ໃຫ້້ສົົນທະນາຄຳຳ�ຖາມນີ້້ນຳຳ�ກັັນ: ແມ່່ນຫຍັັງແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ທ່່ານເຮັັດ, ຫຼືື� ເວົ້້າ,
ໃນອອນລາຍ ທີ່່ແຕກຕ່່າງໄປຈາກສິ່່ງທີ່່ທ່່ານເຮັັດ ຫຼືື� ເວົ້້າໃນຕອນອອຟລາຍ (ຕອນທີ່່ທ່່ານບໍ່່ໄດ້້ໃຊ້້
ອິິນເຕີີເນັັດ)? ພວກເຮົົາຈະພົົບກັັບພາບລັັກ ທີ່່ຕ່່າງອອກໄປຂອງ “ທ່່ານ” ບໍ່່, ຖ້້າພວກເຮົົາພົົບທ່່ານ
ຢູ່່�ອອນລາຍ, ເມື່່ອສົົມທຽບກັັບຖ້້າພວກເຮົົາພົົບທ່່ານເຊິ່່ງໜ້້າ? ຖ້້າຕ່່າງ ໃຫ້້ອະທິິບາຍວ່່າຕ່່າງອອກໄປ
ແນວໃດ ແລະ ຍ້້ອນຫຍັັງ?
ສິ່່ງທີ່່ຕ້້ອງຈື່່ໄວ້້ໃນເວລາທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ:

•	ທ່່ານອາດຈະຢູ່່�ຄົົນດຽວ ແລະ ຮູ້້�ສຶຶກວ່່າຢູ່່�ຄົົນດຽວ ເຊັ່່ນວ່່າ ຢູ່່�ຄົົນດຽວໃນຫ້້ອງນອນຂອງທ່່ານ ຫຼືື�
ຢູ່່�ໃນໂຕະເຮັັດວຽກຂອງທ່່ານໃນລະຫວ່່າງທີ່່ທ່່ານອອນລາຍຢູ່່�,
ແຕ່່ໃຫ້້ຮູ້້�ໄວ້້ວ່່າ
ທ່່ານບໍ່່ໄດ້້
ຢູ່່�ຄົົນດຽວ. ອິິນເຕີີເນັັດ ກໍ່່ຄືືກັັບ ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ ແມ່່ນພື້້ນທີ່່ເປີີດຕໍ່່ສາທາລະນະ. ສິ່່ງທີ່່
ທ່່ານເວົ້້າ, ເລືືອກທີ່່ຈະແບ່່ງປັັນ, ສົ່່ງຕໍ່່ ຫຼືື� ລາຍງານ, ຈະຖືືກເຜີີຍແຜ່່ສູ່່�ສາທາລະນະ ແລະ ຈະ
ຢູ່່�ບ່່ອນນັ້້ນ - ຕະຫຼຼອດໄປ.

•	ທ່່ານບໍ່່ໄດ້້ເປັັນຄົົນເລືືອກ 100% ວ່່າທ່່ານຈະເຫັັນຫຍັັງ ຫຼືື� ທ່່ານຈະ “ເລືືອກ” ຫຍັັງໃນເວັັບ,

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ລວມທັັງໃນເວລາ ທີ່່ທ່່ານຄົ້້ນຫາຂໍ້້ມູູນ ໃນໂປຣແກມບຣາວເຊີີເກືືອບທຸຸກອັັນ ທີ່່ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ
ຈະມີີໂປຣແກມຕິິດຕາມການເຄື່່ອນໄຫວຂອງທ່່ານ ຫຼືື� ໃນເວລາທີ່່ທ່່ານເລື່່ອນເບີ່່ງໂພສຕ່່າງໆ
ໃນເຟສບຸຸກຂອງທ່່ານ.

ສິ່່ງທີ່່ທ່່ານບໍ່່ເຫັັນ ແຕ່່ເຮັັດວຽກຢູ່່�ເບື້້ອງຫຼັັ�ງສະເໝີີ ແມ່່ນກົົນໄກປະເມີີນຜົົນ (algorithm) ທີ່່ໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນ
ກ່່ຽວກັັບສິ່່ງທີ່່ ທ່່ານຄົ້້ນຫາ ຫຼືື� ໜ້້າເວັັບໄຊຕ່່າງໆ ທີ່່ທ່່ານເຂົ້້າເບີ່່ງ ແລ້້ວຈັັດສັັນໃຫ້້ຂໍ້້ມູູນອື່່ນໆທີ່່ຄ້້າຍກັັນ
ສະແດງຂຶ້້ນໃນໜ້້າຈໍໍ ຫຼືື� ໜ້້າສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍຂອງທ່່ານ ເພື່່ອໃຫ້້ທ່່ານກົົດໃສ່່ເວັັບໄຊ ຫຼືື� ລິ້້ງອື່່ນ.
ການເຫັັນຂໍ້້ມູູນທີ່່ຄ້້າຍໆກັັນເຫຼົ່່�ານີ້້ ບໍ່່ໄດ້້ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໝາຍຄວາມວ່່າ ປະເດັັນນັ້້ນໄດ້້ກາຍເປັັນທີ່່ສົົນໃຈ
ຂອງຄົົນສ່່ວນຫຼຼາຍ ຫຼືື� ແຜ່່ຫຼຼາຍຂຶ້້ນແຕ່່ຢ່່າງໃດ ແຕ່່ວ່່າ ພວກມັັນພຽງແຕ່່ “ເປັັນທີ່່ນິິຍົົມ” ໃນ
ໜ້້າຈໍໍສ່່ວນຕົົວຂອງທ່່ານເທົ່່ານັ້້ນເອງ ຍ້້ອນທ່່ານ ໄດ້້ບອກໃຫ້້ ລະບົົບຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບສິ່່ງທີ່່ທ່່ານມັັກ ຫຼືື� ເພິ່່ງພໍໍໃຈ
ໂດຍຜ່່ານການເຄື່່ອນໄຫວຂອງທ່່ານໃນພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ.
ສິ່່ງທີ່່ສະແດງຢູ່່�ໃນໜ້້າເຟສບຸຸກຂອງທ່່ານ
ຈະແຕກຕ່່າງອອກໄປຈາກ ສິ່່ງທີ່່ຢູ່່�ໃນໜ້້າເຟສບຸຸກຂອງໝູ່່�ຂອງທ່່ານ, ເຖິິງວ່່າພວກທ່່ານທັັງສອງຄົົນຈະ
ຕິິດຕາມເພຈດຽວກັັນກໍ່່ຕາມ. ສິ່່ງທີ່່ຖືືກສະແດງເປັັນຜົົນຂອງການຄົ້້ນຫາຂອງທ່່ານ, ຄວາມຈິິງແລ້້ວ,
ບໍ່່ແມ່່ນການສຸ່່�ມໄປທັັງໝົົດ. ພວກມັັນ ໄດ້້ຖືືກຈັັດສັັນມາຈາກການວິິເຄາະລັັກສະນະພຶຶດຕິິກຳຳ�ອອນລາຍ
ຂອງທ່່ານ ທີ່່ຖືືກຕິິດຕາມ ໃນໂປຣແກມບຣາວເຊີີ ແລະ ໃນໜ້້າເວັັບ. ການວິິເຄາະນີ້້ ຈະສະໜອງຂໍ້້ມູູນ
ຕັ້້ງແຕ່່ດ້້ານການຄ້້າ ໄປຈົົນເຖິິງດ້້ານການເມືືອງ, ທີ່່ບໍໍລິິສັັດເຕັັກໂນໂລຊີີຂາຍໃຫ້້ແກ່່ ຜູ້້�ໂຄສະນາ,
ນັັກລົົນນະລົົງ, ນັັກຂົົນຂວາຍ ແລະ ນັັກການຕະຫຼຼາດ ເຊິ່່ງແມ່່ນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຮູູບແບບການດຳຳ�
ເນີີນທຸຸລະກິິດຂອງພວກເຂົົາ.

•	ສິ່່ງທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ເສຍຄ່່າເປັັນເງິິນ ບໍ່່ໄດ້້ໝາຍຄວາມວ່່າມັັນຟຣີີແທ້້ໆ. ຍ້້ອນຫຍັັງ? ຍ້້ອນວ່່າ ມັັນຍັັງມີີຄ່່າ

ທີ່່ທ່່ານຕ້້ອງ ໄດ້້ຈ່່າຍໃນຖານະຜູ້້�ໃຊ້້. ການແລກປ່່ຽນ ເກີີດຂຶ້້ນໃນເວລາທີ່່ທ່່ານ ລົົງທະບຽນ
ເຂົ້້າໃຊ້້ລະບົົບ ແລະ ຍອມຮັັບ ເງື່່ອນໄຂຂອງການໃຊ້້ໂປຣແກມ ຫຼືື� ການບໍໍລິິການ ອອນລາຍນັ້້ນ.
ສາຍເຫດແມ່່ນຍ້້ອນວ່່າ ທ່່ານໄດ້້ໃຫ້້ຫຍັັງບາງ ຢ່່າງໄປແລ້້ວ, ເຊັ່່ນ ຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບຕົົວທ່່ານເອງ,
ແລະ ຕົົກລົົງທີ່່ຈະເປີີດເສັ້້ນທາງເຊື່່ອມຕໍ່່ທາງດິິຈິິຕັັອນຖາວອນ ໃນລະດັັບໃດໜຶ່່ງ ລະຫວ່່າງ
ລະບົົບນັ້້ນກັັບທ່່ານ, ເພື່່ອແລກກັັບ, ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ການໄດ້້ຮັັບທີ່່ຢູ່່�ອີີເມລຟຣີີ ຫຼືື� ການຕິິດຕັ້້ງ
ໂປຣແກມບຣາວເຊີີ. ທ່່ານອາດຈະບໍ່່ໄດ້້ຈ່່າຍໂດຍໃຊ້້ເງິິນ ຫຼືື� ບັັດເຄຣດິິດ, ແຕ່່ທ່່ານຈ່່າຍໂດຍການ
ເປີີດເສັ້້ນທາງໃຫ້້ພວກເຂົົາເຂົ້້າເຖິິງທ່່ານໄດ້້.
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•	ນັັກຂ່່າວທຸຸກຄົົນຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຮູ້້�ວິິທີີນຳຳ�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ດ້້ວຍຄວາມປອດໄພ

ທາງດິິຈິິຕັັອນຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ເພື່່ອເຮັັດໜ້້າທີ່່ປະຈຳຳ�ວັັນ, ເຊິ່່ງແມ່່ນທັັກສະພື້້ນຖານ ທັັງໃນລະດັັບ
ສ່່ວນຕົົວ ແລະ ສາຍອາຊີີບ ໃນສະພາບແວດລ້້ອມຂອງສື່່ໃນປະຈຸຸບັັນ; ເຖິິງເຮົົາຈະບໍ່່ເຮັັດວຽກກັັບ
ຂ່່າວໃຫຍ່່ໆ ເຮົົາກໍ່່ຕ້້ອງ ມີີນິິໃສທີ່່ດີີ ແລະ ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບດ້້ານດິິຈິິຕັັອນ.

•	ມີີເຄື່່ອງມືື ແລະ ຜະລິິດຕະພັັນທີ່່ເປັັນທາງເລືືອກທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ, ທີ່່ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ ແລະ

ປອດໄພ ຫຼຼາຍກວ່່າ ທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດສຳຳ�ລັັບການຜະລິິດສື່່ມວນຊົົນ, ແລະ ສຳຳ�ລັັບການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ກັັບຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກສື່່. ໃນເຄື່່ອງມືືເຫຼົ່່�ານີ້້ ມີີຫຼຼາຍແອັັບ ແລະ ໂປຣແກມທີ່່ຊ່່ວຍພວກເຮົົາສາມາດ
ທ່່ອງສຳຳ�ຫຼຼວດອິິນເຕີີເນັັດ, ໃຊ້້ອີີເມລ ແລະ ອື່່ນໆ ໄດ້້ຢ່່າງປອດໄພຫຼຼາຍຂຶ້້ນ. ແອັັບຫຼຼາຍໆຕົົວ
ໄດ້້ຖືືກພັັດທະນາຂຶ້້ນມາໂດຍເຫຼົ່່�ານັັກພັັດທະນາໂປຣແກມ ທີ່່ມີີຫຼຼາຍຂຶ້້ນນັັບມື້້ ທີ່່ມຸ່່�ງໝັ້້ນທີ່່ຈະ
ເຄົົາລົົບຕໍ່່ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຂອງຂໍ້້ມູູນຫຼຼາຍຂຶ້້ນ.
ພວກເຂົົາພະຍາຍາມສະເໜີີທາງເລືືອກ
ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກ ທີ່່ຊອກຫາແອັັບອື່່ນທີ່່ເປັັນທາງເລືືອກ ແທນທີ່່ຈະໃຊ້້ແອັັບທີ່່ມາຈາກບໍໍລິິສັັດ
ເຕັັກໂນໂລຊີີຍັັກໃຫຍ່່ທີ່່ໂດດເດັ່່ນພຽງບໍ່່ເທົ່່າໃດແຫ່່ງ.

6 ເຄັັດລັັບເພື່່ອໃຫ້້ມີີຄວາມປອດໄພທາງດິິຈິິຕັັອນ ທີ່່ດີີຂຶ້້ນ
1

ໃຊ້້ລະຫັັດຜ່່ານທີ່່ປອດໄພຫຼຼາຍຂຶ້້ນ.

ຫຼຼາຍໆແອັັບສະເໜີີທາງເລືືອກໃນການຈົົດທະບຽນກັັບແອັັບໂດຍໃຊ້້ທີ່່ຢູ່່�ອີີເມລ ຫຼືື� ບັັນຊີີຂອງສື່່ສັັງຄົົມ
ອອນລາຍຂອງທ່່ານ. ໃຫ້້ເລືືອກທາງເລືືອກທີ່່ປອດໄພກວ່່າ ກໍ່່ຄືືການໃຊ້້ທີ່່ຢູ່່�ອີີເມລຂອງທ່່ານ ແລະ
ຫຼີີ�ກລ່່ຽງການໃຊ້້ທາງລັັດ ໂດຍການໃຊ້້ບັັນຊີີ ເຟສບຸຸກ ຫຼືື� ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍອື່່ນໆເພື່່ອຂຶ້້ນທະບຽນ
ກັັບແອັັບ ຫຼືື� ໂປຣແກມຂອງພາກສ່່ວນທີີສາມ. ຖ້້າບັັນຊີີສັັງຄົົມອອນ ລາຍຂອງທ່່ານຖືືກແຮັັກ, ຄວາມ
ປອດໄພທາງດິິຈິິຕອລໃນທຸຸກໆແອັັບທີ່່ທ່່ານໃຊ້້ບັັນຊີີດັ່່ງກ່່າວເພື່່ອຂຶ້້ນທະບຽນ ກໍໍຕົົກຢູ່່�ໃນຄວາມສ່່ຽງທີ່່ຈະ
ຖືືກແຮັັກເຊັ່່ນກັັນ.
2

ໃຊ້້ໂປຣແກມອີີເມລທີ່່ປອດໄພກວ່່າທີ່່ເຄົົາລົົບຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຂອງຜູ້້�ໃຊ້້

ການໃຊ້້ອີີເມລທີ່່ໃສ່່ລະຫັັດ (encrypted), ເຊິ່່ງໝາຍເຖິິງລະບົົບອີີເມລທີ່່ການລັັກຂໍ້້ມູູນໃນລະຫວ່່າງ
ທີ່່ມັັນຖືືກສົ່່ງຈາກຜູ້້�ສົ່່ງໄປຫາຜູ້້�ຮັັບ ແລະ ການເຂົ້້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນໃນເຊີີເວີີຂອງຜູ້້�ສະໜອງອີີເມລແມ່່ນເປັັນໄປ
ບໍ່່ໄດ້້ເລີີຍ.
ບາງຕົົວເລືືອກຂອງຜູ້້�ສະໜອງອີີເມລທີ່່ໃສ່່ລະຫັັດແມ່່ນ Protonmail ແລະ Tutanota. ທັັງສອງ
ເຈົ້້ານີ້້ ສະໜອງບັັນຊີີອີີເມລແບບບໍ່່ເສຍຄ່່າ ໂດຍມີີຄຸຸນລັັກສະນະພື້້ນຖານຂອງລະບົົບອີີເມລ ແລະ
ເກັັບຄ່່າບໍໍລິິການ ສຳຳ�ລັັບພື້້ນທີ່່ເກັັບຮັັກສາ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ເພີ່່ມຂຶ້້ນ ແລະ ມີີຄຸຸນລັັກສະນະອື່່ນຫຼຼາຍຂຶ້້ນ. Fastmail,
ທີ່່ໃຫ້້ທົົດລອງໃຊ້້ແບບ ບໍ່່ເສຍຄ່່າເປັັນເວລາ 30 ວັັນ, ມີີຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້ນຢ່່າງເດັັດດ່່ຽວຕໍ່່ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວ
ຂອງຂໍ້້ມູູນ ແລະ ການສ້້າງລະບົົບອີີເມລທີ່່ປອດໄພຂຶ້້ນ ແຕ່່ກໍ່່ຍັັງໃຊ້້ງານໄດ້້ງ່່າຍ.
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ຍິ່່ງລະຫັັດຜ່່ານຂອງທ່່ານຍາກທີ່່ຈະເດົົາຂຶ້້ນຫຼຼາຍເທົ່່າໃດ, ລະດັັບຄວາມປອດໄພຂອງບັັນຊີີ ແລະ ຂໍ້້ມູູນ
ຂອງ ທ່່ານກໍ່່ດີີ ຂຶ້້ນເທົ່່ານັ້້ນ. ການປ່່ຽນລະຫັັດຜ່່ານເລື້້ອຍໆ, ຫຼັັ�ງຈາກໄລຍະເວລາໃດໜຶ່່ງທີ່່ສົົມເຫດສົົມຜົົນ
ແລະ ເໝາະສົົມ, ແມ່່ນນິິໃສໜຶ່່ງທີ່່ດີີ. ລະຫັັດຜ່່ານທີ່່ປອດໄພກວ່່າ ສາມາດຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ເປັັນເວລາດົົນກວ່່າ
ເຊັ່່ນກັັນ. ໃຫ້້ຫຼີີ�ກລ່່ຽງນຳຳ�ໃຊ້້ລະຫັັດຜ່່ານດຽວກັັນສຳຳ�ລັັບ ເພຈ, ບັັນຊີີ ແລະ ແອັັບຫຼຼາຍອັັນ. ແອັັບເກັັບ
ຮັັກສາ ລະຫັັດຜ່່ານທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ ກໍ່່ແມ່່ນແອັັບປະເພດໜຶ່່ງ ທີ່່ຊ່່ວຍໄດ້້ຫຼຼາຍ ໃນການບັັນທຶຶກລະຫັັດຜ່່ານ
ຕ່່າງໆຂອງທ່່ານ.

Gmail ກໍ່່ຍັັງຄົົງເປັັນລະບົົບອີີເມລທີ່່ເປັັນທີ່່ນິິຍົົມຫຼຼາຍ, ແຕ່່ບໍ່່ແມ່່ນລະບົົບທີ່່ໃສ່່ລະຫັັດ. ຜູ້້�ໃຊ້້ Gmail
ສາມາດເພີ່່ມ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້້ມູູນຕົົວເອງຈາກແຮັັກເກີ້້ໄດ້້ ໂດຍການເປີີດໃຊ້້ ຕົົວເລືືອກສຳຳ�ລັັບການ
ຢືືນຢັັນຕົົນຜ່່ານສອງຂັ້້ນຕອນ (two-factor verification), ເຊິ່່ງຈະຮຽກຮ້້ອງ ໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ໃສ່່ລະຫັັດ
ອີີກອັັນໜຶ່່ງນອກເໜືືອຈາກລະຫັັດຜ່່ານຂອງເຂົົາໂດຍປົົກກະຕິິ ເພື່່ອທີ່່ຈະເຂົ້້າເຖິິງບັັນຊີີອີີເມລຂອງເຂົົາ,
ເຊິ່່ງແມ່່ນລະບົົບຄວາມປອດໄພເພີ່່ມເຕີີມອີີກຊັ້້ນໜຶ່່ງ.
3	ຕິິດຕັ້້ງ ແລະ ໃຊ້້ເຄື່່ອງມືືທີ່່ຊ່່ວຍໃຫ້້ທ່່ານທ່່ອງອິິນເຕີີເນັັດແບບເປັັນສ່່ວນຕົົວຫຼຼາຍຂຶ້້ນ.
ໃຊ້້ບຣາວເຊີີ ແລະ ໂປຣແກມເສີີມ (plugins) ທີ່່ບໍ່່ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີີການຕິິດຕາມການເຄື່່ອນໄຫວຂອງ
ທ່່ານ ໃນອອນລາຍ, ທີ່່ຫຼຼາຍໆເວັັບໄຊ້້ ແລະ ເຄື່່ອງມືືອອນລາຍຍັັງສືືບຕໍ່່ເຮັັດ ເຖິິງວ່່າຜູ້້�ໃຊ້້ອາດຈະບໍ່່ຮັັບຮູ້້�
ກໍ່່ຕາມ. ໂປຣແກມບຣາວເຊີີຈະເກັັບກຳຳ� ແລະ ເກັັບຮັັກສາຂໍ້້ມູູນ
ເຄື່່ອງມືືຕິິດຕາມ ການເຄື່່ອນໄຫວນີ້້ເປັັນປະຈຳຳ� ເພື່່ອໃຫ້້ຮູ້້�ຈັັກກ່່ຽວກັັບ ພຶຶດຕິິກຳຳ� ແລະ
ການເຄື່່ອນໄຫວຂອງຜູ້້�ໃຊ້້ ລັັກສະນະການນຳຳ�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດຂອງທ່່ານ, ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນນີ້້
ເພື່່ອນຳຳ�ສະເໜີີຕໍ່່ລູູກຄ້້າ ວ່່າພວກເຂົົາຄວນຈະໂຄສະນາຫຍັັງໃຫ້້ກັັບ
ສ່່ວນຫຼາຍ ຈະເບີ່່ງວ່່າ
ທ່່ານທາງອອນລາຍ. ຂໍ້້ມູູນທີ່່ຖືືກເກັັບກ່່ຽວມາດ້້ວຍວິິທີີນີ້້ ແມ່່ນ
ທ່່ານເຂົ້້າເບິ່່ງເວັັບໄຊ້້ໃດ, ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່ອກຳຳ�ນົົດສິ່່ງທີ່່ຈະຖືືກສະແດງເປັັນຜົົນຂອງການ ຄົ້້ນຫາ
ຫົົວຂໍ້້ໃດທີ່່ທ່່ານຄົ້້ນຫາ ຂອງທ່່ານ,
ລວມທັັງໂຄສະນາຕ່່າງໆທີ່່ລະບຸຸວ່່າທ່່ານເປັັນຜູ້້�ທີ່່ມີີ
ແລະ ທ່່ານຊື້້ຫຍັັງ ແນວໂນ້້ມວ່່າຈະເປັັນລູູກຄ້້າ.
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ຢູ່່�ອອນລາຍ, ນອກເໜືືອ
ຈາກທີ່່ຢູ່່� IP ແລະ ຂໍ້້ມູູນ
ທີ່່ບົ່່ງບອກຕົົວຕົົນອື່່ນໆ
ຂອງທ່່ານ.

