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Call or What app +856 20 2246 4321 
www.insmai.com / Facebook: insmai
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ຄະນະທີ່ປຶກສາ:
ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ ປອ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ
ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນະວົງ
ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ

ຄະນະບັນນາທິການ:
ທ່ານ ແກ້ວວີສຸກ ໂສລະພົມ
ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນ:
ທ່ານ ອຳພອນສັກ ເທບພູມີ
ທ່ານ ນາງ ສຸກສາຄອນ ສິລິລັດ

ຮັບຜິດຊອບເຕັກນິກ:
ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະພອນ ຈັນສິລິລາດ

ບໍລິຫານ:
ທ່ານ ສຸດໃຈ ພິມມະສີ
ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍສຸລິນທອນ ພັນສິລິ

ອອກແບບ ແລະ ພິມ 
ອິນສະໄຫມ ການສື່ສານທີ່ສ້າງສັນ
ໂທ: +856 20 22464321
www.insmai.com
Email: info@insmai.com
 
ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ 
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 21 215877
Email: ictmag@mpt.gov.la
www.faecbook.com/ictmag
www.ictmag.gov.la

ວາລະສານຂອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ  
ແລະ ການສື່ສານ

ຄຳເຫັນ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ  
ແລະ ການສື່ສານ. 
ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ !
ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຄະນະບັນນາທິການວາ 
ລະສານ ໄອຊີທີລາວ ທ່ີໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ ວາລະສານ ສະບັບ 18 ນ້ີ ອອກມາສູ່ສາຍຕາ
ຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ. ໃນທ່າມກາງສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19  
ໃນຫຼາຍປະເທດ ທ່ີຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ໍໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບບ່ໍໜ້ອຍ ທັງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຕ່ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ບັນດາ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພ່ືອສະກັດກ້ັນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກມະຫັນຕະໄພ  
ດ່ັງກ່າວ. ໃນນ້ັນ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນນະໂຍບາຍສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານເພ່ືອນໍາ 
ພາປະເທດກ້າວເຂ້ົາສູ່ຍຸກອຸດສະຫະກໍາ 4.0. ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງປະເທດເຮົາ 
ນ້ັນຈະລວມມີ 3 ອົງປະກອບຕ້ົນຕໍ ຄື: 1. ຫັນລັດເປັນດີຈີຕອນ ດ້ວຍຮູບການປ່ຽນການ 
ສ່ືສານ ແລະ ການພົວພັນ ໃນອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກເຊ່ັນ e-office,  
G-chat, ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ; 2. ຫັນເສດຖະກິດເປັນດີຈີຕອນ ດ້ວຍຮູບ 
ການສ່ົງເສີມໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານລະບົບການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊ່ັນ Mobile Money  
ຫືຼ ແອັບພລີເຄຊັນ ການຊໍາລະສະສາງແບບດີຈີຕອນ ຂອງທະນາຄານ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລ 
ຊີດີຈີຕອນເຂ້ົາສູ່ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ; 3. ຫັນສັງຄົມ 
ເປັນດີຈີຕອນ ດ້ວຍຮູບການໃຫ້ປະຊາຊົນ ນຳໃຊ້ແອັບ ພລີເຄຊັນ ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງບໍລິການ 
ຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ນຳໃຊ້ແອັບພລີເຄຊັນ LaoKYC ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງບໍລິການຂອງພາກລັດ ແລະ  
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການສັກວັກຊິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະຍາດ   Covid 19.  
ຊ່ຶງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນຮູບການໃໝ່ 
(New normal) ແລະ ຮ່ວມກັນ ສະກັດກ້ັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. 
ໃນວາລະສານສະບັບນ້ີ ໄດ້ສັງລວມບົດຄວາມຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້
ກ່ຽວກັບ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ມາຊ່ວຍໃນການສະກັດກ້ັນ ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ນຳໃຊ້ QR-Code  ເພ່ືອຢ້ັງຢືນ
ການສັກວັກຊີນ Covid-19, ການເປີດບໍລິການ ແອັບພລີເຄຊັນ “ລາວ ສູ້ສູ້” ໂດຍຜ່ານ
ໂປຣແກຣມ LAOKYC,  ການປະກອບສ່ວນໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນ ການ
ແຜ່ລະະບາດພະຍາດ Covid-19 ຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ່ືສານ ແລະ  
ບົດຄວາມ-ບົດຂ່າວອ່ືນອີກດ້ວຍ. 

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າ ວາລະສານສະບັບນ້ີ ຈະປະກອບສ່ວນເປັນແຫ່ຼງຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ, ຖ້າຫາກມີຄວາມຜິດພາດປະການໃດ
ກ່ໍຂໍອະໄພມານະທ່ີນ້ີດ້ວຍ.

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກທ່ານ ທ່ີໃຫ້ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຕິດຕາມວາລະສານນ້ີຕະຫຼອດມາ.
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4 ວາລະສານ ໄອຊີທີ ລາວ

ມອບ-ຮັບໜ້າທ່ີລະຫວ່າງລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ສ່ືສານ ຜູ້ເກ່ົາ ແລະ ຜູ້ໃໝ່.

 06 ເມສາ 2021 ທີ່ກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ຈັດພິທ ີ
ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງ ຕສ ລະຫວ່າງ ສະຫາຍ ປອ.  
ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ  
(ຜູ້ເກ່ົາ) ແລະ ສະຫາຍ ບັນດິດ ສຈ. ບ່ໍວຽງຄຳ  
ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ (ຜູ້ໃໝ່)  ໂດຍໃຫ ້
ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຂອງ ສະ 
ຫາຍ ປອ. ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກຳມະການ 
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການ
ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ; ຮອງປະ 
ທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ມີບັນດາຄະ 
ນະປະຈຳພັກ, ຄະນະພັກກະຊວງ, ຄະນະ 
ພັກຮາກຖານ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ-ນຳ 
ພາຄຸ້ມຄອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ໃນພິທີ ສະຫາຍ ປອ. ທັນສະໄໝ 
ກົມມະສິດ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບລາຍງານຫຍໍ້  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ປທສ  
5 ປີຜ່ານມາ ຄັ້ງທີ II (2016-2020) 
ຂອງຂະແໜງ ຕສ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນ 
ຕົ້ນແມ່ນ: ການຫັນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ  
ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາ 
ຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່
ສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຢືນຢົງ,  
ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາ 
ກົນ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ  
ແລະ ທິດທາງວຽກງານແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ,  
ນອກຈາກນີ້ ສະຫາຍ ປອ. ທັນສະໄໝ  
ກົມມະສິດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ, ສະແດງຄວາມ

ຊົມເຊີຍ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການມາຮັບໜ້າ 
ທີ່ຂອງ ສະຫາຍ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ  
ວົງດາລາ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະ 
ນະພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຕສ (ຜູ້ໃໝ່).

 ພ້ອມນີ້, ສະຫາຍ ບັນດິດ ສຈ.  
ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ໄດ້ກ່າວຮັບໜ້າທີ່ ເຊິ່ງ 
ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ, ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ ່
ພັກ - ລັດ ຂ້ັນເທິງ ໄດ້ມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ,  
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ແລະ  
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ  
ສະຕິປັນຍານຳພາ - ຊີ້ນຳ ວຽກທີ່ຖືກມອບ 
ໝາຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມ 
ຊ່ືນຊົມສັນລະເສີນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ 
ອາດີດເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ເກົ່າ.

 ໃນຕອນທ້າຍ ສະຫາຍ ປອ.  
ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ  
ໂອ້ລົມຕໍ່ພິທີ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດ ສະຫາຍ  
ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນ
ງານການປະກອບສ່ວນຂອງ ສະຫາຍ ປອ.  
ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ  ອາດີດ ລັດຖະມົນ 
ຕີກະຊວງ ປທ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງພັກ 1 ສະໄໝ ທີ່ຜ່ານມາຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ  
ທັງດ້ານມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ ຂອງ
ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;  
ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນສອງໜ້າທີ່
ຍຸດທະສາດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ  
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ  
ເຊີ່ງເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຂອງຄະ 
ນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກສະຫາຍພາຍໃນຄະ 
ນະພັກກະຊວງ ຕສ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳການພັດ 
ທະນາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື ່
ສານ ໃຫ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ  
ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາໂປຣແກຼມການຫັນ 
ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການຂອງລັດໃຫ ້
ທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບດີຈີຕອນ, ຂະຫຍາຍ 
ລະບົບສື່ສານຄວາມໄວສູງ ໃຫ້ທົ່ວທຸກ
ໝູ່ບ້ານ, ທົ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງລະບົບ
ປ້ອງກັນ ໄອຊີທີ/ດີຈີຕອນ ໃຫ້ມີຄວາມ
ປອດໄພສູງ. 

ຂ່າວໂດຍ:  ເລຂານຸການພິທີການ, ຫ້ອງການ 
ກະຊວງ. 
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ກະຊວງ ຕສ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຕ້ານ
ແລະ ສະກັດກ້ັນ ການແຜ່ລະະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19       

 ຕອນແລງຂອງວັນທີ 30 ເມສາ 
2021 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ເງິນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຈາກກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ 
ສື່ສານ (ຕສ) ຈຳນວນ  33.000.000 ກີບ  
ແລະ ມອບໂດຍ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ.  
ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ,   
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານການ
ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງກະຊວງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ  ເພື່ອນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມທັງສະເໜີ ລະບົບ
ການຕິດຕາມ Lao KYC Application 
ຕິດຕັ້ງເທິງລະບົບມືຖື ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່
ກະຊວງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້
ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມປະຫວັດການ

ເຄື່ອນໄຫວ (Time line) ຂອງບຸກຄົນ
ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອເຂົ້າໃກ້ສະຖານທີ່
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ຮັບ 
ໂດຍ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະສະ 
ເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ້
ໄຂ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ.

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ແລະ ຊົມເຊີຍ ຕໍ່ກະຊວງ ຕສ ທີ່ໄດ້ປະ 
ກອບສ່ວນມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ, ສະກັດ 
ກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປລາວ.  
ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອດຄ່ອງ 

ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງ
ສະພາບການໃນປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງ
ເຖິງຫົວຄິດປະດິດສ້າງຮູ້ໝູນໃຊ້ທ່າແຮງ
ທີ່ຕິດພັນກັບໜ້າ ທີ່ການເມືອງ ຂອງການ
ຈັດຕັ້ງຕົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕ ິ
ບັດພາລະກິດລວມ ຂອງປະເທດຊາດ ໃຫ ້
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ທັງເປັນການສະແດງ 
ເຖິງຄວາມເສຍສະຫຼະ, ຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອ 
ແຜ່, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ຄວາມສາ 
ມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງ 
ທີ່ດີ ແລະ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງ-ກຳລັງໃຈ
ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ພັກ-ລັດ ແລະ ປວງ
ຊົນລາວທັງຊາດ ໂດຍສະເພາະ ພະນັກງານ
ແພດໝໍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກຄົນ ທີ່ພວມ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ. 

ຂ່າວໂດຍ:  ຫ້ອງການກະຊວງ. 
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ເຊ່ືອມຊຶມຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງ
ປະຊຸມຄົບຄະນະຄ້ັງທີ XI
 ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້,  
ທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ  
(ຕສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື ່ອມຊຶມຜັນ
ຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງ
ທີ XI ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ  
ສະໄໝທີ x ຂຶ້ນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ  
ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ສະຫາຍ ບັນດິດ ສຈ.  
ບ່ໍວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ກຳມະການສູນກາງ 
ພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະ 
ຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,  
ມີສະຫາຍຮອງເລຂາ, ຄະນະປະຈຳພັກ,  
ຄະນະພັກກະຊວງ, ຄະນະໜ່ວຍພັກບັນດາ 
ກົມ/ທຽບເທ່ົາ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ບໍລິສັດ  
ລັດວິສາຫະກິດ ອ້ອມຂ້າງກະຊວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ສະຫາຍ ບັນດິດ ສຈ. ບ່ໍວຽງຄຳ 
ວົງດາລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະ 
ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ເອກະ 
ສານ ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ XI  
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝ 
ທີ x ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກ 
ງານຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ທົ່ວອົງຄະນະ 
ພັກກະຊວງ ພ້ອມກັນເຊ່ືອມຊຶມກຳແໜ້ນເອົາ
ເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ  
ຄັ້ງທີ XI ໃຫ້ເລີກເຊີ່ງເຖີງຖອງ ສາມາດ 
ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ ້

ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ພ້ອມກັນເສີມ
ຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມໃສ່ສະ 
ຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ,  
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາອັນ
ສຳຄັນ ເພື່ອດັດປັບດ້ານທັດສະນະແນວຄິດ,  
ຄວາມບຸກບືນຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ, ເດັດດ່ຽວ 
ກ້າວໄປໜ້າ, ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຕາມແຜນດຳເນີນງານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມການຄາດ 
ໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ່ XI  
ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກໃຫ້ສຳເລັດເປັນຜົນ
ກ້າວໆຂື້ນເລື້ອຍໆ. 
   
 ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມ  ແລະ  
ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ສະມາຊິກພັກທຸກທ່ານ ຈົ່ງ
ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ໃຫ້ແທດເຖີງ
ກັບວຽກງານຕົວຈິງ ຕິດພັນກັບການເສີມ
ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຂອງບັນດາ
ສະຫາຍສະມາຊິກພັກ ຕາມເນື້ອໃນມະຕິ
ຂອງສູນກາງພັກຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍ
ຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ, ມີ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີ
ຜົນສຳເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືສ້າງ  
ແລະ ປັບປຸງພັກ, ວຽກພະນັກງານ ຂອງ

ພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບທິດທາງ
ຍຸດທະສາດລວມຂອງພັກ. ຄຽງຄູ່ກັບການ 
ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນໜັກແໜ້ນທົ່ວສັງ 
ຄົມ ຕໍ່ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ ພາຍໃຕ້
ການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ທິດທາງແຜນ 
ການປີໃນຕໍ່ໜ້າ ທີ່ຈະສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂບາງບັນ 
ຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ,   ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການນຳພາ 
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານວຽກງານ  
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ການ 
ກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ທົ່ວອົງ 
ຄະນະພັກຕົນ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ 
ຍັ ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ
ເອົາໃຈໃສ່ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ນຳເອົາ 
ເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກ 
ງານ-ສະມາຊິກພັກ ໃນໜ່ວຍຂອງຕົນໃຫ ້
ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖີງ ພ້ອມທັງຜັນຂະ 
ຫຍາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບວຽກງານ 
ຕົວຈິງຂອງຕົນ. 

ຂ່າວໂດຍ:  ກົມຈ້ັດຕ້ັງພະນັກງານ+ຫ້ອງການ 
ກະຊວງ. 
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ພິທີເປີດການຳໃຊ້ “ບໍລິການ ລາວ ສູ້ສູ້ ູ ້”
 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 05  
ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີພິທີເປີດ
ໂຄງການ “ລາວ ສູ້ສູ້” ຜ່ານໂປຣແກຣມ-
LaoKYC. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ
ຂອງທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ), ທ່ານ ດຣ.  
ບຸນແຝງ ພູມາໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະ 
ຊວງສາທາລະນະສຸກ,   ມບັີນດາແຂກຖືກ 
ເຊີນຈາກຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ,  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 
 ບັນດາກະຊວງ/ທຽບເທົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ 
ສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
 
 ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ  
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການຄວບຄຸ້ມການ 
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, 
ທາງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື ່
ສານ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດ ເອັສບີເລັບ  856 
ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ 

ຄົນລາວ ຊ່ວຍກັນໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມື  
ນີ້ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນການບໍລິການນີ ້
ວ່າ “ລາວ ສູ້ສູ້” ໂດຍການນຳໃຊ້ຜ່ານລະ 
ບົບໂປຣແກຣມ LaoKYC ທີ່ເປັນການ
ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາ
ຊ່ວຍເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ນອນ, ຊັດເຈນ ແລະ  
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ແພດໝໍ ໃນການຕິດຕາມການເດີນທາງ ຫຼື  
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ,  ຜູ້ມີຄວາມ 
ສ່ຽງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ. 
ໂດຍມີໜ້າທີີ ່ ແລະ ອົງປະກອບເຊັ່ນ: (1) 
iFeel (ອາການຂ້ອຍ): ລາຍງານອາການ
ຂອງຕົນເອງໃນການກັກຕົວຢູ່ບ້ານ ຫຼື ສະ
ຖານທີີ່ກັກຕົວເຊັ່ນ: ລາຍງານອຸນນະພູມ
ຮ່າງກາຍ, ອາການໄຂ້, ໄອ, ເມື່ອຍ, ແລະ  
ອື່ນໆ, (2)iGo (ໄປໃສ): Check-In 
ກ່ອນເຂົົ ້າສະຖານທີີ່ໃດໜຶ່ງ ໂດຍການສະ
ແກນ QR Code ແລະ ລະບົບສາມາດ
ຕິດຕໍ່ແຈ້ງເຕືອນທ່ານໄດ້ ຖ້າມີຄົນກຸ່ມສ່ຽງ
ໄປສະຖານທີີ ່ດັ ່ງກ່າວ, (3)Timeline  
(ການເຄື່ອນໄຫວ): ເບິີ່ງທາມລາຍທ່ານເອງ  
ແລະ ໃຊ້ລາຍງານແພດໝໍໄດ້, (4)iVac  

(ສັກວັກຊິນ): ລົງທະບຽນ ແລະ ຈອງຄິວ 
ສັກວັກຊິນລ່ວງໜ້າ, (5)iTest (ໄປກວດ):  
ລົງທະບຽນ ແລະ ຈອງຄິວເຂົົ ້າກວດເຊື້ອ  
ໂຄວິດ -19. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວ 
ຕື່ມວ່າ: ໃນການສະໜອງລະບົບ LaoKYC  
ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ  
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຕົວຈິງ ຂອງສະພາບການໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີ 
ການແຜ່ເຊ້ືອພະຍາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19  
ແບບວົງກວ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັ້ນ,  
ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສັກວັກ
ຊີນ, ໃນການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19  
ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ  
ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແພດໝໍທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ທົ່ວປະເທດ.

 ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງການໃຫ້
ບໍລິການໂປຣແກຣມ Lao KYC  ທ່ານສາ 
ມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທ່ີ ເວັບໄຊ 
www.laokyc.la  

ຂ່າວໂດຍ: ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຕສ. 
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ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ້າງຕ້ັງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຄົບຮອບ 66 ປີ

  ໃນຕອນເຊົ ້ ້ າຂອງວັນທີ 23 
ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ 
ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ,  
ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ  
ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການ 
ນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ “ລາວ ສູ້ສູ້” ຜ່ານ
ລະບົບໂປຣແກຣມ LaoKYC ແລະ  
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການສ້າງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວໃນຊ່ວງວິກິດ ການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະ 
ເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ້າງຕ້ັງອົງການຈັດຕ້ັງສະ 
ຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ  
(20 ກໍລະກົດ 1955-20 ກໍລະກົດ2021). 
ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຄັ້ງນີ້ໂດຍ ສະຫາຍບັນ 
ດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ກໍາມະການ
ສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ,  ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 

(ກຕສ), ມີຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຄະນະພັກ
ຮາກຖານ ບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ, ບໍລິສັດ
ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ຂັ້ນກະຊວງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ອ້ອມຂ້າງກະ 
ຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

        ທ່ານ ນ. ເກສອນ ສຸລິວົງ ປະທານ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ ຕສ ໄດ້ຂຶ້ນ
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ: ການປະຕິບັດ
ພາລະບົດບາດເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, 
ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດ
ສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາ  
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນ
ເຈົ້າການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງ

ລາວແຕ່ລະໄລຍະ, ນໍາພາຂະບວນການແມ ່
ຍິງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ, ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຕິດພັນ 
ກັບຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ.  
ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມຄຸນ 
ລັກສະນະທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອຂອງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່
ຍິງ, ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງເຜ່ົາ,  
ປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະການ 
ພັດທະນາແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະ  
ການສຶກສາສຶກອົບຮົມການເມືອງ-ແນວ
ຄິດດ້ວຍຫຼາຍວິທີ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ເປັນ
ເຈົ້າການເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ
ບັນດາເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ, ນິຕິກໍາ,  
ກົ ດໝາຍໃຫ້ ແກ່ ເ ອື້ ອ ຍນ້ ອ ງ ແມ່ ຍິ ງ .
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  ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ ບັນດິດ 
ສຈ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ
ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ອນ ອຶ່ນໝົດ ທ່ານ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທີ ່
ສາມາດເຮັດໄດ້ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ
ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,   ເຕີບ 
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ພ້ອມນັ້ນ,  
ໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຕະຫຼອດຮອດການ
ເສຍສະຫຼະເວລາໃນການປະກອບສ່ວນ
ທຸກຂະບວນການວຽກງານ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່
ກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,  ປະຕິບັດທຸກ 
ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສໍາເລັດຕາມ
ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຄວາມ 
ສາມັກຄີພາຍໃນພາຍນອກ. ພ້ອມນ້ີ ສະຫາຍ  
ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເພິ່ມ 
ທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາ 

ຕົນເອງທາງດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊ ແລະ  
ການສືສານ. ພ້ອມທັງ ຍົກລະດັບຄວາມ
ຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຍົກ
ລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ ສາມາດ 
ຮອງຮັບ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 ດັ່ ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ນໍ າກັນ 
ວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19  
ໃນທ່ົວໂລກ  ກໍຄື ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຜົນ 
ກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທຸກດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ດ້ານເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ຕສຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາ 2 ຫົວຂໍ້ສຳຄັນ 
ມາເຜີຍແຜ່ກໍ່ຄື: ການນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ 
“ລາວ ສູ້ສູ້” ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ  
ມະໂນທໍາ ຫົວ ໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍ 

ເອເລັກໂຕຣນິກ, ກຕສ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ
ໃນໄລຍະໂຄວິດ 19 ໂດຍຕາງຫນ້າຈາກ 
ຫນ່ວຍຮາກຖານແມ່ຍິງ  ບໍລິສັດລາວ ໂທລະ 
ຄົມມະນາຄົມ. ແອັບພລິເຄຊັນ “ລາວ ສູ້ໆ”  
ແມ່ນອີກຫນຶ່ງບາດກ້າວສຳຄັນ ຂອງການ
ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ
ໃນຍຸກການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ກໍ່ຄືແພດໝໍ ແລະ 
ປະຊາຊົນ ສາມາດຕິດຕາມ, ສອບຖາມ
ຫລື ລົງທະບຽນຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄ
ວິດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ ແລະ ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການໃນປະຈຸບັນ ທ່ີມີການແຜ່ເຊ້ືອ
ພະຍາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແບບ 
ວົງກວ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.  

ຂ່າວໂດຍ: ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງກະ 
ຊວງ ຕສ. 
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ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2020.
 ໃນວັນທີ 09 ມີນາ 2021 ນີ້, 
ທີ່ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ  
ແລະ ການສືື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ
ໃບຢັ້ງຢືນ ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,  
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ປາຖະກະຖາເນື່ອງໃນວັນ 
ສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາ ຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບ 
ຮອບ 66 ປີ (22/3/1955-22/3/2021).  
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ທອງໃສ  
ຊານໄຊຍະ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ມີບັນດາ
ຄະນະປະຈຳພັກ, ຄະນະພັກ, ຄະນະໜ່ວຍ
ພັກ ບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ, ຄະນະພັກ
ຮາກຖານ, ຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ
ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ພ້ອມສະມາຊິກພັກ
ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

 ທ່ານ ຄໍາພູ ດວງຖະໜອມ ຫົວໜ້າ 
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ກະຊວງ ປທສ 
ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ 
ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຊຶ່ງໃນໄລ 
ຍະຜ່ານມາ ຄະນະໜ່ວຍພັກໄດ້ມີຄວາມ 
ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຕໍ່ວຽກງານ 
ທີ່ ພັກ-ລັດ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍຖືເອົາ 
ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງ-ແນວຄິດ  
ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກສ່ວນ
ຫຼາຍຍັງຮັກສາຄຸນທາດການເມືອງໄດ້ຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ, ມີອຸດົມການ ແລະ ມີນ້ຳໃຈການ

ປະຕິວັດສູງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງ 
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ມີການເຄື່ອນ 
ໄຫວຕາມແບບແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ  
ສືບຕໍ່ປັບປຸງໜ່ວຍພັກຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມ 
ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມ 
ກັນຕ້ັງໜ້າປະຕິບັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວ 
ຄິດ ຕິດພັນກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ທີ່ໄດ ້
ຮັບມອບໝາຍຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ. ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະສະ 
ຫາຍກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ
ປອດໃສ, ເຂັ້ມ ແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຕາມ 05 
ດ້ານ: ນຳພາດ້ານການເມືອງ, ດ້ານແນວຄິດ,  
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ດ້ານແບບແຜນວິທີນຳພາ  
ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ. ພ້ອມນີ້,  
ກໍ່ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ປະຈຳປີ 2020  
ໃຫ້ແກ່ 24 ໜ່ວຍພັກ ທີ່ສາມາດເປັນ 
ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,   ໜັກແໜ້ນ. 

 ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ສະຫາຍ 
ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ
ລະນຶກວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ, ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນປະຫັວດຄວາມເປັນມາການກຳເນີດ
ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ຜົນ 
ສຳເລັດແຫ່ງການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງພັກປະ 
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພື່ອກຳນົດແນວທາງ,  
ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍົກສູງຄວາມສາ 

ມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພັກ, ຕ້ານລະ 
ບອບຫຼາຍເຄົ້າ, ຫຼາຍພັກ, ຕ້ານລັດທິເອກະ 
ຊົນ ແລະ ຕ້ານລັດທິສວຍໂອກາດ ໃນທຸກ 
ຮູບແບບ; ນຳພາປວງຊົນລາວດຳເນີນການ 
ຕໍ່ ສູ້ ກັ ບພວກຈັກກະພັດລ່ າ ເມື ອ ງຂື້ ນ
ເພື່ອນຳເອົາຄວາມເປັນເອກະລາດ ມາໃຫ້ 
ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງ 
ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ 
ປະເທດຊາດ ຂື້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ,  
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດ 
ມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ,  
ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳສີວິໄລ.

 ພ້ອມນັ້ນ, ສະຫາຍ ຍັງໄດ້ກ່າວ
ຕື່ມອີກວ່າ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ພັກເຮົາຍິ່ງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອັນໜັກໜ່ວງໃນການ
ພາລະກິດປະຫວັດສາດ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່, 
ນຳພາປວງຊົນລາວທັງຊາດ ປົກປັກຮັກສາ
ປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ນຳພາສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກ
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມແຜນທີ່ກຳ 
ນົດໄວ້, ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ ແລະ 
ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.  
 
ຂ່າວໂດຍ: ກົມຈັດຕັ້ງ: 
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ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຮ່ວມມື
ແລະ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ສປ ຈີນ.
 ໃນຕອນເຊ ົ ້ າຂອງວ ັນທີ 16 
ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ທີ່ກະຊວງ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ), ທ່ານ ບຸນ
ສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ 
ກຕສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມແລກປ່ຽນ ການຮ່ວມມື ແລະ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ລະຫວ່າງ 
ອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈີນ (ASEAN -China  
Digital Economy Development 
and Cooperation Forum) ໂດຍຜ່ານ
ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່  
ເມືອງ ອູຮັ່ນ, ສປ ຈີນ, ມີປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍພາກລັດ ແລະ ພາກ 
ເອກະຊົນ ຂອງ ສປ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ 
ແມ່ນການຮວບຮວມເອົາບັນດາຜູ້ປະກອບ
ການທຸລະກິດ ຂະແໜງການ ໄອຊີທີ ແລະ
ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປ ຈີນ
ຫຼາຍກວ່າ 100 ບໍລິສັດ ມາແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນ ທາງດ້ານການດຳເນີນທຸລະ 
ກິດ ໄອຊີທີ ພ້ອມທັງຮັບຟັງ ທິດທາງນະ 

ໂຍບາຍ ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໄອຊີທີ ຂອງ 
ທາງພາກລັດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ໃນພາກສ່ວນທຸລະ 
ກິດດ້ວຍກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກ
ລັດ ກໍຄືການພັດທະນາໄອຊີທີ ເວົ້າລວມ,  
ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນສະພາບແຫ່ງ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງ 
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການຟື້ນຟູເສດ 
ຖະກິດ ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງຍຸກ 
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ.  

       ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະ 
ມົນຕີ ກຕສ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສປ ຈີນ ເປັນຄູ ່
ຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນ ທີ່ມີການຮ່ວມ 
ມືກັນທາງດ້ານ ICT/ດີຈີຕອນ ໃນຂອບ
ຂອງອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນ: ການຮ່ວມມືດ້ານ
ບຸກຄະລາກອນ, ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື  
ລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກເອກະ 
ຊົນ ກັບ ພາກລັດ. ທີ່ພິເສດກວ່ານັ້ນ ປີນີ້
ແມ່ນປີຂອງການຮ່ວມມື ຄົບຮອບ 60 ປີ  
ແຫ່ງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ.  