ຂໍ້້ ມູູ ນສ່່ວນຕົົ ວ ປະເພດໃດທີ່່ ພ ວກເຮົົ າ ແລກປ່່ຽນໃນອອນລາຍ?
ເຄື່່ອງມືືຕິິດຕາມການເຄື່່ອນໄຫວຂອງຜູ້້�ໃຊ້້ ສ່່ວນຫຼຼາຍ ຈະເບີ່່ງວ່່າ
ທ່່ານເຂົ້້າເບີ່່ງເວັັບໄຊ້້ໃດ, ຫົົວຂໍ້້ໃດທີ່່ທ່່ານຄົ້້ນຫາ ແລະ ທ່່ານຊື້້ຫຍັັງຢູ່່�
ອອນລາຍ, ນອກເໜືືອຈາກທີ່່ຢູ່່� IP ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ບົ່່ງບອກຕົົວຕົົນ
ອື່່ນໆຂອງທ່່ານ. ການເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່�ານີ້້ ແມ່່ນໜຶ່່ງໃນວຽກງານ
ການດຳຳ�ເນີີນທຸຸລະກິິດຂອງ ບໍໍລິິສັັດເຕັັກໂນໂລຊີີຂະໜາດໃຫຍ່່ ທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນເປັັນປະຈຳຳ�, ແຕ່່ມັັນ ໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ມີີ
ຄຳຳ�ຖາມເກີີດຂຶ້້ນກ່່ຽວກັັບ ຄວາມເປັັນສ່່ວນ ຕົົວຂອງຂໍ້້ມູູນ. ໃນສອງສາມປີີທີ່່ຜ່່ານມາ, ຄວາມກັັງວົົນເຫຼົ່່�ານີ້້
ຍິ່່ງຮຸຸນແຮງຂຶ້້ນຈາກບາງຕົົວຢ່່າງທີ່່ໄດ້້ຖືືກຈົົດບັັນທຶຶກ ແລະ ຕີີພິິມ ກ່່ຽວກັັບການທີ່່ຂໍ້້ມູູນຂອງຜູ້້�ໃຊ້້
ອອນລາຍ ໄດ້້ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່ອຜົົນປະໂຫຍດທາງການເມືືອງ ແລະ “ຜະລິິດ” ຄວາມຄິິດເຫັັນຂອງ
ສາທາລະນະຊົົນ, ລວມທັັງໃນລະຫວ່່າງໄລຍະການເລືືອກຕັ້້ງ ໃນຫຼຼາຍໆປະເທດ.
“ແຕ່່ວ່່າຂ້້ອຍບໍ່່ໄດ້້ໃຫ້້ລາຍລະອຽດກ່່ຽວກັັບຕົົວຂ້້ອຍເອງ” ຫຼືື� “ຂ້້ອຍບໍ່່ໄດ້້ເອົົາເບີີໂທລະສັັບ ຫຼືື� ຂໍ້້ມູູນອື່່ນໆ
ຂອງ ຂ້້ອຍ ໃຫ້້ພວກເຂົົາ” ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ຫຼຼາຍຄົົນມັັກເວົ້້າໃນເວລາທີ່່
ທ່່ານແມ່່ນສິິນຄ້້າ, ສົົນທະນາກັັນກ່່ຽວກັັບຄວາມຈຳຳ�ເປັັນທີ່່ຕ້້ອງມີີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ໃນເວລາທີ່່ໃຊ້້ໂປຣແກມບຣາວເຊີີ,
ບໍ່່ແມ່່ນຜູ້້�ໃຊ້້ ຫຼືື ລູູກຄ້້າ. ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຫຼຼາຍຂຶ້້ນ
ລູູກຄ້້າຂອງບໍໍລິິສັັດ ແອັັບ ຫຼືື� ພື້້ນທີ່່ໃນສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ. ບາງຄົົນ ຍັັງຊີ້້ແຈງວ່່າ
ດິິຈິິຕັັອນແມ່່ນຜູ້້�ໂຄສະນາ “ສິ່່ງທີ່່ຂ້້ອຍພິິມໃສ່່ ຫຼືື� ສົົນທະນາບໍ່່ມີີຫຍັັງເປັັນຄວາມລັັບຢູ່່�ແລ້້ວ” ແຕ່່ວ່່າ ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວແມ່່ນສິິດທິິ ທີ່່ບໍ່່ຂຶ້້ນກັັບເນື້້ອຫາ ຫຼືື�
ແລະ ນັັກການຕະຫຼາດ,
ລະດັັບຂອງຄວາມເປັັນຄວາມລັັບຂອງຂໍ້້ມູູນ.

ທີ່່ຂາຍສິິນຄ້້າ ຫຼືື
ຂາຍຄວາມຄິິດເຫັັນ. ຫຼັັ�ກການທີ່່ຕ້້ອງຈື່່ໄວ້້ແມ່່ນ ບໍໍລິິສັັດເຕັັກໂນໂລຊີີ, ລວມທັັງບໍໍລິິສັັດທີ່່

ສະໜອງຜະລິິດຕະພັັນ ນັັບຕັ້້ງແຕ່່ ໂປຣແກມບຣາວເຊີີ ໄປຈົົນເຖິິງ
ການໃຫ້້ບໍໍລິິການອີີເມລແບບບໍ່່ເສຍຄ່່າ ແລະ ແພລັັດຟອມສັັງຄົົມ
ອອນລາຍ, ແມ່່ນທຸຸລະກິິດທີ່່ຂາຍຂໍ້້ມູູນໃຫ້້ແກ່່ລູູກຄ້້າ. ດັ່່ງນັ້້ນ, ທຸຸລະກິິດເຫຼົ່່�ານີ້້ ເອື່່ອຍອີີງໃສ່່ການເຂົ້້າເຖິິງ
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ຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບທ່່ານ ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ອິິນເຕີີເນັັດຂອງທ່່ານ, ໂດຍຜ່່ານການຂຶ້້ນທະບຽນຂອງທ່່ານໃນ
ລະບົົບ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ການບໍໍລິິການຂອງພວກເຂົົາ. ພວກເຂົົາໄດ້້ຫັັນປ່່ຽນຂໍ້້ມູູນ ຂອງຜູ້້�ໃຊ້້ກ່່ຽວກັັບທ່່ານ
ໃຫ້້ເປັັນລາຍຮັັບ ໂດຍການຂາຍມັັນໃຫ້້ແກ່່ລູູກຄ້້າຂອງພວກເຂົົາ ທີ່່ຕ້້ອງການຂາຍໃຫ້້ທ່່ານ ຫຼືື� ເຂົ້້າເຖິິງ
ທ່່ານ. (ໃນທົ່່ວໂລກ, ຄ່່າໂຄສະນາໃນຊ່່ອງທາງດິິຈິິຕັັອນ ກວມເອົົາຫຼຼາຍກວ່່າເຄິ່່ງໜຶ່່ງຂອງຄ່່າໂຄສະນາ
ທັັງໝົົດ, ໂດຍທີ່່ Google ແລະ Facebook ແມ່່ນບໍໍລິິສັັດທີ່່ນຳຳ�ໜ້້າໝູ່່� ທີ່່ໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຫັັນປ່່ຽນຊ່່ອງທາງໂຄສະນາຈາກຮູູບແບບດັ້້ງເດີີມມາເປັັນທາງອອນລາຍ.)
ສະຖານະການນີ້້
ໄດ້້ຖືືກບັັນລະຍາຍໄວ້້ວ່່າ: ທ່່ານແມ່່ນສິິນຄ້້າ, ບໍ່່ແມ່່ນຜູ້້�ໃຊ້້ ຫຼືື� ລູູກຄ້້າ. ລູູກຄ້້າຂອງບໍໍລິິສັັດດິິຈິິຕັັອນແມ່່ນ
ຜູ້້�ໂຄສະນາ ແລະ ນັັກການຕະຫຼຼາດ, ທີ່່ຂາຍສິິນຄ້້າ ຫຼືື� ຂາຍຄວາມຄິິດເຫັັນ.
Google ແມ່່ນເຄື່່ອງມືືຄົ້້ນຫາທີ່່ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ຢ່່າງກວ້້າງຂວາງທີ່່ສຸຸດ, ແລະ ບຣາວເຊີີ Chrome ຂອງ
ພວກເຂົົາ ກໍ່່ແມ່່ນໂປຣແກມທີ່່ຄົົນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍເລືືອກໃຊ້້, ແຕ່່ມັັນບໍ່່ແມ່່ນທາງເລືືອກດຽວ, ມີີທາງເລືືອກ
ອື່່ນໆ ອີີກນອກເໜືືອຈາກ Google.

Brave
ແມ່່ນໂປຣແກມນ້້ອງໃໝ່່ໃນບັັນດາບຣາວເຊີີທີ່່ບໍ່່ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີີການຕິິດຕາມການເຄື່່ອນໄຫວ
ຂອງຜູ້້�ໃຊ້້ໃນເວັັບ. ບຣາວນີ້້ມີີເຄື່່ອງນັັບທີ່່ສະແດງໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ເຫັັນວ່່າ ມີີໂຄສະນາ ແລະ ເຄື່່ອງມືືຕິິດຕາມ
ຈັັກອັັນທີ່່ມັັນໄດ້້ກີີດກັ້້ນ ໄປແລ້້ວ.
ໂປຣແກມ Edge ຂອງ Microsoft ແມ່່ນເວີີຊັັນທີ່່ຖືືກພັັດທະນາຄືືນໃໝ່່ ທີ່່ມີີທາງເລືືອກໃນການປ້້ອງກັັນ
ການ ຕິິດຕາມການເຄື່່ອນໄຫວ.
Firefox ແມ່່ນໂປຣແກມບຣາວເຊີີທີ່່ຟຣີີ ແລະ ເປີີດເຜີີຍລະຫັັດຕົ້້ນສະບັັບ (open-source), ເຊິ່່ງຖືືກ
ນຳຳ�ໃຊ້້ມາຕັ້້ງແຕ່່ປີີ 2002. ມັັນມີີຄວາມສາມາດທີ່່ມາພ້້ອມກັັບມັັນທີ່່ກີີດກັ້້ນເຄື່່ອງມືືຕິິດຕາມກາເຄື່່ອນໄຫວ
ຂອງຜູ້້�ໃຊ້້.
4

ໃຊ້້ແອັັບແຊັັດ/ແອັັບສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມ ທີ່່ປອດໄພຂຶ້້ນ.

ເລືືອກແອັັບແຊັັດ ແລະ ແອັັບສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມທີ່່ປອດໄພຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ລວມທັັງແອັັບທີ່່ໃສ່່ລະຫັັດຂໍ້້ມູູນທີ່່ທ່່ານ
ສົ່່ງ ແລະ ຮັັບ. ມີີຫຼຼາກຫຼຼາຍແອັັບແຊັັດທີ່່ທ່່ານສາມາດເລືືອກໄດ້້, ລວມທັັງແອັັບທີ່່ມີີຄວາມສາມາດດ້້ານ
ຄວາມປອດໄພທີ່່ດີີກວ່່າ ແລະ ໃສ່່ລະຫັັດຂໍ້້ມູູນ. ບາງແອັັບອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ຕັ້້ງຄ່່າວ່່າ ຕອນໃດຂໍ້້ຄວາມ
ຈະສູູນຫາຍໄປ, ບໍ່່ວ່່າຈະພາຍໃນສອງ ສາມວິິນາທີີ ຫຼືື� ມື້້ ຫຼືື� ບໍ່່ຫາຍໄປເລີີຍ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

Duckduckgo ແມ່່ນເຄື່່ອງມືືຄົ້້ນຫາອີີກອັັນໜຶ່່ງ ແລະ ມີີໂປຣແກມເສີີມ (plugin) ທີ່່ທ່່ານສາມາດ
ຕິິດຕັ້້ງ ໃສ່່ບຣາວເຊີີທີ່່ທ່່ານໃຊ້້ໄດ້້ ທີ່່ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ທີ່່ເຂົ້້າເບີ່່ງເວັັບບໍ່່ຕ້້ອງຖືືກຕິິດຕາມ ຫຼືື� ຖືືກ “ວິິເຄາະ
ການໃຊ້້ງານ” ໂດຍໂປຣແກມບຣາວເຊີີ ເຊິ່່ງປົົກກະຕິິຈະເກີີດຂຶ້້ນຢູ່່�ເບື້້ອງຫຼັັ�ງເປັັນປະຈຳຳ�. ທ່່ານສາມາດ
ດາວໂຫຼຼດມັັນມາ ໃຊ້້ໃນຄອມພິິວເຕີີຕັ້້ງໂຕະ ແລະ ແລັັບທ໋໋ອບ, ພ້້ອມທັັງໃນໂທລະສັັບສະມາດໂຟນໄດ້້.

ຜູ້້�ໃຊ້້ແອັັບ Facebook messenger ໃນໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ (ແຕ່່ບໍ່່ແມ່່ນການສ່່ງຂໍ້້ຄວາມ
ຜ່່ານ Facebook ໃນຄອມພິິວເຕີີຕັ້້ງໂຕະ) ສາມາດເລືືອກໃຊ້້ “ການສົົນທະນາແບບປິິດລັັບ” ທີ່່
Facebook ກ່່າວວ່່າ ມັັນໃຊ້້ການໃສ່່ລະຫັັດ “ຕັ້້ງແຕ່່ຕົ້້ນທາງຈົົນເຖິິງປາຍທາງ ໃນທຸຸກໆອຸຸປະກອນມືືຖືື
ທີ່່ທ່່ານໃຊ້້”. ເວັັບໄຊ້້ Facebook ມີີຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບວິິທີີກວດສອບການໃສ່່ລະຫັັດນີ້້.
ແອັັບແຊັັດ Signal ມັັກຖືືກແນະນຳຳ�ໃຫ້້ໃຊ້້ ຍ້້ອນວ່່າມັັນມີີຄວາມສາມາດດ້້ານຄວາມປອດໄພທີ່່ເຊື່່ອຖືືໄດ້້.
ແລະ ຍັັງມີີແອັັບ Wire ທີ່່ກ່່າວວ່່າມັັນມີີການໃສ່່ລະຫັັດຕັ້້ງແຕ່່ຕົ້້ນທາງຈົົນເຖິິງປາຍທາງ.
Telegram ມີີ “ແຊັັດປິິດລັັບ” ທີ່່ຖືືກໃສ່່ລະຫັັດ. (ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ, ການໃສ່່ລະຫັັດ ແລະ ຄຸຸນລັັກສະນະ
ດ້້ານ ຄວາມປອດໄພສາມາດໃຊ້້ສຳຳ�ລັັບຈຸຸດປະສົົງອື່່ນທີ່່ຕ່່າງອອກໄປ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, Telegram ຖືືກໃຊ້້
ໂດຍແພດໝໍໍ ແລະ ເຈົ້້າໜ້້າທີ່່ແພດທີ່່ເຮັັດວຽກຢູ່່�ແນວໜ້້າ ເພື່່ອຕອບໂຕ້້ກັັບການລະບາດຂອງພະຍາດ
ອັັກເສບປອດ ຈາກເຊື້້ອຈຸຸລະໂລກສາຍພັັນໃໝ່່ ໂຄວິິດ-19 ໃນປີີ 2020, ແຕ່່ມັັນກໍ່່ຍັັງເປັັນຊ່່ອງທາງໜຶ່່ງ
ທີ່່ລັັດອິິດສະລາມໃຊ້້ເພື່່ອ
ຮຽກຮ້້ອງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ເຫດລະເບີີດຂອງໂບດກາໂຕລິິກໃນປະເທດ
ສີີລັັງກາ ໃນເດືືອນເມສາ 2019.)
WhatsApp, ແມ່່ນແອັັບໂທລະສັັບມືືຖືືທີ່່ມີີຊື່່ສຽງທີ່່ສຸຸດຂອງໂລກ ແລະ ໃຊ້້ການໃສ່່ລະຫັັດຂໍ້້ມູູນ. ເຈົ້້າຂອງ
ແອັັບນີ້້ແມ່່ນບໍໍລິິສັັດ Facebook, ເຊິ່່ງເປັັນເຈົ້້າຂອງແອັັບ Instragram ເຊັ່່ນກັັນ.
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ເລືືອກເຄື່່ອງມືືທີ່່ປອດໄພກວ່່າໃນການສຳຳ�ພາດ, ໂທແບບເຫັັນພາບ ແລະ ແບບໄດ້້ຍິິນແຕ່່ສຽງ,
ການສຳຳ�ມະນາ ແລະ ການປະຊຸຸມ ທາງອອນລາຍ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໃຫ້້ໃສ່່ໃຈກ່່ຽວກັັບຄວາມປອດໄພທາງດິິຈິິຕອລທີ່່ດີີຂຶ້້ນສຳຳ�ລັັບທ່່ານ ພ້້ອມທັັງຜູ້້�ທີ່່ທ່່ານສຳຳ�ພາດ ແລະ
ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ ໃນການສົົນທະນາທາງອອນລາຍ, ນອກເໜືືອຈາກ ຄວາມເປັັນມືືອາຊີີບຂອງກິິດຈະກຳຳ�ທາງ
ອອນລາຍທີ່່ກ່່ຽວ ກັັບຂ່່າວຂອງທ່່ານ.
Zoom, ແມ່່ນແພລັັດຟອມສຳຳ�ລັັບການປະຊຸຸມ ແລະ ແຊັັດຜ່່ານວີີດີີໂອ ແລະ ສຽງ, ທີ່່ຂ້້ອນຂ້້າງຈະ
ເປັັນທີ່່ນິິຍົົມ, ແຕ່່ກໍ່່ຍັັງມີີບາງບັັນຫາດ້້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວທີ່່ຕ້້ອງໄດ້້ແກ້້ໄຂ.
ປະເທດສິິງກະໂປໄດ້້ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ບັັນດາໂຮງຮຽນຢຸຸດນຳຳ�ໃຊ້້ Zoom ສຳຳ�ລັັບຫ້້ອງຮຽນຢູ່່�ເຮືືອນ ໃນ
ລະຫວ່່າງວິິກິິດການ ລະບາດຂອງ ໂຄວິິດ-19. ປະເທດໄຕ້້ຫວັັນກໍ່່ໄດ້້ສັ່່ງໃຫ້້ໜ່່ວຍງານລັັດຖະບານຂອງ
ພວກເຂົົາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຢຸຸດໃຊ້້ Zoom ເຊັ່່ນກັັນ.
ການໂຈມຕີີແບບ “Zoombombing” (ຊູູມບອມບິ້້ງ) ເກີີດຂຶ້້ນເມື່່ອແຮັັກເກີີບຸຸກລຸຸກເຂົ້້າກອງປະຊຸຸມ
ວິິດີີໂອຄອລ (ເຊິ່່ງມີີຕົົວເລກປະຈຳຳ�ກອງປະຊຸຸມ ແລະ ລະຫັັດຜ່່ານ)
ໃຫ້້ໃສ່່ໃຈກ່່ຽວກັັບຄວາມ ແລ້້ວລົົ ບ ກວນພວກເຂົົ າ ໂດຍການສະແດງສື່່ ທີ່່ ບໍ່່ ກ່່ ຽວຂ້້ອງກັັ ບ
ປອດໄພທາງດິິຈິິຕອລ ກອງປະຊຸຸມ ເຊັ່່ນ ວີີດີີໂອອານາຈານ. ນອກຈາກຄວາມກັັງວົົນດ້້ານ
ຄວາມປອດໄພແລ້້ວ, ການເຮັັດເຊັ່່ນນີ້້ ຍິ່່ງຫ່່າງໄກຈາກສະພາບ
ທີ່່ດີີຂຶ້້ນສຳຳ�ລັັບທ່່ານ
ແວດລ້້ອມຂອງການເຮັັດວຽກ
ຢ່່າງເປັັນມືືອາຊີີບຂອງວຽກງານ
ພ້້ອມທັັງຜູ້້�ທີ່່ທ່່ານສຳຳ�ພາດ ສື່່ມວນຊົົນ. ເຫດການຄ້້າຍໆກັັນນີ້້ກໍ່່ໄດ້້ເກີີດຂຶ້້ນກັັບແພລັັດຟອມຄ້້າຍໆ
ແລະ ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ ກັັນເຊັ່່ນກັັນ ເຊັ່່ນ Google Meet.

ໃນການສົົນທະນາ
StreamYard, ທີ່່ຢູ່່�ໃນເວັັບໄຊພວກເຂົົາບັັນລະຍາຍໄວ້້ວ່່າ ເປັັນຄືືກັັບ
ທາງອອນລາຍ “ສະຕູູດີີໂອຖ່່າຍທອດສົົດໃນບຣາວເຊີີ ຂອງທ່່ານເອງ”, ຊ່່ວຍໃຫ້້

ຜູ້້�ຈັັດກອງປະຊຸຸມອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ນຳຳ�ສະເໜີີ ຫຼືື� ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມສົົນທະນາ
ເຂົ້້າຮ່່ວມກອງປະຊຸຸມໄດ້້, ແຕ່່ໃຫ້້ຜູ້້�ຊົົມເຂົ້້າໄປເບິ່່ງງານຜ່່ານແພລັັດຟອມອື່່ນໄດ້້ເຊັ່່ນ Facebook Live,
LinkedIn ຫຼືື� Youtube. ເນື່່ອງຈາກວ່່າ ມີີພຽງແຕ່່ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມຫຼັັ�ກທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຢູ່່�ໃນ “ຫ້້ອງແຊັັດ”,

24

ແລະ ຜູ້້�ຊົົມແມ່່ນຢູ່່�ໃນພື້້ນທີ່່ໆແຍກຕ່່າງຫາກ, ຜູ້້�ຈັັດກອງ ປະຊຸຸມສາມາດກຳຳ�ນົົດຜູ້້�ທີ່່ສາມາດເຂົ້້າຮ່່ວມ
ການສົົນທະນາຫຼັັ�ກໄດ້້, “ຄວບຄຸຸມຝູູງຊົົນ” ແລະ ຫຼີີ�ກລ່່ຽງບໍ່່ໃຫ້້ມີີຜູ້້�ບຸຸກລຸຸກໄດ້້. Zoom ແລະ ແພລັັດຟອມ
ອື່່ນໆທີ່່ຄ້້າຍກັັນ ກໍ່່ສາມາດອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ຊົົມເຂົ້້າເບິ່່ງກອງປະຊຸຸມ ໂດຍຜ່່ານຊ່່ອງທາງ ທີີສາມໄດ້້ເຊັ່່ນກັັນ.
WebinarJam ໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີເຜີີຍແຜ່່ພາບໃນຄລາວ ເພື່່ອເປັັນເຈົ້້າພາບຂອງງານອອນລາຍ. ເຄື່່ອງມືື
ນີ້້ມີີໄລຍະທົົດລອງນຳຳ�ໃຊ້້ແບບບໍ່່ເສຍຄ່່າ ເຊິ່່ງຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ ມັັນຈະສະເໜີີທາງເລືືອກສຳຳ�ລັັບການສະໝັັກ
ເປັັນສະມາຊິິກແບບເສຍຄ່່າ.
Larksuite, ແມ່່ນຊອຟແວທີ່່ຊ່່ວຍໃນການປະສານງານ ແລະ ການສື່່ສານທີ່່ບໍ່່ເສຍຄ່່າ, ທີ່່ເໝາະ
ສົົມສຳຳ� ລັັບການຈັັດເວັັບ ບີີນາ ແລະ ກອງປະຊຸຸມວີີດີີໂອຄອລເຊັ່່ນກັັນ. ອົົງການ ການສຶຶກສາ, ວິິທະຍາສາດ
ແລະ ວັັດທະນະທຳຳ�ຂອງອົົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼືື� UNESCO ໄດ້້ຈັັດໃຫ້້ຊອຟແວນີ້້ເປັັນເຄື່່ອງມືືທີ່່
ພວກເຂົົາ ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ໃຊ້້ສຳຳ�ລັັບການຮຽນທາງໄກ. Larksuite ມີີຄູ່່�ມືືການໃຊ້້ງານສຳຳ�ລັັບທັັງຄູູ ແລະ
ນັັກຮຽນ.
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ເລືືອກການບໍໍລິິການຄລາວຂອງທ່່ານຢ່່າງສະຫຼຼາດ.