ດັ່ງນັ້ນ,   ຈື່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ມູນເຊື້ອການຮ່ວມ 
ມືໝ້ັນຄົງຍາວນານ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ສປ ຈີນ ຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາ ພ້ອມ 
ກັນຫລຸດພ້ົນອອກຈາກສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ
ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງ 
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້. ຊຶ່ງ ກຕສ ກໍ່ໄດ ້
ວາງວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ ່
ເປັນບູລິມະສິດ 4 ວຽກຈຸດສຸມຄື: (1)  
ສ້າງບຸກຄະລະກອນ ໄອຊີທີ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດດ້ານທັກສະ ໄອຊີທີ, (2)
ສ້າງລັດຖະບານ ດີຈີຕອນ, (3) ສ້າງລະ 
ບົບນິເວດດີຈີຕອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃຫ້ກັບ ວິສາຫະກິດເກີດໃໝ່ ຫຼື  
Startup ແລະ (4) ສ້າງລະບົບຊຳລະ
ສະສາງ ດີຈີຕອນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນ 
ສະໄໝ ໂດຍຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຍົກ 
ລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງມືເພື່ອຂັບເຄື່ອນ 
ກ ານພັ ດທະນາ ເສດຖະກິດ -ສັ ງຄົ ມ  
ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລະ  
ສ້າງເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອ 
ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ແຜນ 
ການນີ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ກຕສ  
ຮ່ວມກັບ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກຳລັງຮ່າງແຜນນະ 
ໂຍບາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ  
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງ 
ຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ I (2021-2025). 
 
 ການຮ່ວມມືດ້ານໄອຊີທີ ແລະ 
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ລະຫວ່າງ ລາວ - ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ-ສປ ຈີນ  
ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຟື້ນຟູເສດຖະ 
ກິດຂອງປະເທດ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ.  
ພ້ອມນີ້, ສປປ ລາວ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງ  
ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດໃໝ່ ຈາກໂລກ
ດີຈີຕອນ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້,  ແບ່ງ 
ປັນປະສົບການ ແລະ ການເພີ່ມທະວ ີ
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນພາກ 
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ 
ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.      

ຂ່າວໂດຍ:  ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.  
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 ໃນວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2021  
ນີ້, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສະໜັບ 
ສະໜູນການຫັນເປັນລັດຖະບານທັນສະ 
ໄໝ ແລະ ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການ 
ປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນຂຶ້ນ,  
ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊ່າ, ນະຄອນ ຫຼວງ 
ວຽງຈັນ, ຜ່ານລະບົບ ກອງປະຊຸມທາງໄກ.  
ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນ 
ສະເຫີຼມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ 
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ  
(ກຕສ) ແລະ ທ່ານ Christophe Bahuet  
(ຄຣິສໂຕບ ບາອູເອ), ຮອງອຳນວຍການ 
ພາກພື້ນປະຈຳ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ  
ອໍານວຍການພາກພື້ນປະຈຳບາງກອກ,  ມີຜູ ້
ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ບັນດາກົມ/ທຽບ 
ເທົ່າ,  ອົງການ UNDP ແລະ ແຂກທີ່ຖືກ 
ເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. 
 
 ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄ
ວິດ 19 ໃນ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ກະຕຸ້ນ 
ໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສ້າງແຮງ 

ຂັບເຄື່ອນໃຫ້ພາກລັດ ຄົ້ນຄວ້າ, ຊອກຫາ 
ວິການໝູນໃຊ້ດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນຫຼາຍຂະ 
ແໜງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເສດຖະກິດ,  
ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ 
ຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງນີ ້ 
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 
(MTC) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຈຶ່ງ
ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໂຄງການດັ່ ງກ່ າວ
ນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນນິມິດໝາຍການຮ່ວມມື
ກັນກ້າວໄປສູ່ການກຳນົດວາລະຫັນປ່ຽນ
ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  
ແນໃສ່ການຮອງຮັບເອົາບັນດາເຄື່ອງມື ICT 
ເຂົ້າໃຫ້ບໍລິຫານຢູ່ກະຊວງ, ກົມ, ແຂວງ,  
ເມືອງ, ແລະ ບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  
ຊຶ່ງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ: ລະບົບການ
ບໍລິການລັດທັນສະໄໝ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພາກລັດທີ່ 
ງ່າຍຂຶ້ນ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ຄອບຄຸມທົ່ວ 
ເຖິງກວ່າເກົ່າ (ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ບ້ານ)  
ຜ່ານຊ່ອງທາງການໃຫ້ບໍລິການແບບອີເລັກ 

ໂຕຣນິກ.  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການເປີດໂຕ 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ຈະເປັນບາດກ້າວຂອງ 
ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານນິຕິກຳ ເຊິ່ງຈະລວມ 
ມີການສ້າງມາດຕະຖານຂອງລັດຖະບານ 
ດີຈີຕອນ, ການສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ
ລັດຖະບານດີຈີຕອນ ແລະ ໂຄງການຕົວ 
ແບບຂອງການຫັນການບໍລິການພາກລັດ
ເປັນດີຈີຕອນ. ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ ່ານີ້ ຈະກາຍ 
ເປັນເຄື ່ອງມືທີ ່ສຳຄັນ ໃຫ້ກັບ  ບັນດາ 
ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ໃນການ 
ຫັນການບໍລິຫານ, ບໍລິການໃນຂະແໜງການ 
ຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນດີຈີຕອນ, ສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ 
ການຫັນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ແລະ  
ການເຊື່ອມໂຍ່ງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 
 ໃນໂອກາດນ້ີ, ທ່ານ ບຸນສະເຫີຼມໄຊ  
ເຄນນາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝ ທາງດ້ານດີຈີຕອນ ກໍ່ແມ່ນ
ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນ
ການຂັບເຄື່ອນການປະຕິຮູບຂະບວນການ

ເປດີໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູການ
ຫັນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ
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ບໍລິຫານລັດ, ການຜະລິດ, ການດຳເນີນ
ທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການ
ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ລວມທັງກິດ
ຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ.  
ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງ ກຕສ ແມ່ນໄດ້
ຮັບການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້
ເປັນແກນກາງ ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ  
ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ  
ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອຫັນວຽກງານ 
ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ເປັນທັນ 
ສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ໃຫ້
ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.  

ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງ ກຕສ ກໍ່ມ ີ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ  
ສະໜອງ ລະບົບການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ 
ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລະບົບກອງ 
ປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference),  
ລະບົບຫ້ອງການລັດທັນສະໄໝ (e-Office)  
ແລະ ລະບົບສື່ສານພາກລັດ (G-Chat) ທີ່
ມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການ 
ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມ  
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ສາກົນ ແລະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ສັງຄົມ (New Normal).
 

 ພ້ອມນີ້, ທ່ານ Christophe 
Bahuet ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການຫັນ 
ປ່ຽນເປັນລັດຖະບານທັນສະໄໝ ຂອງລັດ 
ຖະບານໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຄງການນີ້, ຈະສາມາດປະ 
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການເຮັດວຽກ,  
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຮູບ 
ແບບໃໝ່.  ການຮັບຮອງເອົາລະບົບດີຈີຕອນ  
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພີ່ມປະສິດທ ິ
ພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນ,  
ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂອດການຮ່ວມມື
ແລະ ປະສານງານ ທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເພີ່ມທະວີ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ ້ນ 
 
ຂ່າວໂດຍ: ສລອ. 
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ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດັດສົມ
ຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄ້ັງທີ 2 

 ໃນລະຫວ່າງວ ັນທີ 19-21 
ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມ
ມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກ 
ປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດັດສົມຂອງ 
ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ  
(APT) ຄ້ັງທີ 21 (The 21st APT Policy  
and Regulation Forum (PRF-21)   
ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ມີຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ  
ຫຼາຍກວ່າ 202 ທ່ານ ຈາກ 28 ປະເທດ. 
 
 ໃນໂອກາດນີີ້, ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ  
ສິມມາລາວົງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ ກອງປະ 
ຊຸມລັດຖະມົນຕີ (Ministerial Session)  
ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະສົບການ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຮັບ 
ມືກັບການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດອັກ 
ເສບປອດ COVID-19 ແລະ ການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ.  ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ  
ດີຈິີຕອນ ກໍຄືການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າມາ
ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃຫ້ ການປະຕິບັດງານ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ບົນພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ສາມາດ
ຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງ 
ໄວຂື້ນ. ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ກະຊວງ ຕສ  
ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ນໍາເອົາ  
ໄອຊີທີ ເຂ້້ົາມານໍາໃຊ້ເປັນຕ້ົນເຊ່ັນ: ການຕິດ 
ຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ  
ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ ຜ່ານໂຄງການ “ລາວ ສູ້ສູ້”  

ໂດຍການນຳໃຊ້ຜ່ານລະບົບໂປຣແກຣມ  
LaoKYC; ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກ 
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງໃນການອອກອາກາດບັນດາບົດຮຽນ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຜ່ານຊ່ອງທາງໂທລະ 
ພາບ LaoSAT; ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງ 
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ 
ທ່ຽວ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີ
ຄວາມຈິງແທ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ ໃນການຫັນເປັນທັນ 
ສະໄໝນີ້, ກະຊວງ ຕສ ກຳລັງດຳເນີນການ
ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ເສດຖະກິດດີຈິີຕອນ, ການຫັນລັດຖະບານ 
ດີຈິີຕອນ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ  
ໄອຊີທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງ 
ດ້ານການນຳໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນ ລະຫວ່າງ 
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ທີ ່ລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ ເປັນເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ 
ຄຳເຫັນຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

 ໃນທາມກາງ ທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ  
ແລະ ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພ້ອມ 
ຂຸ້ນຂ້ຽວຮັບມື ການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຄຽງຄູ ່
ກບັການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານຮ່ວມມ ືໃນພາກ 
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ ່
ຕິດພັນ ແລະ ເປັນວາລະລວມຂອງທຸກ 
ປະເທດ. ການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນ ຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ 

ທິດທາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈະ
ສາມາດເລືອກເຟັ້ນຖອດຖອນມານຳໃຊ້ 
ໃຫ້ແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ກະຊວງ  
ຕສ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເປັນປະທານກອງ
ປະຊຸມຍ່ອຍ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ  
(Ad-Hoc group dicussion) ເພື່ອປືກ 
ສາຫາລືແຜນງານ, ສ້າງຂໍ້ກຳນົດກຸ່ມວຽກ
ທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜັກດັນໃຫ້ມີແຜນງານ
ລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການເຂົ້າ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນໂອກາດອັນ 
ດີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງ ຕສ  
ໃນການແລກບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ຕໍ່ກັບການ 
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິີຕອນ ກໍຄື ບັນດານະ 
ໂຍບາຍຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາ 
ຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການ 
ຮັບມືກັັບການແຜ່ລະບາດ ແລະ ຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງ 
COVID-19, ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ
ທິດທາງຂອງລັດຖະບານ ໃນການເສີມຂະ 
ຫຍາຍສາຍພົວພັນ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ,  
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດ 
ອ່ືນໆ ລວມທັງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອຍາດ 
ແຍ່ງເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. 
 
ຂ່າວໂດຍ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື,  
ກະຊວງ ຕສ 
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ສຳມະນາ ການສ່ົງເສີມທຸລະກິດດ້ານ 
ໄອທີ ລາວ-ອິນເດຍ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ. 
 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 12 
ພຶດສະພາ 2021 ນີ້, ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ  
ສິມມະລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ  
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ຕສ)  
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມງານສຳມະນາ  
ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດດ້ານໄອທີ ລະຫວ່າງ  
ລາວ ແລະ ອິນເດຍ,  ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງ
ປະຊຸມທາງໄກ. ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຖານທູດ 
ອິນເດຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຖານ 
ທູດລາວ ປະຈຳອິນເດຍ, ສະມາຄົມການຄ້າ 
ໄອຊີທີລາວ (LICA), ສະພາອຸດສະຫະກຳ  
ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI)  
ແລະ ESC India (ສະພາສົ່ງເສີມການ 
ສ່ົງອອກ ຄອມພີວເຕີຊອບແວ ແລະ ເອເລັກ 
ໂຕຣນິກ) ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

  ການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ
ການຮວບຮວມເອົາບັນດາຜູ້ປະກອບການ
ທຸລະກິດ ຂະແໜງ ໄອຊີທີ ແລະ ຂະແໜງ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງອິນເດຍ ຫຼາຍກວ່າ 
100 ບໍລິສັດ ແລະ ຈາກ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ
ກວ່າ 20 ບໍລິສັດ ເພື່ອມາພົບປະສົນທະນາ  
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ທາງດ້ານການ
ດຳເນີນທຸລະກິດໄອຊີທີ ຂອງສອງປະເທດ 
ແລະ ພ້ອມທັງຮັບຟັງ ທິດທາງນະໂຍບາຍ  
ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດໄອຊີທີ ຂອງທາງພາກ 
ລັດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ສາມາດຂະ 
ຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືຂອງຕົນ, ມີຜົນ 
ປະໂຫຍດດ້ານທຸລະກິດ ກໍຄືການພັດທະນາ 
ໄອຊີທີ ຂອງສອງປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ  
ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ການ 
ແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19  
ແລະ ການຟຶ້ນຟູເສດຖະກິດ ໃນສະພາບການ 
ປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂອງຍຸກການຫັນເປັນດີຈີຕອນ 
ທີ່ນັບມື້, ນັບຫຼາຍຂື້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄ ື 
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 

 ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະ 
ມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ່ືສານ  
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ  
ກໍ່ຄືກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ  
ກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ 
ຈາກລັດຖະບານອິນເດຍ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງ
ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວ.  
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ໃຫ ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຫລັກສູດການ 
ພັດທະນາຊອບແວຕ່າງໆ ແຕ່ປີ 2018 
ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະ 
ຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີການຮ່ວມມືກັນ
ທາງດ້ານໄອຊີທີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ຫຼື 
ເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອ
ໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ
ຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ອິນເດຍ ຜ່ານການ
ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ການເພີ່ມທະວີ
ການຮ່ວມມື ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະ ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ
ງົບປະມານ ໃນແຜນງານການເຊື່ອມໂຍງ 
ເຊື່ອມຈອດດ້ານລະບົບດີຈີຕອນ ເພື່ອຫັນ 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດບໍລິການທາງຜ່ານ  
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫລື  
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ 

ຂ່າວໂດຍ: ກົມແຜນການ ແລະ ການ
ຮ່ວມມື  
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ພິທີເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ 
ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ
 ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 18 
ມີນາ 2021 ນີ້, ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ  
ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ (ລລທ)  
ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້ ້ າໃຈ
ການຮ່ວມມື (MOU) ກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ 
ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ  
ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ  
ການສື່ສານ (ປທສ). ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ
ໂດຍ ທ່ານ ປອ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ  
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ, ທ່ານ ສຸພົນ  
ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ 
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ, ຄະນະສູນ, ອົງການ,  
ຫ້ອງການ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປທສ, ຄະນະ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄື່ອ.

 ເປັນກຽດລົງນາມພິທີເຊັນສັນຍາ  
MOU ຄັ້ງນີ້ໂດຍ: ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ  
ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍ
ເອເລັກໂຕນິກ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ  
ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການ
ໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ  
ມະຫາຊົນ ເພື່ອຕົກລົງຮ່ວມມື ຈັດງານ
ແຂ່ງຂັນ Makerthon  Lao, ຮ່ວມມື
ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ
ລັດແບບ Digital  ເຊິ່ງ ລລທ ຈະເປັນແມ່
ງານໃນການຈັດງານ.  ການຮ່ວມມືໃນການ
ຈັດງານ Makerthone Lao ໃນຄັ້ງນີ້  
ກໍ່ແມ່ນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການເຂົ້າຮ່ວມການ

ແຂ່ງຂັນລະດັບ ASEAN  ແລະ ຄໍາວ່າ  
Makerthon ເປັນການນຳເອົາ ຄຳສອງຄຳ  
ມາລວມກັນຄື Maker ແລະ Marathon.  
ຊຶ່ງງານ Makerthon  ຄືງານແຂ່ງຂັນ ທີ່ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ນັກປະດິດ ສາຍໄອທີ ໃນປະ 
ເທດລາວໄດ້ມີພື້ນທີ່ສະແດງຄວາມຄິດ
ສ້າງສັນໃນການຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາ 
ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ  
ໂດຍທີ່ຫົວໃຈຫຼັກຂອງງານຄືການຮຽນຮູ້ 
ຫຼາຍກວ່າຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ. 

ຂ່າວໂດຍ: ຫ້ອງການກະຊວງ ຕສ. 
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 ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ສິງຫາ  
2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດ 
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)  
ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ເພື ່ອຄົ ້ນຄວ້ານຳ
ໃຊ້ລະບົບຄຣາວ ແລະ ພັດທະນາໂປຣ
ແກຣມການບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກ (ສລອ) ກະຊວງ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ແລະ  
ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ  
ຈຳາກັດ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິ
ຍານໃນພິທີ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ສັນຕິສຸກ  
ສິມມະລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ  
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານ  
ບຸນສະເຫລີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດ 
ຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ  
ການສ່ືສານ, ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ ປະທານ 

ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດດາວທຽມລາວ,  ພ້ອມ 
ດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ. 

 ຕາງໜ້າລົງນາມໃນພິທີເຊັນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້ າໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນ
ຄັ້ງນີ້, ໂດຍ ທ່ານ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ  
ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ ສານ 
ແລະ ທ່ານ ຕິ່ງ ຢົງບິງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່  
ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ.

 ຈຸດປະສົງ ຂອງການເຊັນບົດບັນ 
ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໃນຄັ້ງນີ້,  
ແມ່ນເພື່ອຮ່ວມມືກັນ ຄົ້ນຄວ້າ ການພັດ 
ທະນາລະບົບບໍລິການລັດແບບດີຈີຕອນ  
ແລະ ສຶກສາການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ  
(Cloud Data Center) ໃຫ້ຮອງຮັບ

ການບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງລະບົບບໍລິຫານ
ລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສໍາ
ຮອງຖານຂໍ້ມູນ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບ Cloud 
ແລະ ສຶກສາຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການ
ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ຊຶ່ງທາງບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ 
ຍິນດີໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານລະບົບຄວາມ
ປອດໄພທາງດ້ານຖານຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານ  
ICT ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກ
ລະດັບການພັດທະນາ ການຫັນເປັນດີຈີ
ຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານ ແລະ   
ບໍລິການລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງລັດ 
ຖະບານ ໃນປັດຈຸບັນ. 