ຫຼຼາຍໆແອັັບທີ່່ໃຫ້້ບໍໍລິິການຢູ່່�ໃນອິິນເຕີີເນັັດ (cloud-based application) ສະໜອງພື້້ນທີ່່ໃຫ້້
ເກັັບເອກະສານ ຫຼືື� ເພື່່ອສົ່່ງ/ແລກປ່່ຽນຟາຍ ໃນຈຳຳ�ນວນທີ່່ດີີສົົມຄວນ. ພວກມັັນຊ່່ອຍໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ເກັັບຮັັກສາ
ຟາຍໄວ້້ໃນເຄືືອຂ່່າຍ ເຊີີບເວີີຢູ່່�ໃນອິິນເຕີີເນັັດ, ແທນທີ່່ຈະຢູ່່�ໃນ
ຮາດດຣາຍ.
ໃຫ້້ທ່່ານຖືືເອົົາຄວາມປອດໄພເປັັນບູູລິິມະສິິດ ໃຫ້້ທ່່ານຖືືເອົົາຄວາມປອດໄພ
ສູູງສຸຸດ ໃນການເລືືອກຂອງທ່່ານ, ແທນທີ່່ຈະເລືືອກໃຊ້້ແອັັບ ເປັັນບູູລິິມະສິິດສູູງສຸຸດ
ທີ່່ບໍ່່ເສຍຄ່່າ, ທີ່່ໃຊ້້ກັັນທົ່່ວໄປ ຫຼືື� ທີ່່ເປັັນທີ່່ນິິຍົົມ, ໃຫ້້ເຮັັດຄືື
ໃນການເລືືອກຂອງທ່່ານ,
ກັັບເວລາທີ່່ທ່່ານຄົ້້ນຄວ້້າກ່່ອນທີ່່ຈະຕັັດສິິນໃຊ້້ຊື້້ເຄື່່ອງມືື
ຫຼືື�
ແທນທີ່່ຈະເລືືອກໃຊ້້ແອັັບທີ່່
ເຄື່່ອງນຸ່່�ງຂອງທ່່ານ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ບໍ່່ເສຍຄ່່າ, ທີ່່ໃຊ້້ກັັນທົ່່ວໄປ ຫຼືື

ແອັັບສາມຕົົວທີ່່ມີີທາງເລືືອກໃຫ້້ໃສ່່ລະຫັັດແມ່່ນແອັັບ Sync,
ທີ່່ເປັັນທີ່່ນິິຍົົມ, ໃຫ້້ເຮັັດຄືືກັັບ
Tresorit ແລະ pCloud. Tresorit ສະໜອງພື້້ນທີ່່
ເວລາທີ່່ທ່່ານຄົ້້ນຄວ້້າກ່່ອນທີ່່
ເກັັ ບ ຮັັ ກ ສາຂໍ້້ ມູູ ນແບບໃສ່່ລະຫັັ ດ ຕັ້້ ງ ແຕ່່ຕົ້້ ນ ທາງຈົົ ນ ເຖິິ ງ
ປາຍທາງ ເຊິ່່ງມີີຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ ແຕ່່ກໍ່່ມີີຕົົວເລືືອກທີ່່ສະໜອງ ຈະຕັັດສິິນໃຊ້້ຊື້້ເຄື່່ອງມືື ຫຼືື
ໃຫ້້ກຸ່່� ມ ທີ່່ ບໍ່່ ຫວັັ ງ ຜົົ ນ ກຳຳ� ໄລສາມາດເຂົ້້ າ ເຖິິ ງ ໄດ້້ແບບບໍ່່ ເ ສຍຄ່່າ ເຄື່່ອງນຸ່່�ງຂອງທ່່ານ.
ເຊັ່່ນກັັນ. Sync ກໍ່່ແມ່່ນແອັັບທີ່່ໃສ່່ລະຫັັດ, ທີ່່ສະໜອງ
ພື້້ນທີ່່ເກັັບຮັັກສາຂໍ້້ມູູນຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງແບບບໍ່່ເສຍຄ່່າ. pCloud ມີີຕົົວເລືືອກແບບ ທັັງບໍ່່ໃສ່່ລະຫັັດ ແລະ
ໃສ່່ລະຫັັດ. ຟາຍທີ່່ຖືືກເກັັບຮັັກສາໄວ້້ໃນຄລາວ (ອິິນເຕີີເນັັດ) ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ຈາກບ່່ອນໃດ ແລະ
ເວລາໃດກໍ່່ໄດ້້ ແລະ ຈາກໂທລະສັັບສະມາດໂຟນກໍ່່ໄດ້້ເຊັ່່ນກັັນ.

ເລີ່່ ມ ຈາກການສົົ ນ ທະນາໃນລະດັັ ບ

ເຄັັດລັັບ
	ສ່່ວນຕົົ
ວ.
ຂໍໍຄຳຳ �ຄິ ິ ດ ເຫັັ ນ ຈາກ
ສຳຳ�ລັັບການ
	ຜູ້້� ເ ຂົ້້ າ ຮ່່ ວ ມກ່່ ຽ ວ ກັັ ບ ນິິ ໃ ສ ທ າ ງ
ສົົນທະນາ
	ອອນລາຍ ຂອງພວກເຂົົາ. ຖາມ
	ພວກເຂົົາວ່່າ ເຂົົາໃຊ້້ເວລາດົົນຊໍ່່າໃດ
ໃນການໃຊ້້ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນໃນແຕ່່ລະມື້້,
ພວກເຂົົາໃຊ້້ເພື່່ອເຮັັດຫຍັັງແນ່່?

ທີ່່ພວກເຂົົາຄາດຄະເນ

ແລະ

ສົົມທຽບໄລຍະເວລາ

ກັັບຂໍ້້ມູູນທີ່່ສະແດງໃນເຄື່່ອງມືື

ຕິິດ ຕາມເວລາທີ່່ພວກເຂົົາໃຊ້້ ໃນອອນລາຍ ທີ່່ຢູ່່�ໃນ

ໂທລະສັັບຂອງພວກເຂົົາເອງ. (ສຳຳ�ລັັບໂທລະສັັບໄອໂຟນ,

ໃຫ້້ເຂົ້້າໄປໃນ Settings ແລ້້ວເບີ່່ງ Screen time.
ສຳຳ�ລັັບໂທລະສັັບແອນດຣອຍ, ໃຫ້້ເຂົ້້າໄປເບີ່່ງ Settings

ແລ້້ວເບີ່່ງ battery and performance ແລ້້ວ
battery usage statistics, ເຊິ່່ງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ
ເປີີເຊັັນ

ຂອງການນຳຳ�ໃຊ້້ພະລັັງງານແບັັດເຕີີລີີສຳຳ�ລັັບ

ກິິດຈະກຳຳ�ຕ່່າງໆ). ທ່່ານສາມາດດາວໂຫຼຼດແອັັບຄວບຄຸຸມ

ເ ວ ລ າ ທີ່່ ໃ ຊ້້ ຢູ່່� ໜ້້ າ ຈໍໍສຳຳ�ລັັ ບ ໂ ທ ລ ະ ສັັ ບ ທີ່່ ໃ ຊ້້ ລ ະ ບົົ ບ

ປະຕິິບັັດການ iOS ແລະ Android ໄດ້້, ເຊັ່່ນ ແອັັບ
Moment ແລະ RealizD, ເພື່່ອ “ທົົດລອງໃຊ້້”
ໃນການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ເພື່່ອສ້້າງຄວາມຮັັບຮູ້້�ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ
ກ່່ຽວກັັບຊີີວິິດອອນ ລາຍຂອງພວກເຮົົາ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ສຶຶກສາເບິ່່ງປະເພດຂອງຂ່່າວ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນ ແລະ
ຜະລິິດຕພັັນທີ່່ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມເຂົ້້າເບີ່່ງໃນອອນລາຍ.

ພວກ

ເຂົົາເຂົ້້າເບິ່່ງ ທາງໃດ? ຄຳຳ�ຕອບຕໍ່່ຄຳຳ�ຖາມນີ້້ຈະສະແດງ
ໃຫ້້ເຫັັນວ່່າຜູ້້�ຄົົນເຂົ້້າໄປອ່່ານຂ່່າວ

ຈາກແຫຼ່່�ງຂ່່າວໂດຍ

ກົົງຫຼຼາຍເທົ່່າໃດ, ຫຼືື� ພວກເຂົົາເອື່່ອຍອີີງໃສ່່ຂໍ້້ມູູນຕາມ
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ
ພົົບເຫັັນ.

ເພື່່ອກັ່່ນກອງຂ່່າວທີ່່ພວກເຂົົາ

ກະກຽມຕົົ ວ ຢ່່າງສອງສາມອັັ ນ ທີ່່ ກ່່ ຽວພັັ ນ ກັັ ບ ເຄັັ ດ ລັັ ບ

ທີ່່ຕ້້ອງຈື່່ໄວ້້.

ສິ່່ງທີ່່ຈະເປັັນປະໂຫຍດແມ່່ນສື່່ປະຈັັກຕາ

ເຊັ່່ນ ຮູູບພາບ, ຮູູບແຕ້້ມ, ກາຕູູນ ແລະ ຂໍ້້ມູູນເບົົາສະໝອງ.
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ໃຫ້້ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ,

ໃນເວລາທີ່່ເຮັັດສົົນທະນາກຸ່່�ມ,

ຂຽນ

ລາຍການຂອງສິ່່ງທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນສຳຳ�ລັັບຄວາມປອດໄພທາງ
ດິິຈິິຕັັອນ

ຈາກເຄັັດລັັບທີ່່ເຮົົາໄດ້້ສົົນທະນາກັັນໃນຄູ່່�ມືືນີ້້.

ໃຫ້້ພວກເຂົົາຈັັດອັັນດັັບວ່່າ

ເຄື່່ອງມືືປະເພດໃດທີ່່ຈະ

ເໝາະສົົມທີ່່ສຸຸດ ສຳຳ�ລັັບບ່່ອນເຮັັດວຽກ ແລະ ກິິດຈະວັັດ

ຂອງພວກເຂົົາ,

ຫຼືື�

ເຄື່່ອງມືືໃດທີ່່ດີີ

ທີ່່ຄວນຈະຖືືກ

ນຳຳ�ສະເໜີີໃຫ້້ຫ້້ອງການ ຂ່່າວຂອງພວກເຂົົານຳຳ�ໃຊ້້.

ໃຫ້້ເລືືອກດາວໂຫລດ, ຕິິດຕັ້້ງ ແລະ ຝຶຶກນຳຳ�ໃຊ້້ ເຄື່່ອງມືື
ສອງສາມອັັນທີ່່ສະເໜີີໄວ້້ໃນພາກນີ້້

ໃນເວລາທີ່່ຂຽນ

ຂ່່າວຕົົວຈິິງ. ການຝຶຶກຝົົນໂດຍການລົົງມືືໃຊ້້ແອັັບ ແລະ

ເຄື່່ອງມືືດິິຈິິຕັັອນໃນຕົົວຈິິງ ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ເຂົ້້າໃຈຂຶ້້ນຫຼຼາຍ,
ແທນທີ່່ຈະພຽງແຕ່່ສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບມັັນ ຫຼືື� ໃຊ້້ສະໄລ້້
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ເທົ່່ານີ້້, ໂດຍສະເພາະຜູ້້�ທີ່່ຫາກໍ່່ເລີ່່ມຕົ້້ນໃໝ່່.

Photo: Dat Dau

3
ເພື່່ອຢືືນຢັັນອົົງປະກອບຂອງຂ່່າວອີີກຄັ້້ງ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການມີີຂ່່າວທີ່່
ຈຸຸດປະສົົງ: ມາຈາກຂະບວນການຜະລິິດຂ່່າວ ທີ່່ໄດ້້ຕາມມາດຕະຖານສື່່ມວນຊົົນ, ຍ້້ອນວ່່າ
ນີ້້ແມ່່ນຫົົວໃຈສຳຳ�ຄັັນຂອງວິິຊາຊີີບນີ້້ ແລະ ມັັນຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ ພວກເຮົົາທຳຳ�ຄວາມ
ເຂົ້້າໃຈກ່່ຽວກັັບບັັນດາຂໍ້້ມູູນທີ່່ມີີຫຼາຍ - ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນສິິນຄ້້າ, ວິິທີີການເຜີີຍແຜ່່,
ພື້້ນທີ່່ ຫຼືື ແພລັັດຟອມໃດກໍ່່ຕາມ.
ການຂຽນຂ່່າວ ແມ່່ນອາຊີີບ, ເຊິ່່ງໝາຍຄວາມວ່່າ ມັັນແມ່່ນວຽກທີ່່ຕ້້ອງມີີການຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ
ທັັກສະສະເພາະ. ທັັກສະເຫຼົ່່�ານີ້້ລວມມີີ ວິິໃນໃນການຫາຂໍ້້ມູູນທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ, ການຄິິດວິິເຄາະ, ການ
ເລົ່່າເລື່່ອງ ແລະ ສິ່່ງທີ່່ຕ້້ອງການ ຫຼຼາຍຂຶ້້ນນັັບມື້້ ແມ່່ນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮັັດ ກັັບຜູ້້�ຊົົມ ເຊິ່່ງເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຂະບວນການເຮັັດວຽກ ທີ່່ປະກອບມີີ
ໃຫ້້ສື່່ມວນຊົົນ ເປັັນ ຂັ້້ນຕອນການກວດສອບ, ກວດແກ້້ ແລະ ທົົບທວນ ເພື່່ອເຮັັດໃຫ້້
ສື່່ມວນຊົົນທີ່່ແທ້້ຈິິງ? ບົົດເລື່່ອງ ກາຍເປັັນຜະລິິດຕະພັັນສື່່.

ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮັັດ
ໃຫ້້ບົົດເລື່່ອງ ທີ່່ຖືືກ
ຜະລິິດຂຶ້້ນມາໂດຍ
ນຳຳ�ໃຊ້້ຂະບວນການ
ຜະລິິດສື່່ ແຕກຕ່່າງ
ໄປຈາກເນື້້ອຫາ
ປະເພດອື່່ນ?

ໃຫ້້ຍົົກຄຳຳ�ຖາມນີ້້ຂຶ້້ນມາ: ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ສື່່ມວນຊົົນ ເປັັນສື່່ມວນຊົົນ
ທີ່່ແທ້້ຈິິງ? ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ບົົດເລື່່ອງ ທີ່່ຖືືກຜະລິິດຂຶ້້ນມາໂດຍນຳຳ�
ໃຊ້້ຂະບວນການຜະລິິດສື່່ ແຕກຕ່່າງໄປຈາກເນື້້ອຫາປະເພດອື່່ນ? ໃຫ້້
ຖາມເຈາະຈີ້້ມເຂົ້້າໄປຕື່່ມ:
ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ບົົດຂ່່າວເປັັນບົົດຂ່່າວ
ທີ່່ດີີ?
ຄຳຳ�ຖາມເຫຼົ່່�ານີ້້ ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຖືືກເນັ້້ນຢໍ້້າໃນຍຸຸກທີ່່ຜູ້້�ຊົົມບາງຄົົນຍັັງສັັບສົົນ
ວ່່າ ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ຈະຖືືວ່່າເປັັນຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວແບບມືືອາຊີີບ ແລະ
ແມ່່ນຫຍັັງທີ່່ແມ່່ນເນື້້ອຫາທາງອອນລາຍ ຫຼືື� ຄອນເທັ້້ນອອນລາຍ.
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ກັັບມາເບີ່່ງກ່່ຽວກັັບຂ່່າວຄືືນໃໝ່່
ໃນໂລກທີ່່ມີີສິ່່ງລໍ້້ຕາລໍ້້ໃຈຫຼຼາຍ

ຄອນເທັ້້ນອອນລາຍ ແມ່່ນຄຳຳ�ສັັບໂດຍລວມທີ່່ບໍ່່ໄດ້້ຈຳຳ�ກັັດຢູ່່�ພຽງແຕ່່ບົົດຂ່່າວ - ມັັນລວມເອົົາທຸຸກໆ ຂໍ້້ມູູນ
ທີ່່ເຜີີຍແຜ່່ໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຊົົມອອນລາຍ. ພວກມັັນສາມາດເປັັນຂໍ້້ຄວາມ, ສຽງ, ຮູູບພາບ, ວີີດີີໂອ, ແລະ
ສື່່ປະເພດອື່່ນໆທີ່່ຖືືກສ້້າງຂຶ້້ນມາໂດຍ “ສຳຳ�ນັັກພິິມ” ທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ທີ່່ບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງແມ່່ນ ນັັກຂ່່າວ ຫຼືື�
ຜູ້້�ຜະລິິດຂ່່າວມືືອາຊີີບ, ເຊັ່່ນ ຄົົນທົ່່ວໄປ, ນັັກຂຽນບລອກ, ນັັກການຕະຫຼຼາດ, ນັັກປະຊາສຳຳ�ພັັນ ຫຼືື�
ຜູ້້�ມີີອິິດທິິພົົນໃນສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ.
ມາເບິ່່ງເງື່່ອນໄຂຂອງການເປັັນສື່່ມວນຊົົນທີ່່ດີີ ພ້້ອມທັັງຂະບວນການຜະລິິດສື່່ນຳຳ�ກັັນ.

ວິິຖີີຂອງສື່່ມວນຊົົນ
ບົົດຂ່່າວທີ່່ດີີຕ້້ອງມີີຫຍັັງແນ່່? ມັັນຕ້້ອງ:

•	ສົົນທະນາ, ອະທິິບາຍປະເດັັນທີ່່ເປັັນທີ່່ສົົນໃຈ ແລະ ກ່່ຽວພັັນກັັບຜູ້້�ຊົົມ
•	ຖືືກຕ້້ອງ, ແລະ ມີີຂໍ້້ມູູນທີ່່ມີີຄຸຸນລັັກສະນະທີ່່ເໝາະສົົມ
• ເປັັນກາງ
• ເປັັນທຳຳ�
• ກວມລວມເອົົາສຽງ ແລະ ມຸຸມມອງຂອງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່ຕ່່າງກັັນ
ຕົົວຊີ້້ວັັດເຫຼົ່່�ານີ້້ແມ່່ນຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງມີີ ບໍ່່ວ່່າຈະສຳຳ�ລັັບສື່່ປະເພດໃດ ຫຼືື� ຮູູບແບບໃດກໍ່່ຕາມ, ເຊັ່່ນ ໜັັງສືືພິິມ,
ວາລະສານ, ໂທລະພາບ ຫຼືື� ວິິທະຍຸຸ, ສຽງ ຫຼືື� ອອນລາຍ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ເຮົົາມາເບີ່່ງຂະບວນການຜະລິິດສື່່ນຳຳ�ກັັນ ທີ່່ເປັັນອົົງປະກອບທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ການເປັັນສື່່ມວນຊົົນມີີຄຸຸນນະພາບ
ຂຶ້້ນ.
ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວ ແມ່່ນຜົົນໄດ້້ຮັັບຈາກຂະບວນການທີ່່ລວມມີີ ການຮວບຮວມຂໍ້້ມູູນ ແລະ ການນຳຳ�ເອົົາ
ບົົດຂ່່າວ ມາຜ່່ານຂະບວນການທົົບທວນກ່່ອນທີ່່ມັັນຈະຖືືກເຜີີຍແຜ່່ໃຫ້້ສາທາລະນະຊົົນ. ໂດຍປົົກກະຕິິ
ແລ້້ວ, ຂັ້້ນຕອນເຫຼົ່່�ານີ້້ ຈະລວມມີີ ການທີ່່ນັັກຂ່່າວຂຽນບົົດເລື່່ອງຂຶ້້ນມາ ແລ້້ວສົ່່ງໃຫ້້ຮອງບັັນນາທິິການ
ແລະ/ຫຼືື� ບັັນນາທິິການຜູ້້�ອື່່ນ ເຊິ່່ງຈະສົົນທະນາກັັນ ແລະ ດັັດແກ້້ບົົດ
ຕາມຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ, ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນກໍ່່ທົົບທວນບົົດຂ່່າວສະບັັບສຸຸດທ້້າຍ ຄຸຸນນະພາບ ຫຼືື
ກ່່ອນທີ່່ບົົດຂ່່າວນັ້້ນຈະພ້້ອມທີ່່ຈະຖືືກປ່່ອຍອອກ.
ຄວາມດັັງຂອງ
ນັັກຂ່່າວ, ບໍ່່ວ່່າຈະເຮັັດວຽກສ່່ວນຕົົວ ຫຼືື� ເຮັັດກັັບໜ່່ວຍງານສື່່, ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ວຽກ ທີ່່ພວກເຂົົາສ້້າງ ຂຶ້້ນມາ ເຊິ່່ງໝາຍຄວາມວ່່າ
ຜູ້້�ສ້້າງຂ່່າວ, ພ້້ອມທັັງໜ່່ວຍງານທີ່່ຜະລິິດ ແລະ ປ່່ອຍຂ່່າວນັ້້ນອອກມາ,
ສາມາດຖືືກລະບຸຸບົົດບາດ ຕາມນັ້້ນ. ນອກຈາກນີ້້, ໜ່່ວຍງານສື່່ ຫຼືື� ເວັັບໄຊ
ແລະ ເວັັບເພຈຕ່່າງໆ ທີ່່ຖືືວ່່າເປັັນສື່່ຂອງແທ້້ ແມ່່ນຕ້້ອງມີີປະຫວັັດ ຫຼືື�
ຄວາມເປັັນມາຂອງພວກເຂົົາ ທີ່່ຖືືກເຜີີຍແຜ່່ຢ່່າງສາທາລະນະ ແລະ
ສາມາດກວດສອບໄດ້້, ແລະ ສາມາດຮູ້້�ໄດ້້ວ່່າທີີມບັັນນາທິິການຂອງ
ພວກເຂົົາແມ່່ນໃຜແນ່່. ແລະ ແນ່່ນອນ, ຍັັງມີີທີີມງານຂ່່າວ ຫຼືື� ແມ່່ນແຕ່່
ນັັກຂ່່າວທີ່່ເຮັັດວຽກຜູ້້�ດຽວ ທີ່່ສ້້າງຜົົນງານທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ ແລະ ປະຕິິບັັດ
ຕາມອົົງປະກອບຕ່່າງໆຂອງການເປັັນສື່່ມວນຊົົນຢ່່າງມືືອາຊີີບເຊັ່່ນກັັນ.
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“ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວ”
ບໍ່່ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ບອກວ່່າ
ຂ່່າວນັ້້ນ, ຫຼືື ທີີມງານ
ຫຼືື ສຳຳ�ນັັກຂ່່າວ
ທີ່່ຜະລິິດ ມັັນ,
ໜ້້າເຊື່່ອຖືື ຫຼືື
ແມ່່ນຂອງແທ້້ຫຼືືບໍ່່.

ຄຸຸນນະພາບ ຫຼືື� ຄວາມດັັງຂອງ “ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວ” ບໍ່່ແມ່່ນສິ່່ງທີ່່ບອກວ່່າ ຂ່່າວນັ້້ນ, ທີີມງານ ຫຼືື�
ສຳຳ�ນັັກຂ່່າວ ທີ່່ຜະລິິດ ມັັນ, ໜ້້າເຊື່່ອຖືື ຫຼືື� ແມ່່ນຂອງແທ້້ຫຼືື�ບໍ່່.
ຜູ້້�ຊົົມອາດຈະກົົດ ຖືືກໃຈ (Like) ແລະ ຕິິດຕາມ ເວັັບໄຊ ທີ່່ເນັ້້ນໃສ່່ການສ້້າງຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຕື່່ນເຕັ້້ນ ຫຼືື�
ຕິິດຕາມກຸ່່�ມທີ່່ພວກ ເຂົົາຄິິດວ່່າໜ້້າສົົນໃຈ. ພວກເຂົົາຍັັງອາດຈະມັັກແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່ພວກເຂົົາເຫັັນດີີນຳຳ�
ແລະ ດັ່່ງນັ້້ນຈຶ່່ງເອີ້້ນວ່່າພວກມັັນໜ້້າເຊື່່ອຖືື. ແຕ່່ວ່່າ ການທີ່່ພວກເຂົົາບໍ່່ເຫັັນດີີ ຫຼືື� ບໍ່່ມັັກ, ມຸຸມມອງທີ່່
ເວັັບໄຊ້້ຂ່່າວນຳຳ�ສະເໜີີ ກໍ່່ບໍ່່ໄດ້້ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໝາຍ ຄວາມວ່່າ ເວັັບໄຊ້້ນັ້້ນບໍ່່ໜ້້າເຊື່່ອຖືື, ບໍ່່ໜ້້າໄວ້້ວາງໃຈ
ຫຼືື� ເປັັນແຫຼ່່�ງຂອງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ເປັັນຂໍ້້ມູູນປອມ/ຫຼຼອກລວງ ແຕ່່ຢ່່າງໃດ. ສຳຳ�ນັັກຂ່່າວຂອງແທ້້
ກໍ່່ພຽງແຕ່່ໝາຍຄວາມວ່່າ ພວກເຂົົາມີີຕົົວຕົົນແທ້້ຈິິງ. ແຕ່່ໃນເວລາດຽວກັັນ ຄຸຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ໜ້້າເຊື່່ອຖືືຂອງພວກເຂົົາ ກໍໍຍັັງແມ່່ນອີີກເລື່່ອງໜຶ່່ງ. ສື່່ທີ່່ເປັັນຂອງແທ້້ ແລະ ຖືືກກົົດໝາຍ ກໍໍສາມາດ
ນຳຳ�ສະເໜີີເລື່່ອງລາວ ບໍ່່ໄດ້້ດີີ, ຫຼືື� ມີີຂໍ້້ຜິິດພາດ ແລະ ມີີການອ້້າງອີີງແບບບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງໄດ້້ເຊັ່່ນກັັນ.
ເວັັບເພຈ, ບົົດຂຽນ ຫຼືື� ວິິດີີໂອ ຍັັງສາມາດເບີ່່ງຄືືບົົດຂ່່າວໄດ້້ ຍ້້ອນຮູູບແບບ, ໂຄງຮ່່າງ ຫຼືື� ຄວາມຫຼ່່�ຽນໄຫຼຼ
ຂອງເລື່່ອງຂອງມັັນ, ແຕ່່ຄວາມຈິິງແລ້້ວ ມັັນອາດຈະບໍ່່ແມ່່ນຂ່່າວ.

ທັັກສະຂອງສື່່ມວນຊົົນ
ທັັກສະຈຳຳ�ເປັັນອັັນໃດແດ່່ ທີ່່ນັັກຂ່່າວຄົົນໜຶ່່ງຄວນມີີ? ສິ່່ງເຫຼົ່່�ນີ້້ລວມມີີຄວາມສາມາດທີ່່ຈະ:

• ເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້ມູູນທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ ແລະ ເປັັນປະໂຫຍດ ເຊິ່່ງຮວມມີີແຫຼ່່�ງຂ່່າວຕົ້້ນຕໍໍເຊັ່່ນ: ການສຳຳ�ພາດ,
ບົົດລາຍງານ, ສະຖິິຕິິ ພ້້ອມກັັບແຫຼ່່�ງຂ່່າວສຳຳ�ຮອງ ເຊັ່່ນຂໍ້້ມູູນເບື້້ອງຫຼັັ�ງ ຫຼືື� ທີ່່ໄປທີ່່ມາ

•	ສຳຳ�ພາດ ເພື່່ອໃນແງ່່ທີ່່ກວດສອບຂໍ້້ມູູນ ແລະ ຄວາມເຂົ້້າໃຈໄດ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ຫຼັັ�ງຈາກມີີການກະກຽມ
•	ພັັດທະນາ ແລະ ເກັັບກຳຳ� ຂໍ້້ມູູນຕິິດຕໍ່່ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ່່າວຕ່່າງໆ
•	ຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັນຢ່່າງສະໝໍ່່າສະເໝີີກ່່ຽວກັັບເຫດການ ແລະ ປະເດັັນຕ່່າງໆ
• ເລົ່່າເລື່່ອງໄດ້້ດີີ ຢ່່າງມີີຫົົວຄິິດປະດິິດສ້້າງ ແລະ ໜ້້າສົົນໃຈ
• ລະບຸຸ ແລະ ຊອກຫາມູູມມອງຂອງເລື່່ອງ ທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕໍ່່ຜູ້້�ອ່່ານ ຫຼືື� ເປັັນເລື່່ອງຄ່່ອຍໄດ້້ເປັັນທີ່່ຮັັບຮູ້້� ຫຼືື�
ເຂົ້້າໃຈ ແທນທີ່່ຈະເຮັັດເລື່່ອງຈາກຊຸຸດຂໍ້້ມູູນຂ່່າວທີ່່ໄດ້້ຮັັບ

• ເຂົ້້າໃຈຢ່່າງກະຈ່່າງແຈ້້ງວ່່າ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນອອນລາຍໃດທີ່່ໜ້້າເຊື່່ອຖືື ຮວມທັັງບົົດຂ່່າວ ແລະ
ເວັັບໄຊ ຖືືກກ່່າວອ້້າງອີີງ, ສົ່່ງຕໍ່່ ແລະ ຕິິດຕາມ.
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ແລະ ຄົ້້ນຄວ້້າ ດີີ

ປະເພດຂອງບົົດຂ່່າວ
ບົົດຂ່່າວປະເພດໃດແດ່່ທີ່່ ພົົບເຫັັນເປັັນສ່່ວນໃຫຍ່່?
ຂ່່າວເຫດການ
❖

ເປັັນເລື່່ອງທີ່່ສ່່ວນຫຼຼາຍໄດ້້ມາຈາກເຫດການ ແລະ ການແຈ້້ງການ ຢູ່່�ໃນໄລຍະເວລາທີ່່ຈຳຳ�ກັັດ
ໃດໜຶ່່ງ, ເອກະສານທີ່່ເຜີີຍແຜ່່ອອກ ຫຼືື� ເລື່່ອງລາວຈາກໂຄງການຕ່່າງໆ (ເລື່່ອງທີ່່ນັັກຂ່່າວ
ຜູ້້�ໜຶ່່ງຄົ້້ນຫາ ແລະ ພັັດທະນາດ້້ວຍໂຕຂອງລາວເອງ ແລະ ບໍ່່ແມ່່ນມາຈາກບົົດຖະແຫຼຼງຂ່່າວ ຫຼືື�
ຄຳຳ�ຖະແຫຼຼງການ) ທີ່່ມັັກຈະສັ້້ນກ່່ວາ ຍ້້ອນພວກເຂົົາລາຍງານສິ່່ງທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນ, ສິ່່ງທີ່່ໄດ້້ຖືືກກ່່າວ,
ໄດ້້ຖືືກເຮັັດ ແບບກົົງໄປກົົງມາ.

ບົົດເລື່່ອງ
❖

ເປັັນເລື່່ອງທີ່່ມີີຄວາມເລິິກຫຼຼາຍກວ່່າ ແລະ ສ່່ວນຫຼຼາຍແມ່່ນຍາວກວ່່າ, ເປັັນເລື່່ອງທີ່່ເບິ່່ງມູູມອື່່ນໆ
ຂອງເຫດການໃດໜຶ່່ງ ແລະ ສ່່ວນໃຫຍ່່ຈະມີີບັັນຍາກາດ, ການພັັນລະນາ, ບໍໍລິິບົົດ, ອາລົົມ ແລະ
ສຽງຈາກຜູ້້�ຄົົນ ຢູ່່�ໃນເລື່່ອງຫຼຼາຍກວ່່າ.

ບົົດວິິເຄາະ
❖

ເປັັນເລື່່ອງທີ່່ມີີຄວາມເລິິກ ທີ່່ມີີຈຸຸດປະສົົງຢາກອະທິິບາຍປະເດັັນໃດໜຶ່່ງ ຫຼືື� ເຫດການໃດໜຶ່່ງ ແລະ
ສ້້າງມູູມມອງໃຫ້້ກັັບມັັນ, ໂດຍນຳຳ�ໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນຈາກການສຳຳ�ພາດ, ເອກກະສານຈາກພາກລັັດ ແລະ
ບົົດລາຍງານຂ່່າວ ແລະ ປະສົົມປະສານສິ່່ງນີ້້ກັັບຄວາມຮູ້້� ແລະ ປະສົົບການຂອງນັັກຂ່່າວ ຕໍ່່ຫົົວຂໍ້້
ຫຼືື� ປະເດັັນນັ້້ນ.

ບົົດຄຳຳ�ເຫັັນ/ບົົດຄໍໍລຳຳ�/ບົົດວິິຈານ

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

❖

ເປັັນເລື່່ອງທີ່່ນັັກຂ່່າວແລກປ່່ຽນຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນຂອງລາວ ຕໍ່່ປະເດັັນ ຫຼືື� ເຫດການນັ້້ນໆ, ສ້້າງ
ເລື່່ອງລາວ ໃຫ້້ມີີມູູມມອງ ແລະ ທັັດສະນະ ແລະ ອາດບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງການຂໍ້້ມູູນ ຈາກການ
ສຳຳ�ພາດ.

ບົົດເລື່່ອງອື່່ນໆ ກໍ່່ສາມາດເປັັນໄດ້້ຫຼຼາຍຮູູບແບບ ທີ່່ຫ້້ອງຂ່່າວສາມາດສ້້າງຂຶ້້ນໄດ້້ ໂດຍສະເພາະກັັບ
ເຕັັກໂນໂລຊີີໃນປະຈຸຸບັັນ. ບາງທາງເລືືອກ ຮວມມີີບົົດເລື່່ອງບຸຸກຄົົນ, ບົົດຖາມຕອບ, ຫຼືື� ບົົດສຳຳ�ພາດໂຕຕໍ່່ໂຕ
ທາງໂທລະພາບ, ສຽງ ແລະ ວິິດີີໂອ ພ້້ອມກັັບ ບົົດເລື່່ອງປະກອບພາບ ຫຼືື� ພາບ slideshow.
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	ບົົດເລື່່ອງເຊີີງຂ່່າວ ທີ່່ຖືືກຜະລິິດນັ້້ນ
ສົົນທະນາ
ໄດ້້ແນວໃດ
ຈາກເນື້້ອໃນອອນລາຍ

	ຕ່່າງໆ ເຊັ່່ນ: ບົົດຖະແຫຼຼງສື່່, ບົົດ

ຖະແຫຼຼງຂ່່າວ, ບລອກສ, ເນື້້ອໃນໂພສໂດຍບຸຸກຄົົນ ຫຼືື�

ອິິນຟລູູເອັັນເຊີີທາງສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ,
ຕະຫຼຼາດອອນລາຍ.

ກະກຽມຊຸຸດຕົົວຢ່່າງ

ນັັກການ
ແລະ

ສອບຖາມຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ ເປັັນກຸ່່�ມ ຫຼືື� ບຸຸກຄົົນ ເພື່່ອຈັັດ
ບົົດເລື່່ອງເຫຼົ່່�ານັ້້ນໃຫ້້ຖືືກໝວດໝູ່່� ເຊັ່່ນ ຈັັດກຸ່່�ມພວກບົົດ
ຖະແຫຼຼງຂ່່າວໄວ້້ນຳຳ�ກັັນທັັງໝົົດ ຫຼືື� ຈັັດເນື້້ອໃນທີ່່ບໍ່່ແມ່່ນ

ປະເພດຂ່່າວ

ໄວ້້ນຳຳ�ກັັນ.

ຕໍ່່ມາທ່່ານສາມາດຖາມຕົົວ

ແທນກຸ່່�ມ ເພື່່ອອະທິິບາຍ ແລະ ປຽບທຽບຜົົນ ໄດ້້ຮັັບທີ່່
ແຕກຕ່່າງກັັນ. ອີີກທາງໜຶ່່ງ ທ່່ານສາມາດສົົນທະນາ

ກ່່ຽວກັັບຕົົວຢ່່າງເລື່່ອງແຕ່່ລະອັັນທີ່່ໄດ້້ມາຈາກອອນລາຍ
ແລ້້ວກໍໍ ‘ເລືືອກ’ ວ່່າເນື້້ອໃນນັ້້ນແມ່່ນປະເພດໃດ.

ສອບຖາມຜູ້້� ເ ຂົ້້ າ ຮ່່ວມກ່່ຽວກັັ ບ ແຫຼ່່� ງ ຂໍ້້ ມູູ ນອອນລາຍທີ່່

ພວກເຂົົາເຂົ້້າຊົົມເລື້້ອຍໆ ແລະ ຖາມວ່່າພວກເຂົົາຈັັດ

ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່�ານັ້້ນເປັັນປະເພດຂ່່າວ ຫຼືື�ບໍ່່ ແລະ ຍ້້ອນຫຍັັງຈຶ່່ງ
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ເປັັນແນວນັ້້ນ.

4
ສື່່ມວນຊົົນໃນພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ
ເພື່່ອສົົນທະນາວິິທີີການ ທີ່່ພວກເຮົົາສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ ເພື່່ອປັັບບົົດຂ່່າວ, ພາບລັັກ
ແລະ ການເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວນັ້້ນ ໃຫ້້ແທດເໝາະກັັບພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ແລະ ດິິຈິິຕັັອນ
ແລະ ພຶຶດທິິກຳຳ�ການບໍໍລິິໂພກຂໍ້້ມູູນຂອງຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້.

ສິ່່ງໃດທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ບົົດເລື່່ອງ ອັັອຟລາຍ ມີີປະສິິດຕິິພາບ ແລະ ສ້້າງຄວາມດຶຶງດູູດໄດ້້ ກໍໍຄວນນຳຳ�ໃຊ້້
ຄືືກັັນກັັບການເຮັັດບົົດເລື່່ອງອອນລາຍ. ພວກເຮົົາຄວນນຳຳ�ໃຊ້້ອົົງປະກອບດ້້ານສື່່ອັັນດຽວກັັນ ໃນການ
ຜະລິິດຂ່່າວ ໃນພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ.
ເພື່່ອແປຄວາມໝາຍຂອງທ່່ານ ມາຣແຊວ ແມັັກລູູຫານ ນັັກຄົ້້ນຄວ້້າດ້້ານການສື່່ສານຄົົນການາດາ
Canadian communications thinker and educator Marshall McLuhan, ທິິດສະດີີ
ຂອງທ່່ານ ມາຣແຊວ ກ່່ຽວກັັບສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການສື່່ສານ ແມ່່ນເສົົາຫຼັັ�ກໜຶ່່ງຂອງທິິດສະດີີດ້້ານສື່່
ທີ່່ຖືືກສອນຢູ່່�ໃນຫ້້ອງຮຽນສື່່ມວນຊົົນຕ່່າງໆ,ຈຸຸດທີ່່ເຮົົາຄວນ ພິິຈາລະນາແມ່່ນວ່່າ: ຜູ້້�ອ່່ານສື່່ທາງອອນລາຍ
ສ່່ວນຫຼຼາຍ ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວທາງອອນລາຍຈາກ ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ ຫຼຼາຍກວ່່າຈາກຄອມພິິວເຕີ້້ ໂນດບຸຸກ
ຫຼືື� ເດສທັັອບ ແນວໃດ?
ອົົງກອນສື່່ເກືືອບທັັງໝົົດໃນປະຈຸຸບັັນ ມີີຜະລິິດຕະພັັນສື່່ຫຼັັ�ກຂອງພວກເຂົົາ ແລະ ເວັັບໄຊໜຶ່່ງ ຫຼືື� ຫຼຼາຍ
ເວັັບໄຊ ພ້້ອມກັັບເວັັບໄຊນ້້ອຍໆຕ່່າງໆ ເພື່່ອລົົງຂ່່າວຫົົວຂໍ້້ພິິເສດ ພ້້ອມກັັບມີີຊ່່ອງສື່່ອອນລາຍ. ພື້້ນທີ່່
ທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ຍ່່ອມຕ້້ອງການ ການນຳຳ�ສະເໜີີເນື້້ອໃນທາງບັັນນາທິິການ ທີ່່ແຕ່່ງຕ່່າງກັັນ.
ເນື່່ອງຈາກ ຄົົນໃຊ້້ເວລາທາງອອນລາຍຫຼຼາຍຂຶ້້ນຫຼຼາຍຂຶ້້ນ, ອົົງກອນຂ່່າວແມ່່ນກຳຳ�ລັັງປັັບໂຕ ແລະ
ປ່່ຽນແປງວິິທີີການ ທີ່່ພວກເຂົົານຳຳ�ສະເໜີີ ແລະ ຂາຍຂ່່າວ. ສຳຳ�ລັັບຫ້້ອງຂ່່າວຫຼຼາຍສຳຳ�ນັັກ, ການປັັບໂຕ
ໝາຍເຖິິງການນຳຳ�ໃຊ້້ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວຕົ້້ນຕໍໍຂອງພວກເຂົົາ ໃນຫຼຼາຍວິິທີີການທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ສວ່່ນ
ຫຼຼາຍ
ແມ່່ນແນະນຳຳ�ລະດັັບຂອງຄວາມຊ່່ຽວຊານໃນຫົົວຂໍ້້ນັ້້ນໆ
ໃນນະຂະນະທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ການປະສົົມ
ປະສານ ຂອງປະເພດສື່່ຕ່່າງໆທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ.
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ຈຸຸດປະສົົງ:

ຂ່່າວ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງທາງອອນລາຍ ທີ່່ເປັັນມິິດ
ມີີການປະຕິິບັັດທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດແນວໃດແນ່່ໃນການຜະລິິດຂ່່າວອອນລາຍແບບເປັັນມິິດ?
1	ຂ່່າວທີ່່ຖືືກຜະລິິດອອກມານຳຳ�ໃຊ້້ທາງອອນລາຍ ແມ່່ນດີີກວ່່າຖ້້າຫາກຂ່່າວຕ່່າງໆ ແມ່່ນ:

•	ມີີຂະໜາດສັ້້ນກວ່່າ ເມື່່ອລາຍງານພວກຂ່່າວດ່່ວນ ຫຼືື� ເຫດການທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນໃນເວລາໃດໜຶ່່ງ

ຮວມທັັງຂ່່າວດ່່ວນ ທີ່່ສາມາດອັັບເດດໄດ້້ຕະຫຼຼອດມື້້. ມັັນກາຍເປັັນເລື່່ອງປົົກກະຕິິ ທີ່່ບົ່່ງຊີ້້ໃຫ້້ເຫັັນ
ວ່່າ ໄລຍະເວລາ ທີ່່ໃຊ້້ອ່່ານເນື້້ອໃນອອນລາຍ ເຊັ່່ນວ່່າ ອ່່ານ 3 ນາທີີ ແທນທີ່່ ການອ່່ານພຽງ
ຫົົວເລື່່ອງ ຫຼືື� ຫົົວຂໍ້້ຂ່່າວ.

•	ມີີເນື້້ອຫາລັັກສະນະໂຕ້້ຕອບ, ເລົ່່າເລື່່ອງເປັັນພາບໄດ້້ ອາດເປັັນແບບດ່່ຽວ ຫຼືື� ເພື່່ອປະກອບໃຫ້້
ເນື້້ອຫາອື່່ນ (ຮູູບ, ບົົດເລື່່ອງປະກອບຮູູບ, ວິິດີີໂອສັ້້ນ ແລະ ບົົດສະເໜີີແບບ slideshow)

•	ມີີຫົົວເລື່່ອງ ແລະ ຫົົວຂໍ້້ ທີ່່ຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ດຶຶງດູູດ
•	ມີີ hyperlinks ເຂົ້້າເບິ່່ງແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນ ແລະ ເຫດການທີ່່ຖືືກອ້້າງອີີງ ເພື່່ອງ່່າຍໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້
ໃນການຊອກຫາຂໍ້້ມູູນ.

•	ຖືືກສົ່່ງເສີີມຢ່່າງມີີທັັກສະໂດຍຜ່່ານພື້້ນທີ່່ພາຍນອກ ເຊັ່່ນ ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ ແລະ ຊ່່ອງທາງ
ອອນລາຍອື່່ນໆ ຮວມທັັງຜ່່ານການໂພສທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ ແລະ ມີີ hashtags

2	ຍັັງຄົົງມີີພື້ນ
້ ທີ່່ ແລະ ຄວາມຕ້້ອງການເນື້້ອຫາທາງອອນລາຍ ທີ່່ດີີ ແລະ ເປັັນປະເພດຍາວ
ໃນນີ້້ກໍ່ຄື
່ ກັ
ື ບ
ັ ຍັັງມີີຜູ້ບໍໍລິ
�້ ໂິ ພກ ທີ່່ຕິດ
ິ ຕາມເບິ່່ງສາລະຄະດີີຢ່່າງຈິິງໃຈ ແທນທີ່່ການເບິ່່ງຂ່່າວກິິລາ
ສັ້້ນ ແລະ ຂ່່າວຫຍໍ້້ສອງວັັກ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ບໍ່່ແມ່່ນວ່່າເລື່່ອງທັັງໝົົດທີ່່ເຮັັດເປັັນຜະລິິດຕະພັັນທາງອອນລາຍຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງສັ້້ນສະເໝີີໄປ. ວັັດທະນະທຳຳ�
ຂ່່າວ ທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ຍ່່ອມມີີລົົດສະນິິຍົົມ ແລະ ຮູູບແບບການນຳຳ�ໃຊ້້ ທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ເຊິ່່ງລ້້ວນແຕ່່
ມີີຜົົນຕໍ່່ຄວາມຍາວ, ປະເພດ ແລະ ຊະນິິດຂອງສື່່ ທີ່່ເປັັນມິິດຕໍ່່ຜູ້້�ຊົົມໄດ້້. ນອກຈາກນັ້້ນ, ການມີີຮູູບແບບ
ແລະ ຄວາມຍາວທີ່່ຄືືກັັນສຳຳ�ລັັບເລື່່ອງຕ່່າງໆ ຈະເຮັັດໃຫ້້ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວບໍ່່ໜ້້າສົົນໃຈ.
ແທນທີ່່ຈະຍູ້້�ໃຫ້້ເລື່່ອງອອນລາຍຕ່່າງໆ ໃຫ້້ມີີເນື້້ອຫາສັ້້ນກວ່່າ, ຄຳຳ�ຖາມທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດທີ່່ສຸຸດ ສຳຳ�ລັັບ
ນັັກຂ່່າວ ແລະ ບັັນນາທິິການທີ່່ຄວນຖາມແມ່່ນ: ຜະລິິດຕະພັັນອອນລາຍຂອງຂ້້ອຍນັ້້ນຄວນມີີການ
ປະສົົມປະສານຂອງຮູູບແບບ ໃດແດ່່ເພື່່ອເຂົ້້າກັັບຜູ້້�ອ່່ານ ແລະ ຕະຫຼຼາດ?
ບົົດເລື່່ອງຍາວ ກໍ່່ສາມາດເປັັນເຄື່່ອງມືືໜຶ່່ງ ທີ່່ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ໃນການພັັດທະນາຮູູບແບບຂ່່າວ. ຖ້້າຫາກ
ບົົດເລື່່ອງຖືືກຜະລິິດແບບມືືອາຊີີບ ແລະ ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ບົົດເລື່່ອງເຫຼົ່່�ານີ້້ ສາມາດເປັັນຜະລິິດຕະພັັນ
ສະເພາະ ເພື່່ອວິິເຄາະກະແສ, ເບິ່່ງພາບໃຫ້້ກວ້້າງຂຶ້້ນ ໃຫ້້ເຫັັນເບື້້ອງຫຼັັ�ງຂອງເຫດການນັ້້ນໆ ແລະ
ມອບບາງສິ່່ງທີ່່ແຕກຕ່່າງໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ອ່່ານ. ມີີພື້້ນທີ່່ໆເກີີດຂຶ້້ນມາໃໝ່່ ຢູ່່�ໃນແວດລ້້ອມຂ່່າວອອນລາຍ ໃນ
ການເລົ່່າເລື່່ອງແບບຍາວ ເນື່່ອງຈາກຜູ້້�ຄົົນຊອກຫາວິິທີີຕ່່າງໆ ເພື່່ອຢຸຸດຈຶ້້ງ ແລະ ເຂົ້້າໃຈຄວາມໝາຍ
ຂອງໂລກ ທີ່່ຢູ່່�ອ້້ອມພວກເຂົົາ.
3	ໜັັງສືືພິິມ, ວາລະສານ ແລະ ສະຖານີີໂທລະພາບ ສ່່ວນຫຼຼາຍກໍ່່ມີີເວັັບໄຊຂອງພວກເຂົົາເອງ
ແຕ່່ພວກເຂົົາສ່່ວນຫຼຼາຍ ມີີຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍເພື່່ອໃຫ້້ເໝາະສົົມກັັບປະເພດຂອງເລື່່ອງ ແລະ
ຜູ້້�ຊົົມ. ບາງອົົງກອນມີີເວັັບໄຊຍ່່ອຍ ຫຼືື� ເວັັບເພສ ສະເພາະ ສາມາດຖືືກສ້້າງຂຶ້້ນ ເພື່່ອເຜີີຍແຜ່່
ເຫດການ ແລະ ປະເດັັນທີ່່ສຳຳ�ຄັັນ ເຊັ່່ນ ການແຜ່່ລະບາດຂອງໂຄວິິດ 19 ຫຼືື� ການເລືືອກຕັ້້ງ.
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ຈາກການນຳຳ�ໃຊ້້ຄວາມຮູ້້�ທີ່່ພຽງພໍໍຂອງຜູ້້�ອ່່ານ ສຳຳ�ນັັກງານສື່່ອາດພົົບວ່່າມັັນມີີຜົົນປະໂຫຍດ ທີ່່ຈະເບິ່່ງ
ເວັັບໄຊຂອງອົົງການ ຄືືນໃໝ່່ ແລະ ເບິ່່ງວ່່າ ສາມາດປັັບປ່່ຽນແນວໃດ ເພື່່ອໃຫ້້ເຂົ້້າກັັບຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ ອອນລາຍ
ແລະ ໂທລະສັັບມືືຖືື.
ຕົົວຢ່່າງວ່່າ ເວັັບໄຊຂອງໜັັງສືືພິິມສະບັັບໜຶ່່ງ ສາມາດປັັບປ່່ຽນໃຫ້້ມີີເນື້້ອຫາບາງສ່່ວນແຕກຕ່່າງຈາກ
ເນື້້ອຫາທີ່່ເຫັັນ ໃນໜ້້າໜັັງສືືພິິມສະບັັບຕີີພິິມ ດັ່່ງນັ້້ນ ເນື້້ອໃນອາດຊໍ້້າກັັນ ແຕ່່ກໍ່່ບໍ່່ຄືືກັັນອ້້ອຍຕ້້ອຍ.
ເວັັບໄຊແບບນີ້້ ສາມາດນຳຳ�ສະເໜີີ ພາກຂ່່າວດ່່ວນ, ເລື່່ອງສັ້້ນ ຫຼືື� ຂ່່າວສັ້້ນ
ຫ້້ອງຂ່່າວ ທີ່່ມີີການປ່່ຽນແປງຕະຫຼຼອດມື້້ ແຕ່່ວ່່າສະບັັບຕີີພິິມມີີພຽງເລື່່ອງທີ່່ຂຽນແບບ
ອາດພັັດທະນາ ຄົົບ ຫຼືື� ເຕັັມເນື້້ອຫາ.