ຂ່າວໂດຍ: ສົມຫວັງ 

ລາວ ຄ້ົນຄວ້ານຳ
ໃຊ້ລະບົບຄຣາວ  
ແລະ ພັດທະນາ
ໂປຣແກຣມການ
ບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍ
ເອເລັກໂຕຣນິກ



18 ວາລະສານ ໄອຊີທີ ລາວ

ພິທີເຊັນສັນຍາຕົວແທນຜູ້ໃຫ້ບໍລິ 
ການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ
 ໃນຕອນເຊົ ້າຂອງວັນທີ 28 
ມັງກອນ 2021 ນີ້, ທີ່ສູນອິນເຕີເນັດ
ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ), 
ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາຕົວແທນໃຫ້
ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ ໃນ ສປປ ລາວ  
ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ວິນເທັກສ ຈໍາກັດ ແລະ  
ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ໂທລະຄົມ (Unitel),  
ໂດຍມີ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ  
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ມີບັນດາ
ຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົ່າ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ  
ປທສ, ຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ວິນ
ເທັກສ ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ໂທລະຄົມ  
ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະນຳ ແລະ ພະ 
ນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. 

 ໃນຍຸກ New Normal ການ
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແມ່ນຈຳເປັນ  

ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການໃນການ 
ຊົມໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນມ ີ
ຈຳນວນຫຼາຍ ໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດວຽກ 
ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ທັນສາມາດ
ຕອບສະໜອງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ດັ່ງນັ້ນ,  
ກະຊວງ ປທສ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ ສູນອິນ
ເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ  
ວິນເທັກສ ຈຳກັດ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ການ
ນຳໃຊ້ລະບົບອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນ
ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທົ່ວໄປ  
(Public CA) ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ 
ສູງສຸດ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກ 
ຮ້ອງຕ້ອງການ ການນຳໃຊ້ຂອງສັງຄົມ,  
ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ. 

 ໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ ້
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕນິກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການພັດທະນາ
ລະບົບອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີ Public Key Infrastructure 
(PKI). ພ້ອມນີ້, ກະຊວງ ປທສ ກໍ່ໄດ້
ມີການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ (Govern-
ment CA) ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍ
ລິການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ລະບົບ e-Office, 
e-License ພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ແລະ  
ນຳໃຊ້ເຊັນອະນຸມັດການອອກວີຊາ ໃນລະ 
ບົບ e-Visa ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  
ໃນປັດຈຸບັນ ກໍ່ກຳລັງຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນລະບົບ  
TaxRIS ຂອງກະຊວງການເງິນ, ບັນດາ
ທະນາຄານ ແລະ ອີກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ມີ
ຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ
ທາງດ້ານດີຈີຕອນ. 

 ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງບ ໍ
ລິສັດ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈະເປັນຈຸດລິເລີ່ມໃນການ
ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ (Public CA) ໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນຮູບ
ປະທຳ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າ ມີຄວາມສະດວກ
ສະບາຍໃນການຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. 

 ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ໂທລະຄົມ ກໍ່ແມ່ນ 
ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມນຳໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນ 
ໂລຊີ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນ 
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນ  
ໃນການສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານໂທລະ 
ຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ກາຍ 
ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນລະດັບແຖວໜ້າ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມີພື້ນທີ່ປົກຄຸ້ມສັນຍານ
ກວ້າງຂວາງ, ມີລະບົບເຄືອຂ່າຍ ສາມາດ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ. 

ຂ່າວໂດຍ: ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ,ກຕສ 
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ກອງປະຊຸມແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ  
ເນ່ືອງໃນໂອກາດ
ການເຂ້ົາເປັນສະ 
ມາຊິກ WTO

 ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ 
ນີ້, ບັນດາກົມ/ສູນ ພາຍໃນ ກະຊວງໄປສະນີ,  
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ  
(ປທສ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ 
ຄໍາຄິດເຫັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດການເຂົ້າເປັນ 
ສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO)  
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 8 ປີ, ພາຍໃຕ້
ຫົວຂໍ້ ການກະກຽມການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ 
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຍຸກເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ“ ທີ່ກະຊວງອຸດສາ ຫະກຳ  
ແລະ ການຄ້າ (ອຄ), ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ  
ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງ ອຄ, ທ່ານ ປີເຕີ  
ເຮມ໋ອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງສະ 
ຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ  
ບັນດາພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາ 
ບັນການສຶກສາ ຈຳນວນ 200 ກວ່າທ່ານ.

 ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ 
ໂສລະພົມ ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ  
ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ທັງ
ເປັນຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການສ້າງແຜນແມ່
ບົດການຫັນເປັນໄປສູ່ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມເປັນມາຂອງການຮ່າງ ວິໄສທັດການ
ພັດທະນາ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ  
(2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 
ປີ ຄັ້ງທີ I (2021-2025), ເຊິ່ງປະຈຸບັນ  
ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ງານກໍ່ຄືການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍສະ 
ເພາະໃນຍຸກ New Normal, ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດເຮົາ ຫຍັບເຂົ້າສູ່ຍຸກເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນຢ່າງຫີຼກລ່ຽງບ່ໍໄດ້ ແລະ ຈະກາຍເປັນ 
ສ່ວນສຳຄັນ ໃນການກະກຽມພາປະເທດຫຼຸດ 
ພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ.  

ຂ່າວໂດຍ: ສອຊ 
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ກຕສ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

  ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 02 ເມສາ  
2021, ກະຊວງ  ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ສື່ສານ (ຕສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່   
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ,  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ 
ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ  
ແລະ ເດັກ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ  
ແລະ ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ ່ກອງປະຊຸມຂອງ  
ທ່ານ ວະລະໄຊ ດາລາລອຍ ຮັກສາ
ການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ກຕ.  
ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມເຜີຍແຜ່ເອກະສານຂອງ  
ທ່ານ ນ. ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກໍາມາ
ທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ  
ແມ່-ເດັກ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກົມ/ທຽບ
ເທົ່າ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ລັດ
ວິສາຫະກິດ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ຈາກບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ແລະ ບໍລິສັດ ລັດ
ວິສາຫະກິດ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ  ເຊິ່ງມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ກວ່າທ່ານ.
  
 ທ່ານ ປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດ
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕື່ມ 
ກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນຕ້ົນຕໍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,  ກົດໝາຍວ່າ 

ດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ ແນໃສ່ຍົກສູງສິດທິ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບອັນແທ້ຈິງລະ
ຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ
ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ລັດ, ສັງຄົມ, ຄອບຄົວຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.  
ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຄຸນສົມບັດ
ສິນທຳປະຕິວັດ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,  
ການລຶບລ້າງຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ ຍິງ,  
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າແມ່ຍິງ ແລະ  
ເດັກ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກໃນຄອບຄົວ, ສາມາດດຳລົງຊີວິດ
ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ໃນທຸກຂົງເຂດ
ວຽກງານທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,  
ວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກນ
ຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນ.

 ໃນໂອກາດເຜີຍແຜ່ຄ້ັງນ້ີກໍ່ໄດ້ເນ້ັນ 
ໜັກໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາໃນກອງ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 08 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດ ທີ VIII ສະບັບເລກທີ 32/
ສປຊ, ລົງວັນທິີ 28 ພະຈິກ 2019 ແລະ 
ປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 029/ປປທ,  
ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ   
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະ
ກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ  
ເດັກ  ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງຮັບຮອງເອົາໃນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 08 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດ ທີ VII ສະບັບເລກທີ 015/
ສປຊ, ລົງວັນທິີ 23 ທັນວາ 2014 ແລະ  
ຖືກປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດຖະດໍາລັດຂອງປະ 
ທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 031/ປປທ, 
ລົງວັນທີ  30 ມັງກອນ 2015. ຊຶ່ງທັງສອງ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານ
ງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການຕ້ານ  
ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ້ວຍການປ້ອງກັນ,  
ປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ
ແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.  

ຂ່າວໂດຍ: ຫ້ອງການກະຊວງ ຕສ ບ
ໃບຮັບຮອງ ການ
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ສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງເອີຣົບ ໂດຍນຳໃຊ້ QR-
Code

 ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ ຜ່ານມາ,  
ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ເລີ່ມອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ແບບດີຈີຕອນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນ
ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກສາມາດ
ສະແກນລະຫັດ QR-Code ເພື່ອກວດ
ສອບໃບຢັ້ງຢືນໄດ້. ພາຍຫຼັງໄດ້ອ່ານເບິ່ງລາຍ 
ລະອຽດຂອງການອອກແບບ QR-Code  
ທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ອອກແບບໃນຄັ້ງນີ້,  
ເຫັນວ່າມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໂດຍສະ 
ເພາະຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ ທີ່ງ່າຍ ສາມາດນຳ
ໃຊ້ແອັບ ຫຼື ພິມໃບຢັ້ງຢືນເປັນເຈ້ຍໃຊ້ເອງ,  
ຊຶ່່ງມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພສູງ  
ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນ ຜ່ານລະ 
ບົບລາຍເຊັນດີຈີຕອນ (CA) ແລະ ຮູບການ 
ອອກແບບຂໍ້ມູນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຫຼາຍຢ່າງ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ QR-Code ມີຂະໜາດນ້ອຍ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສາມາດສະແກນງ່າຍ. ດັ່ງ 
ນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາສະເໜີເພື່ອເປັນ 
ຄວາມຮູ້ ໃຫ້ທຸກທ່ານ ໃນວາລະສານສະບັບນ້ີ.