ວິິທີີເລົ່່າເລື່່ອງ
ອີີກແບບອື່່ນ
ເຊັ່່ນ ການສະແດງ
ຂໍ້້ມູູນເປັັນຮູູບພາບ

ຫ້້ອງຂ່່າວອາດພັັດທະນາວິິທີີເລົ່່າເລື່່ອງອີີກແບບອື່່ນ ເຊັ່່ນ ການສະແດງ
ຂໍ້້ມູູນເປັັນຮູູບພາບ ເຊິ່່ງແມ່່ນການນຳຳ�ສະເໜີີຂໍ້້ມູູນແບບກລາບຟິິກ ໂດຍຜ່່ານ
ເສັ້້ນສະແດງ, ພາບສະແດງ, ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນທີ່່ ເພື່່ອສ້້າງສະຖິິຕິິ,
ແນວໂນ້້ມ ແລະ ການປຽບທຽບ ໃຫ້້ເຂົ້້າໃຈງ່່າຍຂຶ້້ນ. ນອກຈາກນັ້້ນ ຍັັງມີີ
ເຄື່່ອງມືືອີີກຫຼຼາຍທີ່່ໄວ້້ໃຊ້້ໃນການສ້້າງເລື່່ອງຂອງຂໍ້້ມູູນແບບງ່່າຍດາຍ ແລະ
ລາຄາຖືືກ ໂດຍບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງມີີທັັກສະດ້້ານໂປລແກລມມິິງ. ເຄື່່ອງມືືການສະແດງຂໍ້້ມູູນ ເປັັນຮູູບພາບ
ເຊັ່່ນ Fluorish ແມ່່ນໄດ້້ຮັັບຄຳຳ�ຕິິຊົົມຂ້້ອນຂ້້າງດີີ. ມີີຂັ້້ນຕອນການສະໝັັກເພື່່ອເປີີດບັັນຊີີແບບບໍ່່ຕ້້ອງ
ເສຍເງິິນ ສຳຳ�ລັັບຫ້້ອງຂ່່າວ ແລະ ກຸ່່�ມບໍ່່ຫວັັງຜົົນກຳຳ�ໄລ. ຍັັງມີີໂປລແກລມ ທີ່່ຖືືກນຳຳ�ໃຊ້້ຢ່່າງກວ້້າງຂວາງ
ເຊັ່່ນ Tableau ທີ່່ຖືືກຕັ້້ງຂຶ້້ນມາເພື່່ອເປັັນແນວຕິິດຕາມຂໍ້້ມູູນ ໂຄວິິດ 19 ຂອງໂລກ. Google Data
Studio ເຮັັດໃຫ້້ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ສາມາດສ້້າງ ເລື່່ອງທີ່່ສະແດງຂໍ້້ມູູນຜ່່ານພາບໄດ້້.

ສະຖານນີີວິິທະຍຸຸ ມີີຂໍ້້ມູູນດ້້ານສຽງຢູ່່�ແລ້້ວ ເຊິ່່ງສາມາດນຳຳ�ມາເຮັັດໃຫ້້ເປັັນ ພອດຄາສ ຫຼືື� ບົົດເລື່່ອງ
ທາງສຽງ ຫຼືື� ແມ່່ນແຕ່່ເອົົາເນື້້ອສຽງທີ່່ມີີນັ້້ນ ມາປະສົົມປະສານກັັບພາບວິິດີີໂອ ເຊິ່່ງສາມາດນຳຳ�ສະເໜີີ
ໃນທາງທີ່່ໜ້້າສົົນໃຈໃຫ້້ ແກ່່ຄົົນທາງເບິ່່ງທາງອອນລາຍ. ພອດຄາສ ທີ່່ນຳຳ�ສະເໜີີບົົດສຳຳ�ພາດຂອງ
ບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່ງ, ການແລກປ່່ຽນຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນ ຫຼືື� ການສົົນທະນາແບບລາຍການທອກໂຊ ລ້້ວນແລ້້ວແຕ່່
ມີີປະສົົບການຂອງການນຳຳ�ເອົົາສິ່່ງທີ່່ມີີຢູ່່�ແລ້້ວມາເຮັັດຄືືນໃໝ່່.
ການເພິ່່ມເລື່່ອງລາວແບບທີ່່ມີີສຽງກໍໍ
ຖືືກຍົົກຂຶ້້ນໂດຍຜ່່ານການນຳຳ�ໃຊ້້ຄູ່່�ມືືດິິຈິິຕັັອນທີ່່ໃໝ່່ ແລະ ບໍ່່ເສຍເງິິນ ເຊິ່່ງເປັັນການງ່່າຍຫຼຼາຍທີ່່ຈະ
ຜະລິິດ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ໜັັງສືືພິິມສາມາດເພີ່່ມສຽງໃຫ້້ແກ່່ບົົດເລື່່ອງ ທີ່່ຢູ່່�ທາງອອນລາຍ ໂດຍນຳຳ�ໃຊ້້ຄູ່່�ມືື
ຂອງບຸຸກຄົົນທີີສາມເຊັ່່ນ Trinity Audio.
ອົົງການສື່່ບາງແຫ່່ງ ມີີຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວເປັັນສິ່່ງຫຼັັ�ກ ບໍ່່ວ່່າຈະແມ່່ນ ໂຕໜັັງສືື, ພາບຖ່່າຍ ແລະ ວິິດີີໂອ
ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ ກໍໍພັັດທະນາ ແລະ ຈັັດສັັນພວກມັັນເພື່່ອເຜີີຍແຜ່່ຜ່່ານຊ່່ອງທາງຕ່່າງໆເຊັ່່ນ: ຊ່່ອງຢູູທູູບ,
ເຝສບຸຸກ ແລະ ອິິນສຕາແກລມ.
ອົົງ ການຂ່່າວຫຼຼາຍແຫ່່ງລົົງທຶຶນໃນການພັັດທະນາແອັັບພລີີເຄຊັັນທາງມືືຖືືເພື່່ອສະດວກໃນການນຳຳ�ໃຊ້້
ຜະລິິດຕະພັັນຂອງພວກເຂົົາ ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນໜັັງສືືພິິມ, ວາລະສານ ຫຼືື� ສື່່ຕ່່າງໆທາງອອນລາຍ ຖ້້າ
ຫາກພວກເຂົົາມີີຊັັບພະຍາກອນ ແລະ ຜູ້້�ຊົົມສຳຳ�ລັັບຜະລິິດຕະພັັນຂອງພວກເຂົົາ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ສະຫຼຸຸບຫຍໍ້້, ປັັດໄຈທີ່່ຕ່່າງກັັນ ລ້້ວນແຕ່່ມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ໃນເວລາ ອົົງກອນສື່່ໜຶ່່ງກຳຳ�ລັັງຂັັບເຄື່່ອນເຂົ້້າສູ່່�
ການທົົບທວນຄືືນ, ການປັັບປ່່ຽນຮູູບແບບ, ຫຼືື� ສ້້າງພາກສ່່ວນໃໝ່່ ຫຼືື� ລາຍການໃໝ່່ ເພື່່ອຜະລິິດຕະພັັນ
ຂ່່າວທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ທີ່່ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ຍີ່່ຫໍ້້ຂ່່າວ ອັັນດຽວ. ບາງພາກສ່່ວນສາມາດ ປັັບປ່່ຽນ ໃຫ້້ເໝາະກັັບ ເວລາ,
ຂ່່າວສັ້້ນ ແລະ ຂ່່າວດ່່ວນ ແລະ ພາກສ່່ວນອື່່ນແມ່່ນມີີ ເລື່່ອງຍາວ, ສາລະຄະດີີ, ບົົດຄຳຳ�ຄິິດຄຳຳ�ເຫັັນ
ແລະ ຍັັງພາກສ່່ວນ ທີ່່ມີີຜະລິິດຕະພັັນພາບ ແລະ ສຽງ ຫຼືື� ປະສົົມປະສານ ພວກນີ້້ເຂົ້້າກັັນ.

4	ພະຍາຍາມກວດກາ ແລະ ກວດຄືືນອີີກ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ທ່່ານນຳຳ�ໃຊ້້, ອ້້າງອີີງ ຫຼືື� ນຳຳ�ໃຊ້້ຊໍ້້າ ແມ່່ນສຳຳ�ຄັນ
ັ
ຫຼຼາຍໃນໂລກອອນລາຍ, ເພາະເປັັນບ່່ອນທີ່່ຂ່່າວຖືືກຜະລິິດມາດີີຫຼາ
ຼ ຍ, ເຮັັດແບບແລ້້ວຕີີນ
ແລ້້ວມືື, ຜິິດ ຫຼືື� ບໍ່່ແມ່່ນຄວາມຈິິງ ເດີີນທາງອອກ ພຽງສ້້ຽວວິິນາທີີ.
ອິິນເຕີີເນັັດ ທັັງໃຫຍ່່ໂຕ ແລະ ຢູ່່�ເລິິກຈົົນເອື້້ອມບໍ່່ເຖິິງ ໄດ້້ເກັັບຮັັກສາຂໍ້້ມູູນເກືືອບວ່່າໝົົດທຸຸກສິ່່ງທຸຸກຢ່່າງ
ຕະຫຼຼອດໄປ. ການເປັັນຜູ້້�ທຳຳ�ອິິດ ທີ່່ໄດ້້ເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້ມູູນ ແຕ່່ພັັດກາຍເປັັນຂໍ້້ມູູນ ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຮ້້າຍໄປກວ່່ານັ້້ນ
ແມ່່ນເປັັນຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ ແມ່່ນບາງຢ່່າງທີ່່ນັັກຂ່່າວ ແລະ ອົົງກອນສື່່ ຄວນຫຼີີ�ກ
ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການ ຂອງຄວາມຂັັດແຍ່່ງ, ຄວາມວິິຕົົກ, ຄວາມຢ້້ານ ແລະ ຄວາມສັັບສົົນ
ເຊັ່່ນ: ການແຜ່່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິິດ 19 ໃນຕົ້້ນປີີ 2020.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າທ່່ານບໍ່່ໄດ້້ຜະລິິດຂໍ້້ມູູນທີ່່ທ່່ານສົ່່ງຕໍ່່ ຫຼືື� ໂພສທາງອອນລາຍ, ທ່່ານຕ້້ອງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ຕໍ່່ການ ເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ດິິຈິິຕັັອນຜູ້້�ໜຶ່່ງ ເມື່່ອທ່່ານຕັັດສິິນໃຈທີ່່ຈະແຊ ຫຼືື� ໂພດສຂໍ້້ມູູນນັ້້ນໆ. ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ນີ້້ຍິ່່ງກາຍເປັັນສິ່່ງທີ່່ສຳຳ�ຄັັນກວ່່າສຳຳ�ລັັບນັັກຂ່່າວ. ຄົົນທົ່່ວໄປສ່່ວນຫຼຼາຍຈະໃຫ້້ນໍ້້າໜັັກ ຕໍ່່ການເລືືອກບໍໍ
ລິິໂພກຂ່່າວທີ່່ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ. ດັ່່ງນັ້້ນ ມັັນເປັັນສິ່່ງທີ່່ດີີກວ່່າ ຖ້້າຫາກນັັກຂ່່າວໃຫ້້ຄວາມໃສ່່ໃຈຕໍ່່
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບແບບມືືອາຊີີບ.
ກວດກາຂໍ້້ມູູນກ່່ອນທ່່ານແຊ ແລະ ເຮັັດການກວດສອບຂໍ້້ມູູນກ່່ອນທ່່ານນຳຳ�ໃຊ້້ ຫຼືື� ເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່�ານັ້້ນ
ທາງອອນລາຍ. ຈົ່່ງປະຕິິບັັດຕາມກົົດການຂ່່າວທີ່່ວ່່າ “ເມື່່ອມີີຂໍ້້ສົົງໃສ ຈົ່່ງຢ່່າເຮັັດ”

ການສຳຳ�ພັັດທາງອອນລາຍ
ຂໍ້້ມູູນຂ່່າວປະເພດໃດ ທີ່່ເພີ່່ມຄຸຸນຄ່່າໃຫ້້ແກ່່ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ? ສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ ຮວມມີີ:
1	ບົົດເລື່່ອງ ແລະ ຂໍ້້ມູູນຂ່່າວ ທີ່່ມີີການວິິເຄາະ ແລະ ອະທິິບາຍ (‘ຜູ້້�ອະທິິບາຍ’)

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ຂ່່າວປະເພດນີ້້ ຊ່່ວຍຜູ້້�ອ່່ານຜູ້້�ຊົົມ ເບິ່່ງເຫັັນປະເດັັນ ແລະ ເຫດການໄດ້້ເລິິກເຊິ່່ງຂຶ້້ນ ແລະ ຮັັບຄວາມ
ເຂົ້້າໃຈ ເພີ່່ມເຕີີມນອກເໜືືອຈາກ ‘ສິ່່ງທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນ’.
ພວກເຂົົາສາມາດອ່່ານ, ເບິ່່ງ ແລະ ໄດ້້ຍິິນກ່່ຽວກັັບຂ່່າວດ່່ວນ ແຕ່່ສ່່ວນຫຼຼາຍພວກເຂົົາມີີຄວາມຕ້້ອງການ
ຂໍ້້ມູູນ ນອກເໜືືອຈາກ 5 ‘W’ ແລະ 1 ‘H’ (who, what, when, where, why ແລະ how) ຫຼືື�
ຄຳຳ�ຖາມ ແມ່່ນໃຜ, ແມ່່ນຫຍັັງ, ເມື່່ອໃດ, ຢູ່່�ໃສ, ເປັັນຫຍັັງ ແລະ ເປັັນແນວໃດ ເຊິ່່ງເປັັນຊຸຸດເຄື່່ອງມືື
ພື້້ນຖານຈາກຫຼັັ�ກສູູດສື່່ມວນຊົົນ. ບົົດຂ່່າວທີ່່ມີີການອະທິິບາຍທີ່່ດີີ ຄວນໄປໄກກວ່່ານັ້້ນ ແລະ ຊອກ
ຄຳຳ�ຕອບໃຫ້້ຄຳຳ�ຖາມ ຄືື ‘ແລ້້ວຊິິເປັັນຫຍັັງບໍ່່ລະ?’, ‘ແລ້້ວຊິິແມ່່ນຫຍັັງຕໍ່່ໄປ?’ ແລະ ‘ສິ່່ງນີ້້ທີີຄວາມໝາຍ
ແນວໃດ?’
ເລື່່ອງເຫຼົ່່�ານີ້້ ບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນນຳຳ�ຮູູບແບບປີີລາມິິດ ຫຼືື� ສາມລ່່ຽມປີ້້ນຫົົວ ເຊິ່່ງເປັັນໂຄງສ້້າງເລື່່ອງແບບເກົ່່າແກ່່
ເຊິ່່ງເໝາະສົົມ ຕໍ່່ປະເພດຂ່່າວດ່່ວນ ແລະ ຂ່່າວເຫດການ. ເລື່່ອງປະເພດນີ້້ສາມາດຮວມເອົົາການນຳຳ�ໃຊ້້
ວິິທີີແບບສ້້າງສັັນ ເພື່່ອດຶຶງດູູດ ຄວາມສົົນໃຈຂອງຜູ້້�ຊົົມຜູ້້�ອ່່ານ. ພວກມັັນສາມາດອະທິິບາຍທີ່່ໄປທີ່່ມາ
ຮວມທັັງໃຫ້້ພາບລວມຂອງບົົດເລື່່ອງ ທີ່່ພົົວພັັນກັັບປະຫວັັດສາດ, ຮີີດຄອງປະເພນີີ, ຜົົນກະທົົບ ແລະ
ເຫດຜົົນຕ່່າງໆ. ເລື່່ອງພວກນີ້້ ສາມາດຊ່່ວຍໃຫ້້ຜູ້້�ຊົົມ ຜູ້້�ອ່່ານເຂົ້້າໃຈ ຂ່່າວເຫດການທີ່່ເກີີດຂຶ້້ນແບບໄວວາ.
ເລື່່ອງປະເພດນີ້້ ສາມາດຜະລິິດເປັັນຮູູບແບບບົົດເລື່່ອງຍາວ ແລະ ຫຼືື� ປະສົົມປະສານກັັບ ວີີດີີໂອ, ສະໄລໂຊ,
ອິິນໂຟກລາບຝິິກ, ສະຖິິຕິິ ແລະ ຂໍ້້ມູູນເບື້້ອງຫຼັັ�ງທີ່່ສົົມບູູນ.

38

2

ເລື່່ອງ ທີ່່ພົົວພັັນໃນລະດັັບພາກພື້້ນ ຫຼືື� ໂລກ ໄປຈົົນຮອດລະດັັບຊຸຸມຊົົນ ແລະ ບຸຸກຄົົນ

ໂດຍທົ່່ວໄປແລ້້ວ ເລື່່ອງເຫຼົ່່�ານີ້້ ມັັກເຮັັດໃຫ້້ປະເດັັນໃດໜຶ່່ງ ຕິິດແທດກັັບຜູ້້�ອ່່ານຜູ້້�ຊົົມທ້້ອງຖິ່່ນໄດ້້ ພ້້ອມກັັບ
ສາມາດຕອບສະໜອງມູູມມອງທີ່່ກ້້ວາງຂຶ້້ນ. ການນຳຳ�ໃຊ້້ກໍໍລະນີີສຶຶກສາ ຫຼືື� ນຳຳ�ເອົົາສຽງ ແລະ ພາບຂອງ
ຜູ້້�ຄົົນ ສາມາດເປັັນເຄື່່ອງມືືທີ່່ມີີປະສິິດຕິິພາບ ໃນການເລົ່່າເລື່່ອງ.
3

ເລື່່ອງທີ່່ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່ມູູມມອງຂ່່າວ ທີ່່ມີີການລາຍງານໜ້້ອຍ, ບໍ່່ໄດ້້ຮັັບການລາຍງານພຽງພໍໍ,
ຫຼືື� ລາຍງານແບບບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຄວນຮວມເອົົາສຽງຈາກກຸ່່�ມຕ່່າງໆ ທີ່່ອາດບໍ່່ໄດ້້ຮັັບພື້້ນທີ່່
ຫຼຼາຍພໍໍໃນບົົດຂ່່າວ.

ເລື່່ອງປະເພດນີ້້ ອະນຸຸຍາດ ໃຫ້້ນັັກຂ່່າວມືືອາຊີີບ ຂຸຸດຄຸ້້�ຍເລື່່ອງລາວທີ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຖືືກບອກເລົ່່າ ແລະ
ປະເດັັນທີ່່ເຂົ້້າໃຈຍາກ ຫຼືື� ຕ້້ອງການຄວາມກະຈ່່າງແຈ້້ງ. ເລື່່ອງແນວນີ້້ ປ່່ອຍໃຫ້້ນັັກຂ່່າວໄດ້້ເບິ່່ງຢ່່າງ
ເລິິກເຊິ່່ງ ວ່່າເຫດການໃດໜຶ່່ງນັ້້ນອາດມີີຜົົນຕໍ່່ຄົົນກຸ່່�ມອື່່ນທີ່່ແຕກຕ່່າງອອກໄປ ເຊັ່່ນ ແມ່່ຍິິງ ຜູ້້�ຊາຍ ແລະ
ຄົົນທີ່່ເປັັນເພດອື່່ນ, ຊາວໜຸ່່�ມ, ຄົົນກຸ່່�ມນ້້ອຍ, ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ ແລະ ຊຸຸມຊົົນອື່່ນໆ.
ເລື່່ອງ ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ສົ່່ງຕໍ່່ຂໍ້້ມູູນທີ່່ໜ້້າເຊື່່ອຖືື ແລະ ມີີການລະບຸຸແຫຼ່່�ງຂ່່າວ ຂອງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ຖືືກ
ອ້້າງອີີງ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້
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4

	ຄົ້້ນຫາ ແລະ ສົົນທະນາ ຕົົວຢ່່າງ
ເຄັັດລັັບ
ຂອງເລື່່ອງທີ່່ດີີ ທີ່່ເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້, ຖືືກ
ສຳຳ�ລັັບການ
	ອ່່ານ ຫຼືື� ຖືືກເບິ່່ງເຫັັນໄດ້້ຫຼຼາຍ ເມື່່ອ
ສົົນທະນາ
	ບົົດເຫຼົ່່�ານີ້້
ມີີການນຳຳ�ໃຊ້້ຫຼຼາຍວິິທີີ
ເພີ່່ມເຕີີມ

ເພື່່ອດຶຶງດູູດການມີີ

ສ່່ວນຮ່່ວມທາງອອນລາຍ ຫຼືື� ມີີການເຜີີຍແຜ່່ໃນສື່່ ແລະ
ພື້້ນທີ່່ໆຫຼຼາກຫຼຼາຍ. ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມສາມາດ ເຊື່່ອມໂຍງກັັບ
ເລື່່ອງທ້້ອງຖິ່່ນໄດ້້,

ແຕ່່ເລື່່ອງທີ່່ດີີ

ໃນລະດັັບພາກພື້້ນ

ແລະ ສາກົົນ ກໍໍສາມາດນຳຳ�ເອົົາມາເປັັນຕົົວຢ່່າງ ໄດ້້ດີີ

ເຊັ່່ນກັັນ. ເຄື່່ອງມືື ແລະ ໂຕເລືືອກ ທາງອອນລາຍ
ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ການເລົ່່າເລື່່ອງ

ສົົມບູູນຂຶ້້ນໄດ້້ແນວໃດ

ໂດຍອີີງໃສ່່ຕົົວຢ່່າງເຫຼົ່່�ານັ້້ນ? ຫ້້ອງຂ່່າວ ແລະ ນັັກຂ່່າວ
ປະເຊີີນກັັບຄວາມທ້້າທາຍແນວໃດ

ກັັບບົົດເລື່່ອງທີ່່

ຄ້້າຍຄືືກັັນນີ້້?

ສຶຶກສາເບິ່່ງປະສົົບການຂອງຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ

ໃນການສ້້າງ

ທັັກສະ ເພື່່ອວຽກງານຂອງພວກເຂົົາ. ສືືກສາເບິ່່ງວ່່າ

ພວກເຄີີຍໄດ້້ຮັັບ ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ເພື່່ອປັັບປ່່ຽນໃຫ້້ເຂົ້້າກັັບ
ພື້້ນທີ່່ ແລະ ຜູ້້�ອ່່ານ, ຜູ້້�ຊົົມທາງອອນລາຍ? ສຶຶກສາຕື່່ມວ່່າ

ແມ່່ນການ ຝຶຶກອົົບຮົົມ ປະເພດໃດ? ແລະ ພວກເຂົົາຊອກ
ຫາກິິດຈະກຳຳ�ເຫຼົ່່�ານີ້້ໄດ້້ແນວໃດ?

ໃນການສົົນທະນາ ແລະ ການເຮັັດວຽກເປັັນກຸ່່�ມ ທີ່່ວາງ
ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ອອກ,

ສອບຖາມພວກເຂົົາໃຫ້້ຂຽນລາຍການທັັກສະ

ການລາຍງານຂ່່າວອອນລາຍ
ຮຽນຮູ້້�ທີ່່ສຸຸດ.

ທີ່່ພວກເຂົົາຕ້້ອງການ

ສຶຶກສາເຫດຜົົນທີ່່ພວກເຂົົາເອົົາໃຫ້້.

ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້ນ ກໍ່່ປຽບທຽບ ແລະ ວິິເຄາະຄຳຳ�ຕິິຊົົມ ເຊິ່່ງ

ຈະເປັັນປະໂຫຍດໃນການວາງແຜນ

ການຝຶຶກອົົບຮົົມ

ຄັ້້ງໃໝ່່ ໃນອານາຄົົດ ເພື່່ອການຮຽນຮູ້້�ເພີ່່ມເຕີີມ ແລະ

ສະໜອງຄຳຳ�ຕິິຊົົມ ໃຫ້້ແກ່່ໂຕະຂ່່າວ ແລະ ຜູ້້�ບໍໍລິິຫານ
ອົົງການສື່່ນັ້້ນໆ.
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ເຕັັກໂນໂລຊີີ ເປັັນດັ່່ງເຄື່່ອງມືືສື່່ມວນຊົົນ
ຈຸຸດປະສົົງ:

ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ
ເຕັັກໂນໂລຊີີເປັັນເຄື່່ອງມືືທີ່່ຂາດບໍ່່ໄດ້້
ເພື່່ອປັັບປຸຸງວິິທີີທີ່່
ພວກເຮົົາເຮັັດສື່່, ແຕ່່ບໍ່່ສາມາດແທນທີ່່ເລື່່ອງທີ່່ດີີເລື່່ອງໜຶ່່ງໄດ້້ ແລະ ບໍ່່ສາມາດ
ທົົດແທນເລື່່ອງທີ່່ລາຍງາຍແບບບໍ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ.

ສຳຳ�ລັັບນັັກຂ່່າວ, ຄຳຳ�ຖາມແມ່່ນວ່່າ: ພວກເຮົົາຈະນຳຳ�ໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີ
ທີ່່ພວກເຮົົາເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ນັ້້ນແນວໃດ
ເພື່່ອເຮັັດໃຫ້້ການເລົ່່າເລື່່ອງ
ຂອງພວກເຮົົາດີີຂຶ້້ນ.
ສຳຳ�ລັັບອົົງການຂ່່າວ, ຄວາມທ້້າທາຍທີ່່ຄວນສຶຶກສາແມ່່ນວ່່າ: ພວກ
ເຮົົາສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີແນວໃດ ເພື່່ອປັັບປຸຸງຜະລິິດຕະພັັນ
ຂ່່າວຂອງເຮົົາ, ທູູລະກິິດ, ຜົົນກະທົົບ ແລະ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຕໍ່່ສັັງຄົົມ
ແລະ ເຂົ້້າເຖິິງຜູ້້�ຊົົມຜູ້້�ອ່່ານ ໄດ້້ແນວໃດ?
ສິ່່ງທີ່່ຍັັງຄົົງບໍ່່ມີີການປ່່ຽນແປງ ແມ່່ນທັັກສະພື້້ນຖານ ທີ່່ເຮັັດໃຫ້້
ຄົົນຜູ້້�ໜຶ່່ງເປັັນນັັກຂ່່າວ ນັ້້ນແມ່່ນ ການມີີ ‘ຄວາມຢາກຮູ້້�ຢາກເຫັັນ
ຕໍ່່ຂ່່າວ’ ແທນການສຸຸມໃສ່່ເລື່່ອງອຸຸປະກອນ ເຊັ່່ນ ເລັັນກ້້ອງໃດ
‘ດີີທີ່່ສຸຸດ’ ຫຼືື� ມືືຖືືສະມາດໂຟນລຸ້້�ນໃດ ທີ່່ຄວນຊື້້.
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ພວກເຮົົາຈະນຳຳ�ໃຊ້້
ເຕັັກໂນໂລຊີີທີ່່ພວກເຮົົາ
ເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ນັ້້ນ ແນວໃດ
ເພື່່ອເຮັັດໃຫ້້ການ
ເລົ່່າເລື່່ອງຂອງພວກເຮົົາ
ດີີຂຶ້້ນ. ພວກເຮົົາສາມາດ
ນຳຳ�ໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີ
ແນວໃດ ເພື່່ອປັັບປຸຸງ
ຜະລິິດຕະພັັນຂ່່າວ
ຂອງເຮົົາ

ONLINE JOURNALISM AND STORYTELLING A TRAINING AND LEARNING KIT

ໃນຂະນະດຽວກັັນ, ເຕັັກໂນໂລຊີີ ໄດ້້ນຳຳ�ເອົົາພຶຶດຕິິກຳຳ� ແລະ ວັັດທະນະທຳຳ�ທີ່່ແຕກຕ່່າງ ເຊິ່່ງສ້້າງ
ຄວາມທ້້າທາຍ ຫຼຼາຍອັັນໃຫ້້ແກ່່ສື່່ມວນຊົົນ ໃນລະບົົບນິິເວດຂອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ກ້້ວາງຂວາງຂຶ້້ນ.

ຖົົງເຄື່່ອງມືືຂອງນັັກຂ່່າວ
ມີີຫຍັັງແນ່່ຢູ່່�ໃນຖົົງຂອງນັັກຂ່່າວມືືອາຊີີບ ໃນຍຸຸກຂອງດີີຈິິຕັັອນ ອຸຸປະກອນ ແລະ ເຄື່່ອງມືືທີ່່ດີີ, ເຄື່່ອງ
ດິິຈິິຕັັອນ ແຕ່່ບໍ່່ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງເປັັນເຄື່່ອງໃໝ່່ ຫຼືື� ແພງທີ່່ສຸຸດ.

• ໂທລະສັັບມືືຖືື- ພາເວີີແບ້້ງ ຫຼືື� ແນວສາກ
• ເຄື່່ອງອັັດສຽງດິິຈີີຕັັອນ ຫຼືື� ໂທລະສັັບສະມາດໂຟນ ກໍ່່ອັັດສຽງໄດ້້ດີີເຊັ່່ນກັັນ ໂດຍການນຳຳ� ໃຊ້້
ແອັັບພລີີເຄຊັັນອັັດສຽງ ຫຼືື� ພອດແຄັັສ ທີ່່ດີີ.

• ແອັັບພລີີເຄຊັັນການຖອດຄຳຳ�ເວົ້້າ

ເຊິ່່ງຈະຊ່່ວຍປະຫຍັັດເວລາ
ໂດຍການຖອດຄຳຳ�ເວົ້້າຈາກ
ສຽງ ເຊັ່່ນ ຈາກການສຽງສຳຳ�ພາດ ຫຼືື� ກອງປະຊຸຸມເວັັບບີີນາ ອອກເປັັນໂຕໜັັງສືື ແລະ ໃຫ້້ທ່່ານ
ໄດ້້ກວດຄືືນ ແລະ ດັັດແກ້້ບົົດຖອດຄຳຳ�ເວົ້້ານັ້້ນ (ທ່່ານສາມາດເລືືອກ Transcribe ຫຼືື� Otter,
which uses ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ປັັນຍາປະດິິດ ຫຼືື� AI ຊ່່ວຍຕີີພິິມການບັັນທຶຶກສຽງ ໃນເວລານັ້້ນເລີີຍ
ແລະ ເປັັນການຖອດຄຳຳ�ເວົ້້າທີ່່ບໍ່່ມີີຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນກຳຳ�ນົົດເວລາໃດໜຶ່່ງ)

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

• ແນວຟັັງສຽງ
• ໄມອັັດສຽງ – ເພື່່ອຜະລິິດສຽງ, ບົົດວິິດີີໂອ
• ຂາຕັ້້ງກ້້ອງ ແບບ Monopod ຫຼືື� tripod - ສຳຳ�ລັັບຖ່່າຍທຳຳ�ວິິດີີໂອ
•	ປື້້ມບັັດທຶຶກ ແລະ ບິິກຂຽນ (ເຄື່່ອງມືືເກົ່່າແກ່່ທີ່່ໄດ້້ຜົົນສະເໝີີ)

ເອກະລັັກຄວາມເປັັນມືືອາຊີີບຂອງນັັກຂ່່າວ
ຂໍ້້ມູູນທີ່່ສ້້າງປະຫວັັດການເຮັັດວຽກຂອງນັັກຂ່່າວຜູ້້�ໜຶ່່ງ ຍັັງຄົົງເໝືືອນເດີີມເປັັນໄລຍະເວລາຫຼຼາຍປີີ, ແຕ່່
ປະຈຸຸບັັນ ຈຳຳ�ຕ້້ອງທົົບທວນຄືືນການມີີຕົົວຕົົນ ແລະ ເອກະລັັກໃນໂລກອອນລາຍຂອງລາວ. ທ່່ານຈະຕ້້ອງ
ເຊື່່ອຖືືໄດ້້ການເປັັນນັັກຂ່່າວຜູ້້�ໜຶ່່ງເຊັ່່ນກັັນ.
ການປ່່ອຍໃຫ້້ຜູ້້�ອື່່ນຮັັບຮູ້້�ເອກະລັັກວຽກຂອງທ່່ານຍັັງຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ທ່່ານຄົ້້ນພົົບເລື່່ອງລາວທີ່່ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ ພ້້ອມທັັງປ່່ອຍໃຫ້້ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ພົົວພັັນ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ່່າວຕື່່ມທ່່ານ
ໃສ່່ໃນລາຍການອີີເມວຂອງພວກເຂົົາ ເພື່່ອພວກເຂົົາຈະສົ່່ງ ໜັັງສືືຂ່່າວ, ບົົດຖະແຫຼຼງຂ່່າວ ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່
ເຜີີຍແຜ່່ໃຫ້້ສື່່.
ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້ ແມ່່ນເຄື່່ອງໝາຍເອກະລັັກພື້້ນຖານຂອງນັັກຂ່່າວຜູ້້�ໜຶ່່ງ:

• ທີ່່ຢູ່່�ອີີເມວສຳຳ�ລັັບບ່່ອນເຮັັດວຽກ ເຊິ່່ງຄວນເໝາະສົົມສຳຳ�ລັັບການເຮັັດວຽກເປັັນມືືອາຊີີບ, ຫຼີີ�ກລ່່ຽງ
ຊື່່ອີີເມວທີ່່ເປັັນກັັນເອງຈົົນເກີີນໄປ ຫຼືື� ແຍກທີ່່ຢູ່່�ອີີເມວສ່່ວນໂຕ ແລະ ບ່່ອນເຮັັດວຽກ.

• ນາມບັັດ ທີ່່ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ ຊື່່ເຕັັມ, ທີ່່ຢູ່່�ອີີເມວ, ເບີີໂທລະສັັບ, ຕຳຳ�ແໝ່່ງ/ສາຍວຽກ ແລະ
ອົົງການ ຖ້້າຫາກມີີ

•	ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍທີ່່ຮັັບຜິິດຊອບ
• ບລອກ ຫຼືື� ເວັັບໄຊສ່່ວນໂຕ ກ່່ຽວກັັບວຽກງານ ຖ້້າມີີ
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ຖາມຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ: ເຄື່່ອງມືືໃດແດ່່ ໃນ

ເຄັັດລັັບ
	ຖົົ
ງເຄື່່ອງມືືຂອງນັັກຂ່່າວ
ທີ່່ຖືືກ
ສຳຳ�ລັັບການ
	ກ່່າວມາຂ້້າງເທິິງນັ້້ນ ທີ່່ພວກເຂົົາມີີ,
ສົົນທະນາ
	ຫຼືື� ໄດ້້ເຂົ້້າເຖິິງ ຜ່່ານຫ້້ອງຂ່່າວຂອງ

	ພວກເຂົົາ?
ພວກເຂົົາເປັັນແນວໃດ

ລະບົົບຫ້້ອງການຂອງ

ເພື່່ອເລືືອກເຄື່່ອງມືືໃຫ້້ນັັກຂ່່າວ

ຂອງພວກເຂົົາ ຫຼືື� ຝຶຶກພວກເຂົົາໃນການນໍໍາໃຊ້້ເຄື່່ອງມືື
ເຫຼົ່່�ານີ້້?

ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມຮູ້້�ບໍ່່ວ່່າພວກເຂົົາສາມາດຮັັບຂໍ້້ມູູນ

ຈາກໃສກ່່ຽວກັັບ ເຄື່່ອງມືື ທີ່່ມີີຄຸຸນນະພາບ?
ເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ

ເພື່່ອຈັັດແຈງລາຍການ

ຂອງເຄື່່ອງມືືພື້້ນຖານສຳຳ�ລັັບສື່່ອອນລາຍ,
ຄົົງຖືືກໃຊ້້ໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົົາ
ລາຍການທີ່່ຕ້້ອງການ.

ຫຼືື�

ໜຶ່່ງໃນນັ້້ນ

ເປັັນພຽງ

ພວກເຂົົາມີີເຄັັດລັັບແນວໃດທີ່່
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ສາມາດແລກປ່່ຽນນຳຳ�ກັັນໄດ້້?

Photo: Yu Lwin Soe

6

ພວກເຮົົາຕ້້ອງຮູ້້�ດີີພໍໍກ່່ອນທີ່່ພວກເຮົົາສາມາດສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບມັັນໄດ້້, ຝຶຶກຜູ້້�ອື່່ນໃຫ້້ເຂົ້້າໃຈມັັນ
ຫຼືື� ສຶຶກສາວິິທີີທັັງແບບໃໝ່່ ແລະ ເກົ່່າ ເພື່່ອປັັບປຸຸງການເລົ່່າເລື່່ອງ. ທາງລຸ່່�ມນີ້້ແມ່່ນລາຍການຂອງ
ແນວຄວາມຄິິດ ທີ່່ຮັັບໜ້້າທີ່່ເປັັນດັ່່ງປ້້າຍບອກທາງໃນການວິິເຄາະ, ຄວາມເຂົ້້າໃຈ ແລະ ການປະຕິິບັັດ
ຕົົວຈິິງໃນການເຮັັດຂ່່າວ ແລະ ວຽກງານສື່່ ທີ່່ພົົວພັັນກັັບ ໂລກອອນລາຍ.
ກົົນໄກປະມວນຜົົນ (Algorithms)
❖

ຫຼັັ�ກການ ໂດຍຜ່່ານສູູດການຄິິດໄລ່່ເລກ ທີ່່ຕັັດສິິນວ່່າສິ່່ງໃດຄວນມາກ່່ອນ ໃນຂະນະທີ່່ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້
ທາງອອນລາຍ ກຳຳ�ລັັງເຮັັດການຄົ້້ນຫາທາງເວັັບໄຊ ຫຼືື� ແມ່່ນຫຍັັງຈະສະແດງຂຶ້້ນມາໃນໜ້້າຫຼັັ�ກ
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍຂອງໃຜບາງຄົົນ.
ສູູດຄິິດໄລເຫຼົ່່�ານີ້້ ປະມວນຜົົນຂໍ້້ມູູນເຊັ່່ນ ແມ່່ນຫຍັັງອາດຈະເປັັນກະແສໃນຂະນະຂອງການ
ຄົ້້ນຫາຂໍ້້ມູູນທາງ ເວັັບໄຊ, ເປັັນໂພສທີ່່ຫາກໍ່່ລົົງ ແລະ ອັັບໂຫຼຼດຂຶ້້ນເວັັບໄຊ ແລະ ພຶຶດຕິິກຳຳ�ທາງ
ອອນລາຍຂອງບຸຸກຄົົນ.

ບ່່ອນເກັັບຂໍ້້ມູູນຄລາວທາງອອນລາຍ (Cloud storage)
❖	ພື້້ ນ ທີ່່ ອອ ນລາຍ

ຖືືກສະໜອງໂດຍເຄືືອຂ່່າຍເຊີີບເວີ້້ໃດໜຶ່່ງ ທີ່່ໄດ້້ຮັັບການຮັັກສາດູູແລໂດຍ
ຜູ້້�ສະໜອງບໍໍລິິການເກັັບ ຂໍ້້ມູູນຄລາວໃນທົ່່ວໂລກ ເຊິ່່ງອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຜູ້້�ໃຊ້້ ສາມາດເກັັບຟາຍ
ແລະສຳຳ�ຮອງຟາຍ, ດັັດແກ້້ ແລະ ແຊຟາຍໄດ້້.
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14 ຄຳຳ�ສັັບທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດ
ເພື່່ອສຳຳ�ຫຼຼວດພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ

	ກ່່ຽວກັັບການຈັັດເກັັບຂໍ້້ມູູນ, ແອັັບພລີີເຄຊັັນຂອງຄລາວເຮັັດວຽກຄືືກັັນກັັບກ່່ອງຮາດດຣາຍເກັັບ
ຂໍ້້ມູູນ. ‘Cloud computing’ ໝາຍເຖິິງການນຳຳ�ໃຊ້້ການບໍໍລິິການທາງອອນລາຍເພື່່ອ
ຫຼຼາກຫຼຼາຍກິິດຈະກຳຳ�ເຊັ່່ນ ການເບິ່່ງວິິດີີໂອ, ການຟັັງເພງ ແລະ ການເຮັັດວຽກກັັບຟາຍ ໃນ
‘ຄຣາວ’.
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້້ນຄົົງ ທາງດິິຈິິຕັັອນ (Digital safety and security)
❖

ການທີ່່ມີີຄວາມສາມາດໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ໃນຮູູບແບບທີ່່ປອດໄພຂຶ້້ນ, ເຊິ່່ງຊ່່ວຍໄດ້້
ຈາກຄວາມຮັັບຮູ້້� ຂອງສະພາບ ແລະ ເຄື່່ອງມືືທາງດິິຈິິຕັັອນ ເຊິ່່ງສາມາດຊ່່ວຍປົົກປ້້ອງຂໍ້້ມູູນ
ສ່່ວນໂຕຂອງຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້, ຄວາມເປັັນສ່່ວນໂຕ ແລະ ສິິດທິິ ເຊິ່່ງເອີ້້ນວ່່າຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີີ
ແລະ ອອນລາຍ.

	ລັັ ກ ສະນະຂອງຄວາມປອດໄພແມ່່ນລຽງຕາມຄວາມສາມາດທີ່່ ຈ ະໂຕ້້ຕອບກັັ ບ ຄົົ ນ ຜູ້້� ອື່່ ນ ໂດຍ
ປາສະຈາກການເປັັນເປົ້້າໝາຍຂອງການຖືືກທຳຳ�ຮ້້າຍທາງໄຊເບີ້້ ຫຼືື� ການໃຊ້້ຄຳຳ�ເວົ້້າທີ່່ກຽດຊັັງ
ຫຼືື� ເປັັນຫວ່່ງຕໍ່່ກັັບຜູ້້�ທີ່່ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນທາງອອນລາຍ ຫຼືື� ສ່່ວນໂຕຂອງທ່່ານ. ຂໍໍໃຫ້້
ທ່່ານສຶຶກສາເບິ່່ງຄວາມໝາຍຂອງ “ຂໍ້້ມູູນສ່່ວນໂຕ” ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້. ທັັກສະຄວາມປອດໄພທາງ
ດີີຈິິຕັັອນ ແມ່່ນເປັັນປະໂຫຍດຫຼຼາຍສຳຳ�ລັັບກິິດຈະກຳຳ�ທາງອອນລາຍທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ເຊັ່່ນ: ການສົ່່ງ
ຂໍ້້ຄວາມ, ການເຂົ້້າຫາບັັນຊີີທະນາຄານ, ການຈ່່າຍບິິນຕ່່າງໆ ແລະ ການຊື້້ເຄື່່ອງ. ເວັັບໄຊ ຫຼືື�
ສິິນຄ້້າທາງດິິຈິິຕັັອນໃດໜຶ່່ງ ທີ່່ປະຕິິບັັດຕາມ ຫຼືື� ເຊື່່ອຖືືຕໍ່່ກົົດລະບຽບ General Data
Protection Regulation (GDPR), ເຊິ່່ງເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງກົົດໝາຍຂອງສະຫະພາບ
ຢູູໂຣບ ກ່່ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງຂໍ້້ມູູນ ແລະ ຄວາມເປັັນສ່່ວນໂຕ ເຊິ່່ງໂດຍລວມແລ້້ວ ຖືືວ່່າເປັັນ
ສັັນຍານໜຶ່່ງຂອງພັັນທະການເປັັນພົົນລະເມືືອງດີີຈິິຕັັອນທີ່່ດີີຂຶ້້ນ. ເວັັບໄຊທີ່່ເປັັນທາງການຂອງ
ມັັນເອີ້້ນ ກົົດລະບຽບ GDPR ວ່່າເປັັນ “ກົົດໝາຍປົົກປ້້ອງຄວາມເປັັນສ່່ວນໂຕ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ ທີ່່ເຂັ້້ມງວດທີ່່ສຸຸດຂອງໂລກ”.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ (Disinformation)
❖

ການເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້ມູູນທາງອອນລາຍ ທີ່່ຜິິດພາດໂດຍເຈດຕະນາ, ສ່່ວນຫຼຼາຍແມ່່ນພື້້ນທີ່່ທາງ
ເຕັັກໂນໂລຊີີທັັງຫຼຼາຍ ທີ່່ມີີຈຸຸດປະສົົງ ຫຼຼອກລວງຄົົນເບິ່່ງ, ທ່່ານສາມາດສຶຶກສາເບິ່່ງ “ຂໍ້້ມູູນບໍ່່
ຖືືກຕ້້ອງ” ໄດ້້

ການໃສ່່ລະຫັັດລັັບ (Encryption)
❖

ເປັັນຂະບວນການ ປ່່ຽນແປງຂໍ້້ມູູນ ຫຼືື� ຂໍ້້ຄວາມ ໃຫ້້ເປັັນຮູູບແບບຂອງລະຫັັດ ເພື່່ອໃຫ້້ພວກເຂົົາ
ມີີຄວາມປອດໄພຂຶ້້ນ ແລະ ບໍ່່ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້, ອ່່ານ ຫຼືື� ເຂົ້້າໃຈໄດ້້ ໂດຍຜູ້້�ຮັັບຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ບໍ່່
ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດ.

	ຂໍ້້ມູູນປະເພດນີ້້ ກວມເອົົາແຟ້້ມຂໍ້້ມູູນ, ອີີເມວ ແລະ ຂໍ້້ຄວາມຕ່່າງໆທີ່່ສົ່່ງ ແລະ ໄດ້້ຮັັບທາງ
ດິິຈິິຕັັອນ. ເມື່່ອຂໍ້້ຄວາມທາງອີີເມວຖືືກໃສ່່ລະຫັັດ ເພື່່ອຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ດີີຂຶ້້ນ, ພວກມັັນ
ຖືືກປ່່ຽນເປັັນລະຫັັດທີ່່ອ່່ານບໍ່່ໄດ້້ ເຊິ່່ງເຮັັດໃຫ້້ພວກມັັນເຂົ້້າເຖິິງບໍ່່ໄດ້້ໂດຍຜູ້້�ອື່່ນ ນອກເໜືືອຈາກ
ຜູ້້�ສົ່່ງ ແລະ ຜູ້້�ຮັັບ ຮວມທັັງຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການອີີເມວ.
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ການກວດສອບຂໍ້້ມູູນ (Fact-checking)
❖

ເປັັນກິິດຈະກຳຳ� ທີ່່ເຮັັດໂດຍບຸຸກຄົົນ ຫຼືື� ກຸ່່�ມຄົົນ ເພື່່ອເຂົ້້າເຖິິງຄວາມຖືືກຕ້້ອງຂອງຂໍ້້ຄວາມ ທີ່່ກ່່າວຢູ່່�
ໃນບົົດຖະແຫຼຼງການ ຫຼືື� ການປະກາດຕ່່າງໆ ໂດຍບຸຸກຄົົນທີ່່ມີີຊື່່ສຽງ ເຊິ່່ງປົົກກະຕິິ ກໍ່່ແມ່່ນ
ບັັນດານັັກການເມືືອງ, ຜູ້້�ນຳຳ�ລັັດຖະບານ ແລະ ພະນັັກງານລັັດ.
‘ການກວດສອບຄວາມເປັັນຈິິງ’ ແມ່່ນພົົວພັັນເຖິິງການກວດສອບຂໍ້້ມູູນ ແຕ່່ທັັງນີ້້ທັັງນັ້້ນ
ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ ມັັນຍັັງໝາຍເຖິິງ ການກວດສອບຄວາມຖືືກຕ້້ອງ ຂອງຂໍ້້ມູູນທີ່່ຖືືກສ້້າງຂຶ້້ນມາ
(ບໍ່່ພຽງແຕ່່ ບົົດຖະແຫຼຼງ ຫຼືື� ຄຳຳ�ກ່່າວຂອງຄົົນທີ່່ມີີຊື່່ສຽງ) ເຊິ່່ງຖືືກເຜີີຍແຜ່່ໃນຮູູບແບບໂຕໜັັງສືື,
ບັັນດາແອັັບພລີີເຄຊັັນສົ່່ງຂໍ້້ຄວາມ, ວິິດີີໂອ ແລະ ພື້້ນທີ່່ອອນລາຍຕ່່າງໆ.
ການກວດສອບຂໍ້້ມູູນ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເປັັນຈິິງແມ່່ນຊໍ້້າກັັນ. ຂະບວນການກວດສອບ
ທາງ ເອກະສານ, ບົ່່ງຊີ້້ຄວາມບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຄວາມບໍ່່ເປັັນຈິິງ ແລະ ແກ້້ໃຫ້້ຂໍ້້ມູູນຖືືກຕ້້ອງ
ແມ່່ນເອີ້້ນວ່່າ ‘ການລົົບລ້້າງຄວາມຜິິດ’.
ໃນຂະນະທີ່່ມາດຕະຖານຂອງຄວາມຖືືກຕ້້ອງຍັັງຄົົງເປັັນໃຈກາງຂອງອາຊີີບສື່່ມວນຊົົນ, ພື້້ນທີ່່
ຂໍ້້ມູູນທາງດິິຈິິຕັັອນ ແລະ ຄວາມງ່່າຍຂອງຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ ແລະ ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ທີ່່ຖືືກເຜີີຍແຜ່່
ຢູ່່�ພື້້ນທີ່່ນີ້້ ໄດ້້ນຳຳ�ພາໃຫ້້ເກີີດການກວດສອບຂໍ້້ມູູນ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເປັັນຈິິງ ເພື່່ອ
ຕອບສະໜອງກັັບຄວາມຕ້້ອງການ ໃນການປັັບປຸຸງຄຸຸນນະພາບຂອງຂໍ້້ມູູນໃນພື້້ນທີ່່ເຫຼົ່່�ານີ້້.
ການກວດສອບຂໍ້້ມູູນ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເປັັນຈິິງ ແມ່່ນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ເພື່່ອປັັບປຸຸງ ການຮູ້້�ທັັນຂ່່າວ. ບັັນດາຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ລະບົົບອອນລາຍທັັງຫຼຼາຍ ຮວມທັັງນັັກຂ່່າວ ຈຳຳ�ຕ້້ອງ
ມີີທັັກສະເພາະໂຕ ທີ່່ສາມາດເຂົ້້າຫາຄວາມໜ້້າເຊື່່ອຖືືຂອງຂໍ້້ມູູນ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂ່່າວທີ່່ພວກເຂົົາ
ໄດ້້ມາ.