ໃບຢັ້ງຢືນ ນຳໃຊ້ JSON Schema
ຂໍ້ມູນໃນໃບຢັ້ງຢືນ EU COVID-19 ເລີ່ມ 
ຈາກຄວາມຕ້ອງການຮອງຮັບໃບຢັ້ງຢືນ  
3 ປະເພດ (ຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນ, ຢັ້ງຢືນຜົນ
ການກວດເຊື້ອ, ຢັ້ງຢືນຜົນການປິ່ນປົວ) 
ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຜູ້ຖືໃບຢັ້ງຢືນ ແມ່ນປອດ
ໄພພຽງພໍທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຕ່າງໆ 

ໃນສະຫະພາບເອີຣົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກກັກໂຕ.  
ໃບຢັ້ງຢືນນີ້ ຈະມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານດຽວກັນ  
ຄື: ເວີຊັນຂອງຂໍ້ມູນ, ຊື່ຜູ້ຖືໃບຢັ້ງຢືນ,  
ແລະ ວັນເກີດຂອງຜູ້ຖືໃບຢ້ັງຢືນ (ເພ່ືອກວດ 
ສອບວ່າກົງກັບໃນບັດປະຈຳຕົວ)
 
ພາຍໃນໃບຢັ້ງຢືນ ແມ່ນຈະມີໃບຢັ້ງຢືນ
ຍ່ອຍ 3 ອັນ ຄື:

 • V (ສັກຢາວັກຊີນ) ໃບຢັ້ງຢືນວ່າ  
ໄດ້ສັກວັກຊີນ ສຳເລັດແລ້ວ. ປະກອບ 
ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ, ຊື່ຢາວັກຊີນ, 
ຜູ້ຜະລິດ, ວັນທີສັກຢາ, ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສັກ,  
ຈຳນວນເຂັມທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ (ບາງວັກຊີນ  
ອາດສັກເຂັມດຽວ ຫຼື ບາງປະເທດ ແມ່ນ
ໃຫ້ຄົນທີ່ດີໂຄວິດແລ້ວ ສັກເຂັມດຽວ), 
ແລະ ຊື່ຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ.
 • T (ການກວດເຊື້ອ) ໃບຢັ້ງຢືນການ 

ກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໂດຍລະບຸເຕັກນິກ 
ການກວດເຊື້ອ, ການນຳ ໃຊ້ອຸປະກອນ, 
ວັນທີຂອງການກວດ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ອົງການ 
ທີ່ກວດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດ ແລະ ຊື່ຜູ້ອອກ 
ໃບຢັ້ງຢືນ.
 • R (ປິ່ນປົວດີຈາກໂຄວິດ) ໃບຢັ້ງຢືນ 

ການປິ່ນປົວດີຈາກໂຄວິດ-19 ລະບຸວັນທີ
ກວດພົບຕິດເຊື້ອ, ວັນທີຂອງການຢັ້ງຢືນ

ການປິ່ນປົວດີຈາກໂຄວິດ-19 (ຕ້ອງຫຼັງ 
ຈາກມື້ກວດພົບເຊື້ອ 11 ຂຶ້ນໄປ), ວັນໝົດ 
ອາຍຸຂອງໃບຢັ້ງຢືນ (ບໍ່ເກີນ 180 ວັນ)  
ແລະ ຊື່ຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ.

Binary Sign Compress
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ JSON, ທີມງານ
ພະຍາຍາມບີບອັດຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ QR-Code ທີ່ສະແກນ
ໄດ້ງ່າຍ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານ CBOR 
(RFC8949), ເຊິ່ງທຽບເທົ່າກັບ JSON,  
ແຕ່ເປັນເລກຖານສອງ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນນ້ອຍ 
ລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ເຊັ່ນ  (nam = name, 
dob = date of birth, is = issuer).  
ຫັຼງຈາກຂ້ໍມູນຖືກປ່ຽນເປັນ CBOR, ຂ້ໍຄວາມ 
ພາຍໃນໃບຢ້ັງຢືນຈະຖືກເຊັນ e-Signature  
ໂດຍອົງການອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໂດຍປົກກະຕິ  
ແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ. ໂດຍການເຊັນຊື ່ໃນຮູບແບບ  
COSE (RFC8152), ເອກະສານທີ່
ໄດ້ອອກມາ ແມ່ນພ້ອມນຳໃຊ້ ໃນບັນດາ
ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນເອີຣົບ. 
ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຫຼາຍໃນໃບຢັ້ງຢືນ
ແມ່ນເປັນຕົວໜັງສື, ຈ່ຶງສາມາດຫຍ້ໍໄດ້ຕ່ືມ
ອີກໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານການບີບອັດເລກຂ້ັນ 
ສອງ DEFLATE ອີກຊັ້ນໜຶ່ງ.
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ຖານ -45 ແລະ QR-Code
ຫັຼງຈາກການບີບອັດ ຂ້ໍມນູໃບຢ້ັງຢືນ ໃຫ້ມຂີະ 
ໜາດນ້ອຍພໍທີ່ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ແລ້ວ, ລະບົບຈະ 
ສະແດງໃບຢັ້ງຢືນໃນຮູບແບບ QR-Code  
ເພື່ອການນຳໃຊ້ງ່າຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ທຸກຄົນສາມາດພິມ ຫຼື ສະແດງອອກໜ້າ
ຈໍໂທລະສັບຂອງຕົນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່, ແຕ່ 
QR-Code ພັດບໍ່ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນໄບ
ນາລີໂດຍກົງ, ນັກພັດທະນາຈຶ່ງໃຊ້ Base-
64 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປາຍທາງສາມາດອ່ານ
ໄດ້. ແຕ່ Base-64 ມີປັນຫາໃນການເພີ່ມ
ຂະໜາດ ຂອງຂໍ້ມູນໃຫ້ສູງເຖິງ 33%, ມີ
ຂໍ້ມູນ 3 ໄບຕ໌ (24 ບິດ) ເມື່ອປ່ຽນເປັນ  
Base-64 ໂດຍໃຊ້ 4 ໄບຕ໌ (32 ບິດ) 
ມາດຕະຖານ QR-Code (ISO18004) 
ສາມາດສະແດງຕົວອັກສອນ (AZ), ຕົວ
ເລກ (0-9), ແລະ 9 ສັນຍາລັກ ສຳລັບ
ຈຳນວນທັງໝົດ 45 ຕົວອັກສອນ, ແຕ່ລະ 
2 ຕົວອັກສອນຈະໃຊ້ພຽງ 11 ໂຕໃນ QR.
ຂ້ໍໄດ້ປຽບຂອງໂຫມດ 45 ຕົວອັກສອນຂອງ  
QR ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມາດຕະຖານ Base-45  
ຖືກນຳສະເໜີເຂ້ົາໃນ IETF, ເຊ່ິງ Base-45  
ສາມາດເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ 2 ໄບຕ໌ (16 ບິດ) 
ໂດຍໃຊ້ 3 ຕົວອັກສອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທຸກໆ 
4 ໄບຕ໌ (32 ບິດ) ຈະມີພຽງແຕ່ 33 bits 
ຂອງຂໍ້ມູນ QR-Code ຕົວຈິງຖືກນຳໃຊ້,  
ນ້ີແມ່ນຂ້ັນຕອນການເຂ້ົາລະຫັດ QR-Code  
ທ່ີມີປະສິດຕິພາບສູງ ໃນຂະນະທ່ີຮັກສາຄວາມ 
ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂປຣແກຣມອ່ານ QR-Code  

ຈຳນວນຫຼາຍ.
ການສ່ົງກະແຈ (Certificate) ໄປປາຍທາງ
ຂັ້ນຕອນການກວດກາໃບຢັ້ງຢືນ COSE 
ນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບການສົ່ງກະແຈຂອງໜ່ວຍ
ງານອອກໃບຮັບຮອງ ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ
ອື່ນໆ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຈະສົ່ງກະ 
ແຈຂອງພວກເຂົາ ເຂົ້າໄປໃນ EU Gateway  
ມື້ລະຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ  
ເພື່ອດາວໂຫລດ ມື້ລະຄັ້ງ ເຊັ່ນກັນເມື່ອ
ປະເທດສະມາຊິກດາວໂຫລດກະແຈແລ້ວ, 
ພວກເຂົາສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງໃບຢັ້ງຢືນ COVID-19 ໂດຍບໍ່ມີ
ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນໃດໆໃນໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ.  
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ກວດສອບຊື່ ແລະ ວັນ
ເດືອນປີເກີດ ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບໃບຢັ້ງຢືນ 
ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຖືກກັບເງື່ອນໄຂເດີນທາງ
ເຂົ້າປະເທດຕົນ (ການສັກວັກຊີນ, ປິ່ນປົວ  
ຫຼື ຜົນການກວດເຊື້ອອອກເປັນລົບ). ນອກ 
ຈາກນີ້, ດ້ານຫຼັງຂອງລະບົບຍັງມີລະບົບຮ່ວມ 
ກັນກວດກາເບິ່ງວ່າແຕ່ລະປະເທດມີເງື່ອນ 
ໄຂແນວໃດໃນການຍອມຮັບການເດີນທາງ
ຫລື ວັກຊີນທີ່ສາມາດອັບໂຫລດຜ່ານ EU 
Gateway ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສາມາດກວດ 
ເບ່ິງວ່າເງ່ືອນໄຂໃນໃບຢ້ັງຢືນສາມາດເດີນທາງ 
ໄປປະເທດໃດແດ່.