‘ຂ່່າວປອມ’ (‘Fake news’)
ທີ່່ຖືືກແອບແຝງມາ ແລະ ມີີເຈດຕະນາ ເພື່່ອສ້້າງຄວາມສັັບສົົນ ແລະ ຫຼຼອກລວງ
ຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ອອນລາຍ ຮວມທັັງມີີຈຸຸດປະສົົງສ້້າງຄວາມສົົນໃຈ ທັັງທາງການເມືືອງ, ສັັງຄົົມ,
ເສດຖະກິິດ ແລະ ສ່່ວນບຸຸກຄົົນ.

‘ຂ່່າວປອມ’ ບໍ່່ແມ່່ນຂ່່າວ, ເຊັ່່ນດຽວກັັບທີ່່ ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ ກໍໍບໍ່່ແມ່່ນສື່່ຂ່່າວ. ເນື່່ອງຈາກ
ຄວາມສັັບສົົນ ຂອງຄຳຳ�ວ່່າ ‘ຂ່່າວປອມ’ ພ້້ອມກັັບ ການນຳຳ�ໃຊ້້ໂດຍທົ່່ວໄປທີ່່ບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ສຳຳ�ລັັບ
ຈຸຸດປະສົົງທາງການເມືືອງ ຫຼືື� ກຸ່່�ມແບ່່ງພັັກແບ່່ງພວກ, ບັັນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານສຶຶກສາດ້້ານສື່່ ຈຶ່່ງ
ໂຄສະນາໃຫ້້ຫຼີີ�ກລ່່ຽງການນຳຳ�ໃຊ້້ຄຳຳ�ນີ້້. ບາງຄົົນເນັ້້ນໜັັກວ່່າ ຢ່່າງໜ້້ອຍທີ່່ສຸຸດ ຄຳຳ�ນີ້້ ຄວນຖືືກ
ຂຽນໄດ້້ໃນວົົງຂໍໍ. ມັັນຖືືກຕ້້ອງກວ່່າ ທີ່່ຈະໃຊ້້ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ’ ຫຼືື� ‘ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ’ ແທນ
ຄຳຳ�ວ່່າ ‘ຂ່່າວປອມ’.
	ບົົດຂ່່າວທີ່່ມີີຄວາມຜິິດພາດ ຫຼືື� ຖືືກເຮັັດອອກມາ ຍ້້ອນບໍ່່ມີີມາດຕະຖານການເຮັັດຂ່່າວທີ່່ດີີ
ເຊິ່່ງນັ້້ນບໍ່່ແມ່່ນ ‘ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ’ ຫຼືື� ‘ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ’ ແຕ່່ສາມາດລະບຸຸໃຫ້້ຖືືກຕ້້ອງກວ່່າ ເຊັ່່ນວ່່າ
ການນຳຳ�ໃຊ້້ບົົດສຳຳ�ພາດບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ, ການນຳຳ�ໃຊ້້ສະຖິິຕິິ ຫຼືື� ຂໍ້້ມູູນຜິິດພາດ ຫຼືື� ເກົ່່າໂພດ. ສິ່່ງ
ເຫຼົ່່�ານີ້້ແມ່່ນແຕກຕ່່າງຈາກຂໍ້້ມູູນເຊິ່່ງປະກອບມີີ ‘ຂ່່າວປອມ’ ທີ່່ຖືືກສ້້າງຂຶ້້ນ ຫຼືື� ນຳຳ�ສະເໜີີ
ແບບບິິດເບືືອນ. ຈົ່່ງຮັັບຮູ້້�ວ່່າ ບຸຸກຄົົນມີີຊື່່ສຽງນຳຳ�ໃຊ້້ ‘ຂ່່າວປອມ’ ເພື່່ອສ້້າງຄວາມບໍ່່ໜ້້າເຊື່່ອຖືື
ໃຫ້້ການວິິພາກວິິຈານ ທີ່່ຖືືກກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເພື່່ອທຳຳ�ລາຍຄວາມເຊື່່ອຖືື ໃນສື່່ມືືອາຊີີບ ແລະ
ສື່່ອິິດສະຫຼຼະ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

❖	ຂໍ້້ມູູນປອມ

ຄຳຳ�ເວົ້້າທີີຄຽດຊັັງ (Hate speech)
❖

ເນື້້ອໃນສາທາລະນະ ສ່່ວນຫຼຼາຍແມ່່ນຖືືກເຜີີຍແຜ່່ທາງພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ ແລະ ດິິຈິິຕັັອນ ແລະ
ພື້້ນທີ່່ທາງສັັງຄົົມ ເຊິ່່ງໃຊ້້ສະແດງອອກເຖິິງ ຄວາມຄຽດຊັັງ, ອະຄະຕິິ ຫຼືື� ສົ່່ງເສີີມຄວາມຮຸຸນແຮງ
ຫຼືື� ຄວາມຄຽດຊັັງ ຕໍ່່ບຸຸກຄົົນ ຫຼືື� ກຸ່່�ມ ໃດໜຶ່່ງ ບົົນພື້້ນຖານ ສາດສະໜາ, ເພດ, ເຊື້້ອຊາດ ຫຼືື�ບໍ່່ຊັ້້ນ
ກໍໍນຳຳ�ໃຊ້້ພື້້ນທີ່່ເຫຼົ່່�ານີ້້ ເພື່່ອຄຸຸກຄາມ ຫຼືື� ໂຄສະນາ ໄປທິິດທາງແນວນັ້້ນ.

ສື່່ໃນຕຳຳ�ນານ (ແລະ ສື່່ທີ່່ກຳຳ�ເນີີດທາງດິິຈິິຕັັອນ) Legacy media (and digital-native
media)
❖	ສື່່ທີ່່ເປັັນຕົ້້ນສະບັັບ,

ຂອງຜູ້້�ຜະລິິດ
ດິິຈິິຕັັອນ.

ດັ່່ງເດີີມ ແລະ ເກົ່່າແກ່່ ເຊັ່່ນໜັັງສືືພິິມ, ໂທລະພາບ ຫຼືື� ວິິທະຍຸຸ ເປັັນແກນຫຼັັ�ກ
ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວ ກ່່ອນການເຂົ້້າມາຂອງວັັດທະນະທຳຳ�ອິິນເຕີີເນັັດ ແລະ

ຂະບວນການຜະລິິດຂ່່າວ ເຊິ່່ງຖືືກໃຊ້້ໂດຍອົົງການສື່່ໃນຕຳຳ�ນານທັັງຫຼຼາຍ ຮວມເອົົາ ການຕອບໂຕ້້
ໂດຍກົົງ ແລະ ທັັນການ ກັັບຜູ້້�ຊົົມຂອງພວກເຂົົາໜ້້ອຍລົົງ. ສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ ໄດ້້ຄຽງກັັບ ແບບຕຳຳ�ລາ
ຮຽນສື່່ສານມວນຊົົນ ທີ່່ເປັັນດັ່່ງຊ່່ອງທາງໃດໜຶ່່ງ ເຊິ່່ງນຳຳ�ພາມາສູ່່� ຜູ້້�ຊົົມບໍ່່ມີີໂຕຕົົນ, ແທນ
ການສົົນທະນາ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ແບບສອງທາງ ຫຼືື� ຜູ້້�ຊົົມທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍ.
	ສ່່ວນຫຼຼາຍເມື່່ອປຽບທຽບໃສ່່ສື່່ໃນຕຳຳ�ນານແລ້້ວ ສື່່ທີ່່ກຳຳ�ເນີີດທາງດິິຈິິຕັັອນຈະໝາຍເຖິິງ ຜູ້້�ຜະລິິດ
ຂ່່າວ ທີ່່ເກີີດ ຫຼືື� ຖືືກສ້້າງຂຶ້້ນ ໃນຍຸຸກຂອງເທັັກໂນໂລຍີີດິິຈິິຕັັອນ. ເນື່່ອງຈາກເປັັນຜະລິິດຕະພັັນ
ທາງອອນລາຍລ້້ວນໆ, ພວກເຂົົາຈຶ່່ງບໍ່່ມີີຜະລິິດຕະພັັນ ຄືືກັັນກັັບ ສື່່ໃນຕຳຳ�ນານ ເຊັ່່ນ ໜັັງສືືພິິມ
ຫຼືື� ວາລະສານທີ່່ຕີີພິິມອອກມາ.
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງສື່່ (Media accountability)
ແລະ ອົົງກອນຂອງພວກເຂົົາ ໂດຍຜ່່ານການ
ຍືືດໝັ້້ນຕໍ່່ມາດຕະຖານທາງຈັັນຍາບັັນ ແລະ ຄວາມເປັັນມືືອາຊີີບ ຂອງວຽກງານຂ່່າວ ແລະ
ການເຮັັດວຽກໃດໜຶ່່ງທີ່່ສະທ້້ອນອົົງປະກອບເຫຼົ່່�ານີ້້.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

❖	ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ວຽກງານຂອງນັັກຂ່່າວ

ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ (Misinformation)
❖

ການກະຈາຍເນື້້ອຫາທາງອອນລາຍ
ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ

ໂດຍປາສະຈາກເຈດຕະນາຮ້້າຍ

ທີ່່ພົົວພັັນກັັບຜູ້້�ຜະລິິດ

	ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວ,
ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງຮວມເອົົາການເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້ມູູນໃນບັັນດາຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ອອນລາຍ
ທັັງຫຼຼາຍ, ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນ ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ, ແລະ ກຸ່່�ມແຊັັດ ມັັນຈະມີີຂໍ້້ຄວາມທີ່່ພວກເຂົົາເຊື່່ອ
ຫຼືື� ສັັນນິິຖານ ວ່່າເປັັນຄວາມຈິິງ ຫຼືື� ບໍ່່ກວດສອບຄວາມໜ້້າເຊື່່ອຖືື, ແຫຼ່່�ງທີ່່ມາ ຫຼືື� ຄວາມຖືືກຕ້້ອງ.
	ຂໍ້້ມູູນບໍ່່ຖືືກຕ້້ອງ ຫຼືື� ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ ແມ່່ນແຕກຕ່່າງຈາກ ການລາຍຂ່່າວ ທີ່່ຄຸຸນນະພາບຕໍ່່າ,
ລຳຳ�ອຽງ ຫຼືື� ການເຫຼົ່່�າເລື່່ອງບໍ່່ເຂັ້້ມຂົ້້ນພໍໍ ແລະ ຄວາມຜິິດໃນບົົດຂ່່າວ. ສຶຶກສາຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບ
‘ຂໍ້້ມູູນບິິດເບືືອນ’
ການຮູ້້�ທັັນຂ່່າວ (News literacy)
❖	ຄວາມສາມາດໃນການພັັດທະນາ

ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ການຄິິດແບບວິິເຄາະ ເພື່່ອເຂົ້້າເຖິິງຄວາມໜ້້າ
ໄວ້້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມໜ້້າເຊື່່ອຖືື ຂອງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ມາຈາກສື່່ຫຼຼາຍຮູູບແບບ ເຊັ່່ນ: ໂທລະພາບ,
ສື່່ສິ່່ງພິິມ ຫຼືື� ອິິນເຕີີເນັັດ.
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ການຮູ້້�ທັັນຂ່່າວ ໄດ້້ກາຍເປັັນທັັກສະສ່່ວນບຸຸກຄົົນ ແລະ ທັັກສະຊີີວິິດ ໃນຍຸຸກດິິຈິິຕັັອນ, ໃນເວລາ
ຜູ້້�ບໍໍລິິໂພກຂ່່າວຕ້້ອງການເຄື່່ອງມຶຶເພື່່ອກຳຳ�ນົົດວ່່າຂໍ້້ມູູນໃດແມ່່ນສື່່ຂ່່າວແທ້້ ຫຼືື� ແມ່່ນຜະລິິດຕະພັັນ
ສື່່ທີ່່ແທ້້ຈິິງ (ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ມີີບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່ງບໍ່່ເຫັັນດີີກັັບເນື້້ອໃນ) ເພື່່ອຕັັດສິິນໃຈ ແລະ ປະກອບ
ຄຳຳ�ຄິິດຄຳຳ�ເຫັັນຕໍ່່ກັັບປະເດັັນຕ່່າງໆ. ຫຼັັ�ກສູູດການຮູ້້�ທັັນຂ່່າວ ກຳຳ�ລັັງຖືືກລິິເລິ່່ມນຳຳ�ໃຊ້້ຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນ
ໃນປະຈຸຸບັັນ ພ້້ອມກັັບ ບັັນດາຊຸຸດຝຶຶກອັັບຮົົມ ທີ່່ພົົວພັັນກັັບສື່່.
ຂໍ້້ມູູນສ່່ວນໂຕ (Personal data)
❖	ໝາຍເຖິິງທຸຸກຂໍ້້ມູູນ

ຫຼືື� ຊຸຸດຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ພົົວພັັນ ຫຼືື� ສາມາດນຳຳ�ໄປສູ່່� ການລະບຸຸຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ອອນລາຍຜູ້້�ໃດ
ຜູ້້�ໝຶ່່ງ ແລະ ເປີີດເຜີີຍເອກະລັັກຂອງບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່ງ ຫຼືື� ປະຫວັັດຂອງບຸຸກໃດໜຶ່່ງໃນທຸຸກຮູູບແບບ

	ຖ້້າເວົ້້າອີີກຢ່່າງໜຶ່່ງ ຂໍ້້ມູູນສ່່ວນໂຕ ແມ່່ນທຸຸກສິ່່ງທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ສາມາດລະບຸຸກ່່ຽວກັັບບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່ງ
ບໍ່່ວ່່າຈະເປັັນທາງກົົງ ຫຼືື� ທາງອ້້ອມ ໂດຍຜ່່ານຂໍ້້ມູູນອ້້າງອີີງທີ່່ພົົວພັັນເຖິິງຊື່່, ຂໍ້້ມູູນຂອງ
ສະຖານທີ່່, ເລກບັັດປະຈຳຳ�ໂຕ ຫຼືື� ລັັກສະນະ ຮູູບປະພັັນສະເພາະ ທາງຮ່່າງກາຍ, ຈິິດໃຈ,
ເສດຖະກິິດ, ສັັງຄົົມ ຫຼືື� ວັັດທະນະທຳຳ�. ຂໍ້້ມູູນສ່່ວນໂຕ ໝາຍເຖິິງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ຄົົນໃດໜຶ່່ງ
ຖືືກລະບຸຸໄດ້້ ດັ່່ງນັ້້ນ ທ້້າວ ຫລືື ນາງ ຜູ້້�ນັ້້ນ ຈະບໍ່່ຖືືກເປີີດເຜີີຍຂໍ້້ມູູນສ່່ວນໂຕ.
ຜູ້້�ເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວສານ (ແລະ ແພລັັດຟອມ) Publisher (and platform)
❖

ເປັັນບຸຸກຄົົນ, ອົົງການ ຫຼືື� ອົົງກອນ ທີ່່ກະກຽມ, ສ້້າງ ແລະ ຜະລິິດ ຫຼືື� ເຜີີຍແຜ່່ ຂໍ້້ມູູນ, ເນື້້ອຫາ
ແລະ ປະເພດເນື້້ອໃນ ທີ່່ຜ່່ານການກວດແກ້້ ໃຫ້້ແກ່່ມວນຊົົນ.

	ຄວາມແຕກຕ່່າງລະຫວ່່າງສຳຳ�ນັັກພິິມ ແລະ ແພລັັດຟອມ ແມ່່ນເຫັັນໄດ້້ຊັັດໃນການຕິິດຕັ້້ງການ
ທ່່ອງສຳຳ�ຫຼຼວດໂລກອອນລາຍ. ສິ່່ງນີ້້ ໄດ້້ສ້້າງຄວາມສັັບສົົນໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ ວ່່າອັັນໃດແມ່່ນ
ຜະລິິດຕະພັັນສື່່ ແລະ ຂ່່າວ, ອັັນໃດແມ່່ນ ຂໍ້້ມູູນອອນລາຍ ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ຮູູບແບບທີ່່ຄ້້າຍຄືືຂ່່າວ ແຕ່່
ບໍ່່ແມ່່ນສື່່ຂ່່າວທີ່່ແທ້້ຈິິງ ແລະ ເວັັບໄຊ ຫຼືື� ເພສ ອອນລາຍທີ່່ປະສົົມປະສານສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ຢ່່າງ
ອີີດສະຫຼຼະ.
ການທຳຳ�ຄວາມເຂົ້້າໃຈຕໍ່່ກັັບ ຄວາມສຳຳ�ພັັນ ແລະ ຄວາມເຄັ່່ງຕຶຶງ ລະຫວ່່າງສື່່ມວນຊົົນ ແລະ
ສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ ມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັນໃນປະເດັັນສຳຳ�ນັັກພິິມ ແລະ ແພລັັດຟອມ.
	ບໍໍລິິສັັດສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍຍັັກໃຫຍ່່ ເຊັ່່ນ Facebook ເຄີີຍກ່່າວໄວ້້ວ່່າ ພວກເຂົົາເປັັນພຽງ
ແພລັັດຟອມ ຫຼືື� ຊ່່ອງທາງເຕັັກໂນໂລຊີີ ເພື່່ອເປັັນເຄື່່ອງມືືທາງຂໍ້້ມູູນອັັນກວ້້າງຂວາງ ໃນການ
ເຊື່່ອມຕໍ່່ຜູ້້�ຄົົນ ແລະ ພວກເຂົົາບໍ່່ແມ່່ນ ຜູ້້�ເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວ ຫຼືື� ບໍໍລິິສັັດສື່່ ທີ່່ຜະລິິດ ຫຼືື� ຄັັດເລືືອກ
ສິ່່ງທີ່່ຜູ້້�ນຳຳ�ໃຊ້້ປ້້ອນໃສ່່ໃນໜ້້າເຝັັສບຸຸກ ຂອງພວກເຂົົາ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ, ອົົງການຂ່່າວ ແລະ
ສື່່ ຫຼຼາຍແຫ່່ງ ພິິຈາລະນາພວກເຂົົາເປັັນດັ່່ງຜູ້້�ເຜີີຍແຜ່່ຂ່່າວສານ. ພວກເຂົົາຊີ້້ແຈງວ່່າ ສື່່ສັັງຄົົມ
ອອນລາຍໄດ້້ຄັັດສັັນ ແລະ ດັ່່ງນັ້້ນຈຶ່່ງໝາຍຄວາມວ່່າມັັນໄດ້້ຄັັດເລືືອກ ແລະ ກັ່່ນກອງ ຂໍ້້ມູູນ
ທີ່່ຈະເຂົ້້າເຖິິງ ຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ທັັງຫຼຼາຍ ໂດຍຜ່່ານກົົນໄກປະມວນຜົົນຂອງພວກເຂົົາ.

51

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໃນຂະນະດຽວກັັນ ແພລັັດຟອມໝາຍເຖິິງເວທີີ ຫຼືື�
ພື້້ນທີ່່ໃດໜຶ່່ງທີ່່ມີີໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ຊົົມໃຊ້້ໂລກ
ອອນລາຍ, ຮວມທັັງສຳຳ�ນັັກພິິມ ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ແພລັັດຟອມ ໃຫ້້ເຂົ້້າເຖິິງຜູ້້�ອ່່ານໄດ້້. ໂດຍທົ່່ວໄປແລ້້ວ,
ແພລັັດຟອມ ບໍ່່ໄດ້້ຜະລິິດເນື້້ອໃນທີ່່ເປັັນເອກະລັັກຂອງຕົົນ ແຕ່່ເປັັນຜູ້້�ຈັັດການ ຫຼືື� ເຈົ້້າຂອງຂໍ້້ມູູນ
ປະເພດຕ່່າງໆ ທີ່່ມາຈາກຫຼຼາກຫຼຼາຍແຫຼ່່�ງຂ່່າວ.

Photo: Johanna Son
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ການນຳຳ�ໃຊ້້ຄູ່່�ມືືນີ້້

ລອງຈິິນຕະນາການເນື້້ອໃນຂອງຄູ່່�ມືືນີ້້ ເປັັນຄືືບັັດເຈ້້ຍແຂງ (cards) ທີ່່ຖືືກຈັັດແຈງຢູ່່�ໃນກ່່ອງ
ເກັັບເອກະສານ ໃນໜ້້າຈໍໍເດັັສທອບຂອງທ່່ານ. ຈາກຈຸຸດນັ້້ນ, ທ່່ານສາມາດເອົົາສິ່່ງທີ່່ທ່່ານຕ້້ອງການ,
ປະສົົມປະສານຫົົວຂໍ້້ທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ຈາກບັັດເຈ້້ຍແຂງທີ່່ຫຼຼາກຫຼຼາຍນັ້້ນ ແລະ ປັັບແຕ່່ງ ຫຼືື� ອອກແບບ
ຮູູບແບບຂອງທ່່ານເອງ ທີ່່ເຫັັນວ່່າແໝາະສົົມ.
ນັ້້ນແມ່່ນ ວິິທີີ ທີ່່ຄູ່່�ມືືການຮຽນການສອນສະບັັບນີ້້ຖືືກຈັັດວາງມາ. ມັັນເປັັນຄືືກ່່ອງສະເໝືືອນຈິິງ ທີ່່ມີີຫຼຼາຍ
ຫົົວຂໍ້້ຢູ່່�ໃນກ່່ອງດຽວເພື່່ອການຮໍ່່າຮຽນດ້້ວຍຕົົນເອງ ແລະ ຝຶຶກຝົົນ ເພື່່ອສາມາດຈັັດຊຸຸດຝຶຶກອົົບຮົົມ
ຮ່່ວມກັັບບັັນດານັັກຂ່່າວ ແລະ ນັັກຮຽນສື່່ມວນຊົົນ ເພື່່ອການສົົນທະນາພາຍໃນ ແລະ ການສ້້າງທັັກສະ
ພາຍໃນສຳຳ�ນັັກຂ່່າວ ຫຼືື� ເພື່່ອການສອນ ໃຫ້້ແກ່່ກຸ່່�ມຕ່່າງໆ ຮວມທັັງນັັກຮຽນສື່່ ໄປຈົົນຮອດນັັກຂ່່າວ.

ທ່່ານສາມາດ
ເພີ່່ມອັັດທະລົົດ
ໃສ່່ໃນການປະສົົມ
ທ່່ານສາມາດເພີ່່ ມອັັ ດ ທະລົົ ດ ໃສ່່ໃນການປະສົົ ມ ປະສານຂອງບັັ ນ ດາຂໍ້້ ມູູ ນທີ່່ ປະສານຂອງ
ທ່່ານສ້້າງຂຶ້້ນຈາກປຶ້້ມຄູ່່�ມືືນີ້້ ໂດຍການນຳຳ�ໃຊ້້ຕົົວຢ່່າງ, ກໍໍລະນີີສຶຶກສາ ທີ່່ ບັັນດາຂໍ້້ມູູນທີ່່
ກຳຳ�ລັັງຢູ່່�ໃນກະແສ ແລະ ສາມາດອະທິິບາຍ ແລະ ສິ່່ງເຫຼົ່່�ານີ້້ເອງເຮັັດໃຫ້້ ທ່່ານສ້້າງຂຶ້້ນ
ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມສາມາດເຂົ້້າໃຈໄດ້້.
ຈາກປຶ້້ມຄູ່່�ມືືນີ້້

ຄູ່່�ມືືນີ້້ ຍັັງສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ໂດຍ ຫຼືື� ຮ່່ວມກັັບກຸ່່�ມໃດກໍ່່ໄດ້້ ທີ່່ມີີຄວາມຕ້້ອງການ
ສື່່ສານ ແລະ ແລກປ່່ຽນຂໍ້້ມູູນ ໃນໂລກອອນລາຍສາທາລະນະ ແລະ ພື້້ນທີ່່
ດິິຈິິຕັັອນ.
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ຮູູບແບບການປະສົົມປະສານທີ່່ລົົງໂຕ

ບັັນນາທິິການ, ຜູ້້�ຈັັດການຂ່່າວ, ຄູູຝຶຶກ, ຄູູ ຫຼືື� ຜູ້້�ຝຶຶກສອນຕ່່າງໆ ຍັັງສາມາດ ເລືືອກຫົົວຂໍ້້ສະເພາະ ເພື່່ອ
ເຈາະຈົົງ ສະເພາະຊຸຸດຝຶຶກອົົບຮົົມທີ່່ສັ້້ນ ຫຼືື� ປະສົົມປະສານຫົົວຂໍ້້ໄດ້້ໃນຫຼຼາຍວິິທີີ ເພື່່ອແທດເໝາະກັັບ
ຜູ້້�ເຂົ້້າຮ່່ວມ, ສະພາບແວດລ້້ອມ, ສະຖານທີ່່ ແລະ ເວລາ.
ຕົົວຢ່່າງ ການຝຶຶກອົົບຮົົມແບບລົົງມືືປະຕິິບັັດ ສາມາດອອກແບບ ເນັ້້ນໃສ່່ວິິທີີສ້້າງພາບສະແດງຂໍ້້ມູູນ ຫຼືື�
ວິິທີີຈັັດການກັັບ ເພສສື່່ສັັງຄົົມອອນລາຍ ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ.
ຄູູຝືືກ ຈະພົົບວ່່າ ມັັນມີີປະໂຫຍດຫຼຼາຍ ໃນການຕິິດຕາມແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ກ່່າວຢູ່່�ໃນພາກທີີ 8.

ບົົດນຳຳ�ສະເໜີີ ສຳຳ�ລັັບຄູູຝຶຶກ
ຄູ່່�ມືືນີ້້ຍັັງໄດ້້ສະໜອງ ຊຸຸດບົົດສະເໜີີ ທີ່່ເນັ້້ນໜັັກໃສ່່ຫຼຼາຍໆຈຸຸດ ພົົວພົົນເຖິິງສື່່ມວນຊົົນແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ
ທາງອອນລາຍ. ທ່່ານສາມາດດາວໂຫຼຼດໄດ້້ຢູ່່�ນີ້້ ແລະ ດັັດແກ້້ ຫຼືື� ປັັບຂໍ້້ມູູນໃສ່່ໃໝ່່ ໃຫ້້ແທດເໝາະກັັບ
ຄວາມຕ້້ອງການຂອງທ່່ານ.

Photo: Mao Samnang
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ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດ

ເວັັບໄຊຕ່່າງໆ ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້ ແມ່່ນແຫຼ່່ງ
� ຂໍ້້ມູູນທາງອອນລາຍ ທີ່່ຂໍໍແນະນຳຳ�ໃຫ້້ທ່່ານອ່່ານເປັັນປະຈຳຳ�.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ຂໍ້້ມູູນຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້ ສ່່ວນຫຼຼາຍແລ້້ວບໍ່່ໄດ້້ອີີງໃສ່່ ຫຼືື� ຜະລິິດ ໃນປະເທດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້,້
ແຕ່່ປະເດັັນຄວາມເປັັນມືືອາຊີີບດ້້ານສື່່ ທີ່່ແຫຼ່່ງ
� ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່າ� ນີ້້ນຳ�ມ
ຳ າສະເໜີີ ເຮັັດໃຫ້້ພວກເຮົົາສາມາດນຳຳ�ໂລກ
ທີ່່ກ້້ວາງໃຫຍ່່ກວ່່າຂອງວຽກງານສື່່ໄດ້້ທັັນ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້ແ
້ ຫຼ່່ງ
� ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່າ� ນີ້້ ໃນການສານຕໍ່່ວຽກງານທີ່່ເຮັັດ
ໃນປະເທດຂອງເຮົົາເອງ. ພວກມັັນຍັັງສະໜອງຂໍ້້ມູູນ ທີ່່ສາມາດປັັບໃຊ້້ຢ່່າງມີີຫົວ
ົ ຄິິດປະດິິດສ້້າງ ເພື່່ອນຳ�ຳ ໃຊ້້
ເຂົ້້າໃນການຝືືກອົົບຮົົມ ແລະ ການໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶກ
ຶ ສາ ພ້້ອມກັັບ ການທົົດລອງ ວິິທີໃີ ໝ່ໆ
່ ໃນວຽກງານຂ່່າວ.
ນອກຈາກນັ້້ນ, ແຫຼ່່ງ
� ຂໍ້້ມູູນເຫຼົ່່າ� ນີ້້ ຍັັງມີີປະໂຫຍດຫຼຼາຍ ເມື່່ອນັກ
ັ ຂ່່າວຕ້້ອງໄດ້້ປັັບມາເຮັັດວຽກຂອງພວກເຂົົາ
ທາງອອນລາຍ ໃນໄລຍະສະຖານະການທີ່່ວິກິ
ິ ດ
ິ ຄືືກໍໍລະນີີທີ່ເ່ ຫັັນໄດ້້ກໍ່່ແມ່່ນ ການແຜ່ລ
່ ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິິດ 19 ທີ່່ບັງ
ັ ຄັັບໃຫ້້ນັັກຂ່່າວທັັງຫຼຼາຍໃນບັັນດາປະເທດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ແລະ ໃນໂລກ ຕ້້ອງ
ໄດ້້ເຮັັດວຽກຢູ່່ໃ� ນບ້້ານພາຍໃຕ້້ສະຖານະການ ປິິດເມືືອງ.
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ການນຳຳ�ກະແສໃຫ້້ທັັນ, ການຖົົກຖຽງກັັນ ແລະ ສ້້າງການປ່່ຽນແປງໃນອາຊີີບສື່່ມວນຊົົນ ແມ່່ນ
ການລົົງທຶຶນເພື່່ອຕົົນເອງ ທີ່່ຄຸ້້�ມຄ່່າພໍໍທີ່່ຈະສານຕໍ່່ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ຈະຕ້້ອງປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່ປະຈຳຳ�ວັັນໃນ
ການເຮັັດຂ່່າວ ແລະ ເຮັັດວຽກໃຫ້້ແລ້້ວ ຕາມກຳຳ�ນົົດເວລາ. ມັັນຈະຊ່່ວຍເພີ່່ມພູູນວຽກງານຂອງພວກເຮົົາ,
ທັັກສະ ແລະ ຄວາມເປັັນມືືອາຊີີບຂອງພວກເຮົົາ ບໍ່່ວ່່າພວກເຮົົາຈະຢູ່່�ໃສໃນໂລກໃບນີ້້ ຫຼືື� ບໍ່່ວ່່າຈະເຮັັດວຽກ
ຢູ່່�ໃນແວດລ້້ອມສື່່ປະເພດໃດກໍໍຕາມ.

Center for News Literacy
https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
How to Succeed With Trainings and Meetings Online
https://fojo.se/en/zoom/
International Center for Journalists
https://www.icfj.org/
International Fact-Checking Network
https://www.poynter.org/ifcn/
Facebook Journalism Project
https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/
Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism
Education and Training
https://en.unesco.org/fightfakenews
Making Sense of News: News Literacy for Digital Citizens
https://www.coursera.org/learn/news-literacy
Mobile Journalism Manual: The Guide for Reporters and Newsrooms
http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/
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Nieman Journalism Lab
https://www.niemanlab.org
Poynter
https://www.poynter.org
Wired
https://www.wired.com
Splice
https://www.splicemedia.com/
Strapline: News Literacy for the Rest of Us
https://medium.com/strapline
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9
ເຄືືອຂ່່າຍການຝຶຶກອົົບຮົົມສື່່ໃນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້
ແລະ ສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ

SEAMTN ມີີຈຸຸດປະສົົງສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ບັັນດາສະຖາບັັນຝຶຶກອົົບຮົົມໃນເຄືືອຂ່່າຍພາກພື້້ນ
ເຊິ່່ງກວມເອົົາ ປະເທດ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ. SEAMTN (2016-2021)
ໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນ ໂດຍອົົງການພັັດທະນາສາກົົນສະວີີເດັັນ (Swedish International
Development Agency).
ສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ ສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງແບບບໍ່່ມີີຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ, ຄວາມເປັັນອິິດສະຫຼຼະ ແລະ ຄວາມເປັັນ
ມືືອາຊີີບດ້້ານສື່່ ໃນປະເທດສະວີີເດັັນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ້້າງຕັ້້ງຂຶ້້ນໃນປີີ 1972, ເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ສະຖາບັັນດ້້ານ
ການພັັດທະນາສື່່ສາກົົນ ພ້້ອມກັັບ ເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ດ້້ານການສ້້າງຄວາມສາມາດໃຫ້້ແກ່່ນັັກຂ່່າວ ໃນປະເທດ.
ສ່່ວນສະຖາບັັນໂຟໂຈ ແມ່່ນຂຶ້້ນກັັບມະຫາວິິທະຍາໄລ Linnaeus University, ເຊິ່່ງເປັັນໜຶ່່ງໃນ
ວິິທະຍາໄລທີ່່ໃຫຍ່່ທີ່່ສຸຸດໃນປະເທດສະວີີເດັັນ.
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ຊຸຸດຄູ່່�ມືືການຮຽນການສອນນີ້້ ໄດ້້ຖືືກຜະລິິດຂຶ້້ນ ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງໂຄງການ Southeast Asia
Media Training Network (SEAMTN) ຂອງສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ

ຂໍ້້ມູູນອ້້າງອີີງ ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່ຄວນອ່່ານ
ລິ້້ງຂອງເວັັບໄຊຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້ ແມ່່ນເປັັນປະໂຫຍດສຳຳ�ລັັບການຮຽນຮູ້້�ເພີ່່ມເຕີີມ ແລະ ມີີລາຍລະອຽດຕື່່ມ
ກ່່ຽວກັັບປະເດັັນ ແລະ ແນວຄວາມຄິິດຕ່່າງໆ ທີ່່ໄດ້້ສົົນທະນາໃນຄູ່່�ມື້້ນີ້້.

1 ພູູມມິິທັັດຂອງສື່່ມວນຊົົນຂອງພວກເຮົົາທີ່່ປ່່ຽນແປງໄປ (ຫຼຼາຍ)
https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simonlaunched-before-iphone-2015-6
accessed 27 January 2020

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

https://wearesocial.com/digital-2020
accessed 7 February 2020
https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-peopleuse-social-media
accessed 7 February 2020
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook
accessed 26 January 2020
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
accessed 26 January 2020
https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/feb/09/the-newyork-timess-success-lays-bare-the-medias-disastrous-state
accessed 9 February 2020

2 ຕົົວຕົົນດິິຈິິຕັັອນຂອງພວກເຮົົາ
https://www.bbc.com/news/business-50460712
accessed 9 February 2020
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https://slate.com/technology/2018/04/are-you-really-facebooks-productthe-history-of-a-dangerous-idea.html
accessed 7 February 2020
https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/facebook-users-data-harvestedcambridge-analytica.html
accessed 7 February 2020
https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
accessed 28 April 2020
https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to- youislinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lankamassacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
accessed 28 April 2020
https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-securitycompany-aims-for-end-to-end-encryption/
accessed 20 May 2020
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/moe-suspends-zoomhome-based-learning-obscene-images-12626534
accessed 20 May 2020
https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-tostop-using-zoom
accessed 20 May 2020

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

6 14 ຄຳຳ�ສັັບ ທີ່່ເປັັນປະໂຫຍດສຳຳ�ລັັບການທ່່ອງສຳຳ�ຫຼຼວດພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
accessed 20 May 2020
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/02/facebook-markzuckerberg-platform-publisher-lawsuit
accessed 7 February 2020
https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
accessed 28 April 2020
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
accessed 28 April 2020
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4 ສື່່ມວນຊົົນໃນພື້້ນທີ່່ອອນລາຍ

ກ່່ຽວກັັບຜູ້້�ຂຽນ
ໂຈຮັັນນາ ຊັັນ (Johanna Son) ໄດ້້ຂຽນຄູ່່�ມືືການຮຽນການສອນ ໃຫ້້ແກ່່ໂຄງການຝືືກອົົບຮົົມສື່່
ໃນປະເທດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ (SEAMTN) ຂອງສະຖາບັັນໂຟໂຈມີີເດຍ (Fojo Media
Institute). ນັັບຕັ້້ງແຕ່່ປີີ 2017, ນາງໄດ້້ ເປັັນທີ່່ປຶຶກສາສະຖາບັັນຝຶຶກອົົບຮົົມວຽກງານສື່່ໃນປະເທດ
ອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ໂດຍສະເພາະຢູ່່�ໃນປະເທດກໍໍາປູູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ.
Johanna Son ເປັັນບັັນນາທິິການ ແລະ ຜູ້້�ກໍ່່ຕັ້້ງ Reporting ASEAN ເຊິ່່ງແມ່່ນຊ່່ອງທາງດ້້ານສື່່
ໃນການລາຍງານ ແບບລົົງເລິິກ ແລະ ການສ້້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວິິເຄາະປະເດັັນຕ່່າງໆໃນ
ພາກພື້້ນອາຊຽນ. ນາງຍັັງໄດ້້ຂຽນບົົດວິິເຄາະໃຫ້້ແກ່່ ‘ໜັັງສືືພິິມບາງກອກໂພສ’, ແລະ ອື່່ນໆ, ແລະ
ຂຽນບົົດຂ່່າວໃຫ້້ແກ່່ສຳຳ�ນັັກຂ່່າວຍີ່່ປຸ່່�ນ ‘ນິິເຄອິິເອຊຽນຣີີວິິວ’ (Nikkei Asian Review).
ນາງເຄີີຍເຮັັດວຽກເປັັນອຳຳ�ນວຍການລະດັັບພາກພື້້ນໃຫ້້ແກ່່ສຳຳ�ນັັກງານຂ່່າວ IPS ອາຊີີປາຊີີຟິິກ ເຊິ່່ງ
ເປັັນບ່່ອນທີ່່ນາງເຮັັດວຽກເປັັນເວລາ 22 ປີີ. ນາງໄດ້້ກວດແກ້້ປຶ້້ມ ແລະ ສິ່່ງພິິມ 16 ສະບັັບ ທີ່່ພົົວພັັນ
ກັັບສື່່ໃນຂົົງເຂດອາຊີີ ແລະ ໄດ້້ຂຽນປຶ້້ມຄູ່່�ມືື ແລະ ຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ທີ່່ພົົວພັັນກັັບສື່່ມວນຊົົນ ສອງສະບັັບ
ເຊິ່່ງຮວມມີີ ‘Reportage around ASEAN-related Issues: A Tip Sheet’ (2019),
ເຊິ່່ງມີີໃຫ້້ອ່່ານເປັັນພາສາ ມຽນມາ, ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ໂຈຮັັນນາ ຮຽນຈົົບສື່່ສານມວນຊົົນ (ກຽດນິິຍົົມອັັນດັັບສອງ) ຈາກມະຫາວິິທະຍາໄລຟິິລິິບປິິນ, ແລະ
ເປັັນຜູ້້�ຊະນະເລີີດຄົົນຟິິລິິບປິິນ ໃນລາງວັັນ ຊິິຕີ້້ແບ້້ງ ແພນ-ອາຊີີ(Citibank Pan-Asia Award)
ໃນປີີ 1992.
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ກ່່ຽວກັັບທີີມແປ
‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ: ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງທາງອອນລາຍ’ ມີີໃຫ້້
ອ່່ານເປັັນພາສາກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມເຊິ່່ງທີີມແປຂອງພວກເຮົົາປະກອບມີີ:
ສະບັັບພາສາກຳຳ�ປູູເຈຍ
Koam Chanrasmey ປັັນຜູ້້�ຊີ້້ນຳຳ�ວຽກງານຢູ່່�ບໍໍລິິສັັດສື່່ສານແຫ່່ງໜຶ່່ງ ຢູ່່�ທີ່່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.
ລາວເຄີີຍເຮັັດວຽກດ້້ານສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ໂທລະພາບ ເຊິ່່ງເປັັນທັັງຜູ້້�ຈັັດການໆຜະລິິດວິິດີີໂອ ໃຫ້້ແກ່່
ໜັັງສືືພິິມ ພະນົົມເປັັນໂພສ ແລະ ກ່່ອນໜ້້ານັ້້ນ ລາວເປັັນຜູ້້�ລາຍງານຂ່່າວ ໃຫ້້ແກ່່ລາຍການໂທລະພາບ
ໄວໜຸ່່�ມຢູ່່�ທີ່່ ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ. Rasmey ຍັັງເຄີີຍຜະລິິດສາລະຄະດີີ ກ່່ຽວກັັບປະເດັັນທາງສັັງຄົົມເຊັ່່ນ:
ສຸຸຂະພາບຈິິດ.
ສະບັັບພາສາລາວ
Vannaphone Sitthirath ເປັັນຜູ້້�ຮ່່ວມກໍ່່ຕັ້້ງ ແລະ ຜູ້້�ຜະລິິດຮູູບເງົົາ ຈາກບໍໍລິິສັັດລາວນິິວເວບຊີີເນມາ
ໂປຣດັັກຊັັນ ຢູ່່�ທີ່່ນະຄອນຫຼຼວງວຽງຈັັນ ເຊິ່່ງມີີເປົ້້າໝາຍຢາກນຳຳ�ຮູູບເງົົາລາວອອກສູ່່�ສາກົົນ, ນາງໄດ້້ສ້້າງ
ຮູູບເງົົາ ແລະ ທັັງເປັັນນັັກຂ່່າວ, ເປັັນທີ່່ປຶຶກສາດ້້ານສື່່, ນັັກສ້້າງສາລະຄະດີີ ແລະ ຜູ້້�ວາງແຜນຍຸຸດທະສາດ
ດ້້ານສື່່. ນາງເຄີີຍເຮັັດວຽກໃຫ້້ ສະຖານີີໂທລະພາບ ແຫ່່ງຊາດລາວ. ສະບັັບພາສາລາວ ໄດ້້ຖືືກກວດແກ້້
ໂດຍ ອາຈານ Bounthavone Lathsawat ຄູູສອນພາກວິິຊາສື່່ສານມວນຊົົນ, ຄະນະອັັກສອນສາດ,
ມະຫາວິິທະຍາໄລແຫ່່ງຊາດ.

Nyunt Win ເປັັນນັັກຂຽນ ແລະ ຜູ້້�ແປ ປະຈຳຳ�ຢູ່່� ເມືືອງຢາງກຸຸງ, ພ້້ອມທັັງເປັັນອະດີີດນັັກຂ່່າວ ທີ່່ເຮັັດວຽກ
ເປັັນທັັງຜູ້້�ລາຍງານຂ່່າວ ແລະ ບັັນນາທິິການ ໃຫ້້ແກ່່ສຳຳ�ນັັກຂ່່າວຫຼຼາຍແຫ່່ງ ເຊັ່່ນ ‘Myanmar Now’.
ໃນປີີ 2008, ລາວຊະນະລາງວັັນ ດ້້ານວັັນນະຄະດີີແຫ່່ງຊາດ (ໝວດການແປ) ໃນການແປນະວະນີີຍາຍ
ຂອງທ່່ານ William Golding ເລື່່ອງ ‘Lord of the Flies’. Nyunt Win ຮຽນປະລິິນຍາໂທ
ດ້້ານການສຶຶກສາສາກົົນ ຈາກວິິທະຍາໄລມິິຣຽມ ປະເທດຟິິລິິບປິິນ ແລະ ລາວຍັັງໄດ້້ພິິມຈຳຳ�ໜ່່າຍ
ປື້້ມນະວະນິິຍາຍ ແລະ ປື້້ມສາລະຄະດີີ ທີ່່ລາວແປ.
ສະບັັບພາສາຫວຽດນາມ
Nguyen Thi Ngoc Huyen ເປັັນອາຈານສອນດ້້ານສື່່ສານມວນຊົົນຢູ່່�ທີ່່ ມະຫາວິິທະຍາໄລ
ດ້້ານສັັງຄົົມສາດ ແລະ ມະນຸຸດສາດ ຂອງຫວຽດນາມ. Huyen ໄດ້້ແປປື້້ມສື່່ມວນຊົົນຫຼຼາຍສະບັັບ ເປັັນ
ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້້ຈັັດງານຝຶຶກອົົບຮົົມດ້້ານພາສາຂ່່າວ ຢູ່່�ໃນເຂດພາກໃຕ້້ຂອງຫວຽດນາມ.
ສະບັັບພາສາຫວຽດນາມ ໄດ້້ຖືືກກວດແກ້້ໂດຍ Trieu Thanh Le, ອະທິິການບໍໍດີີ ຂອງຄະນະສື່່ສານ
ມວນຊົົນ ທີ່່ມະຫາວິິທະຍາໄລ ສັັງຄົົມສາດ ແລະ ມະນຸຸດສາດ, ເມືືອງໂຮຈິິມິິນ, ປະເທດຫວຽດນາມ.
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ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ

ສະບັັບພາສາມຽນມາ

ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ສື່່ມວນຊົົນທາງອອນລາຍສຳຳ�ລັັບພາກພື້້ນ
ສື່່ມວນຊົົນທາງອອນລາຍ ໄດ້້ກາຍເປັັນຄຳຳ�ພີີສະບັັບໜຶ່່ງ, ໃນທຸຸກມື້້ນີີ ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຂອງ

ມັັນເຫັັນໄດ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນ ໃນສະຖານະການເຊັ່່ນ ການແຜ່່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິິດ 19.
ແຕ່່ວ່່າການປ່່ຽນແປງເຂົ້້າສູ່່� ຂ່່າວໃນພື້້ນທີ່່ດິິຈິິຕັັອນ ຕ້້ອງໃຊ້້ຈັັງວະ, ວິິທີີການ ແລະ ບໍໍລິິບົົດ
ທີ່່ແຕກຕ່່າງກັັນ ໃນພາກພື້້ນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດ CLMV
ຄືື ປະເທດກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ.

‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ:ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ’

ໄດ້້ນຳຳ�ສະເໜີີຊຸຸດເຄື່່ອງມືື ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ການປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງເປັັນຫຼັັ�ກ ເພື່່ອຊຸຸກຍູ້້� ແລະ ສົ່່ງເສີີມ
ການສິິດສອນ,

ທັັກສະສື່່ມວນຊົົນໃນໂລກດິິຈິິຕັັອນ

ທີ່່ໄດ້້ຖອດຖອນມາຈາກຫຼຼາກຫຼຼາຍ

ມູູມມອງຂອງຄວາມເປັັນຈິິງຂອງສື່່ມວນຊົົນ ໃນປະເທດກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ ແລະ ຄວາມ
ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ໃນປະເທດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້.

ປຶ້້ມເຫຼັ້້�ມນີ້້ ໄດ້້ຂຽນຂຶ້້ນໂດຍຜ່່ານວັັດທະນະທຳຳ�ຂອງໂລກດິິຈິິຕັັອນໃນທຸຸກມື້້ນີ້້, ການປ່່ຽນແປງ
ຮູູບແບບ ແລະ ພື້້ນທີ່່ສຳຳ�ລັັບຂ່່າວ, ເຄັັດລັັບເພື່່ອນຳຳ�ໃຊ້້ເຄື່່ອງມືືດິິຈິິຕັັອນ ໃຫ້້ມີີຄວາມປອດໄພ

ຫຼຼາຍຂຶ້້ນ ແລະ ການຜະລິິດສື່່ອອນລາຍທີ່່ເປັັນມິິດ. ແນ່່ນອນ, ທັັກສະສື່່ມວນຊົົນ ແລະ
ທັັກສະພື້້ນຖານໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ດິິຈິິຕັັອນ ບໍ່່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັັນໄດ້້ອີີກຕໍ່່ໄປ.

ຄູ່່�ມືືນີ້້ ຍັັງທົົບທວນໃຫ້້ເຫັັນ ສິ່່ງທີ່່ສື່່ມວນຊົົນເປັັນ ນັັບຕັ້້ງແຕ່່ຄວາມເປັັນແກ່່ນແທ້້ຂອງສື່່
ຍັັງຄົົງຢູ່່�ຄືືເກົ່່າເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ເຕັັກໂນໂລຊີີໄດ້້ມີີການປ່່ຽນແປງ ແລະ ຍັັງຈະສືືບຕໍ່່ປ່່ຽນແປງ.

‘ຄູ່່�ມືືຝຶຶກອົົບຮົົມ ແລະ ຮຽນຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບ:ສື່່ມວນຊົົນ ແລະ ການເລົ່່າເລື່່ອງ ທາງອອນລາຍ’
ບັັນຈຸຸບົົດຝຶຶກຫັັດ ແລະ ການນຳຳ�ສະເໜີີທີ່່ສາມາດດັັດປັັບໃຫ້້ເຂົ້້າກັັບຄວາມຕ້້ອງການຂອງ

ນັັກຂ່່າວ, ຄູູຝຶຶກ ແລະ ອາຈານ, ຜູ້້�ຈັັດການຂ່່າວ ແລະ ນັັກສື່່ສານ. ນອກຈາກນັ້້ນເພື່່ອຮັັກສາ

ຄວາມເປັັນພາກພື້້ນນີ້້ໄວ້້. ປຶ້້ມເຫຼັ້້�ມນີ້້ ໄດ້້ຖືືກແປເປັັນພາສາ ກຳຳ�ປູູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ
ແລະ ຫວຽດນາມ.