 ຂະບວນການອອກໃບຢັ້ງຢືນດີຈີ
ຕອນໄດ້ມີມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ສິ່ງທີ ່
ພວກເຮົາເຫັນນຳໃຊ້ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໜັງສື
ຜ່ານແດນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພາຍໃນນ້ັນແມ່ນ 

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີລາຍເຊັນດີຈິຕອນຂອງ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ໜັງສືເດີນ 
ທາງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຕິດຕ້ັງລະບົບ.  
ຫລາຍປະເທດຍັງບໍ່ທັນໃຊ້ເຄື່ອງອ່ານແບບ
ດີຈີຕອນເທື່ອ ແລະ ບາງປະເທດທີ່ໃຊ້ກໍ່
ບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລາຍ
ເຊັນດີຈີຕອນ. ເຫດຜົນໜຶ່ງ ແມ່ນມັນຕ້ອງ
ໃຊ້ເວລາດົນໃນການອອກ ໜັງສືເດີນທາງ,  
ໜັງສືເດີນທາງສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 10 ປີ 
ແຕ່ການອອກໜັງສືເດີນທາງແມ່ນມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຫຼາຍ, ການປ່ຽນຜ່ານ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ
ດົນນານ. ການອອກແບບໃບຢັ້ງຢືນລະຫັດ 
ດີຈີຕອນ QR-Code ຂອງເອີຣົບໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຫຼາຍອົງກອນສາມາດອ່ານ ແລະກວດ
ສອບເອກະສານດີຈີຕອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາ. ການແຈກຢາຍໃບ 
ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການເພີ່ມຈຳນວນດ່ານກວດ  
ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ ເນື່ອງຈາກວ່າປະ 
ຊາຊົນທ່ົວໄປ ພຽງແຕ່ມີລະຫັດ QR-Code  
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ 
ອື່ນ ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດທ່ີສັບສົນ.  
ໃນທາງກັບກັນ, ຜູ້ກວດກາ ກໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້
ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ກໍ່ສາມາດ
ກວດກາໃບຢັ້ງຢືນດີຈີຕອນນີ້ໄດ້ເລີຍ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຫົງແດງ, ສລອ



24 ວາລະສານ ໄອຊີທີ ລາວ

ຮູ້ຈັກເຕັກໂນໂລຊີ mRNA, ທ່ີໃຊ້ຜະລິດວັກຊີນ Covid-19
 ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19  
ໃນທ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍປະເທດເລັ່ງຄົ້ນ 
ຄວ້າຊອກຫາຢາຮັກສາ ແລະ ຢາວັກຊີນ  
ເພື່ອປ້ອງກັນ. ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ ້
ຫຼາຍເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ້ອງ 
ກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ 

ຜະລິດໄດ້ໄວ ແລະ ຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີ
ວັກຊີນ ຫຼາຍຊະນິດ ຜະລິດອອກມານຳໃຊ້ 
ເພື່ອສັກປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຫຼາຍວັກຊີນ ກໍ່ເປັນການນຳ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ເຄີຍນຳໃຊ້
ມາກ່ອນ ເຊັ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີໃຊ້ເຊື້ອຕາຍ  
(ເປັນຕົ້ນ Sinovac, SinoPharm, 

Covaxin), ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Viral 
vector (ເປັນຕົ້ນ Aztrazeneca, 
Sputnik, Johnson & Johnson), 
ແລະ ບາງອັນ ກໍ່ເປັນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຄື mRNA  
(ເຊັ່ນ Pfizer, Moderna, CureVac).
 
ຮູບທີ 1
ໃນວາລະສານສະບັບນີ້, ພວກເຮົາຈະພາ 
ມາຮູ້ຈັກ ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ຊຶ່ງເປັນເຕັກ
ໂນໂລຊີໃໝ່ ທີ່ສຳຄັນ, ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ  
ທີ່ສາມາດພັດທະນາຕໍ່ຍອດ ເພື່ອຜະລິດຢາ  
ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນອີກຫຼາຍພະຍາດທີ ່
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນເປັນພະຍາດທີ່ຮັກສາຍາກ  
ດັ່ງທີ່ ທ່ານ St“phane Bancel, ຜູ້ກໍ່ 
ຕັ້ງບໍລິສັດ Moderna, ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ວ່າເປັນຫຍັງເຕັກໂນໂລຢີ mRNA ມີຄວາມ 
ສຳຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ ສຳລັບການສ້າງວັກຊີນປ້ອງ 
ກັນໄວຣັດໃໝ່, ແຕ່ຍັງເປັນໂອກາດທີ່ຈະ
ສ້າງຢາໃໝ່ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍ 
ຮັກສາມາກ່ອນ ອີກດ້ວຍ.
 

ຮູບທີ 2
ຖ້າຈະອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ  
mRNA, ເຮົາຕ້ອງກັບໄປເບິ່ງຂະບວນ 
ການເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ 
ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ມີ DNA.  
DNA ແມ່ນແມ່ພິມຂອງໂປຣຕີນທັງຫຼາຍ
ໃນຮ່າງກາຍ, ໂດຍລວມແລ້ວ ພວກເຮົາ  
ນຳໃຊ້ໂປຣຕີນປະມານ 22,000 ໂຕ.  
DNA ເຮັດໃຫ້ mRNA (messenger  
RNA)   ເຂົ້າໄປໃນຮໍໂມນເພື່ອເຮັດໂປຣຕີນ.  
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ
ຜະລິດໂປຣຕີນຫຼາຍພັນລ້ານຄັ້ງ ທຸກມື້. 
ຖ້າ DNA ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມບົກຜ່ອງ  
ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຜິດປົກກະຕິໃນ 
ບາງດ້ານ, ການຜະລິດທາດໂປຼຕີນອາດຈະ
ມີການຜິດດ່ຽງ ເຊັ່ນ ຂາດຮໍໂມນທ່ີແນ່ນອນ  
ຫຼື ສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ອິນຊູລິນ.

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການຜິດດ່ຽງ ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ

ແມ່ນມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາສາ 
ມາດຜະລິດໂປຣຕີນປະເພດຕ່າງໆເພື່ອທົດ 
ແທນທາດໂປຣຕີນທີ່ຮ່ າງກາຍຂອງຄົນ
ເຈັບບໍ່ສາມາດຜະລິດເອງໄດ້ ມັນໄດ້ກາຍ 
ເປັນການຜະລິດຢາ ເພື່ອປິ່ນປົວຫຼາຍກວ່າ  
20 ພະຍາດ ແລ້ວ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຂອງຄວາມ 
ພະຍາຍາມແມ່ນການດັດແກ້ພັນທຸກຳ ເພື່ອ

ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາສ້າງໂປຣຕີນທີ່
ສູນຫາຍໄປ. ແຕ່ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມມາ
ສິບກວ່າປີ ໄດ້ມີການປິ່ນປົວໂດຍການຕັດ
ຕໍ່ພັນທຸກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພຽງຄັ້ງດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ (ຂໍ້ມູນປີ 2013 ອະທິບາຍໂດຍ 
ທ່ານ St“phane Bancel).
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ຮູບທີ3
ທ່ານ St“phane Bancel ໄດ້ກ່າວວ່າ  
ບໍລິສັດຜະລິດຢາບໍ່ເຄີຍມີການພັດທະນາ 
mRNA ເພື່ອຜະລິດຢາເພາະວ່າ mRNA 
ໂດຍຕົວມັນເອງແມ່ນບໍ່ສະຖຽນ. ໃນເວລາ 
ດຽວກັນ, mRNA, ຖ້າມັນເຂົ້າໄປໃນ 
ຮ່າງກາຍ ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ 
ຈະຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງແປກປະຫຼາດ ແລະ  
ຈະທຳລາຍ mRNA ທັນທີ, ແຕ່ບັນດາ
ບໍລິສັດຜະລິດຢາ ເຊັ່ນ Pfizer ແລະ  
Moderna ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກເພື່ອໃຫ້  
mRNA ເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງເພື່ອສັ່ງໄລໂບໂຊມ  
(ribosomes) ໃຫ້ຜະລິດໂປຣຕີນທີ່
ຕ້ອງການ ຊຶ່ງໂປຼຕີນນັ້ນ ແມ່ນຢາທີ່ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການແທ້ຈິງ (ຮູບທີ3).

ເນື່ອງຈາກ ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງ  
mRNA ເປັນການສ່ັງໃຫ້ໄລໂບໂຊມ ໃນຮ່າງ 
ກາຍຂອງຄົນເຮົາສ້າງໂປຣຕີນ, ທ່ານ St 
phane Bancel ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຂໍ້ໄດ້ປຽບ 
ທີ່ສຳຄັນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດສ້າງຢາທີ່ເຮັດ 
ວຽກຢູ່ນອກຈຸລັງ (Secreted protein)  
ເຊິ່ງແມ່ນຮູບແບບທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ໃນການ

ສ້າງວັກຊີນ ຫຼື ຢາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈຸລັງ
ຕົວເອງ (intra-cellular protein) ໄດ້.  
(ໝາຍເຫດ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າ ທີ່ຂອງ  
ribosomes ແມ່ນມີການຄົ້ນຄວ້າທາງຊີ 
ວະພາບ ຕ່າງຫາກ) 

ໃນບົດບັນຍາຍປີ 2013, ທ່ານ St“phane  
Bancel ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງການທົດລອງ 
ກັບ VEGF ໃນໂຕໜູ ເພື່ອຮັກສາອາ 
ການຫົວໃຈວາຍ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຣກ
ຫົວໃຈ. ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງ mRNA 

ແມ່ນມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດ VEGF  
ໃນລະດັບສູງໃນໄລຍະທີ່ mRNA ຍັງຢູ ່
ໃນຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຫລັງຈາກ 48 ຊົ່ວໂມງ
 mRNA ສະຫຼາຍຕົວໄປແລ້ວມັນຈະຢຸດ
ການຜະລິດ VEGF ເອງ. ເມື່ອປຽບທຽບ
ກັບການປິ່ນປົວທີ່ມີການປ່ຽນແປງທາງພັນ
ທຸກຳ ເຫັນວ່າຍາກທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້ ເພາະ
ເມື່ອ mRNA ເຊົາກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ຜະລິດ VEGF, ຈະເຮັດໃຫ້ໂຕໜູຕາຍ
ໄວກວ່າ ໂຕໜູ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ
ໂດຍ mRNA ອີກ.

ຮູບທີ4
Moderna, ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ຄົ້ນ
ຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ mRNA, ແມ່ນ 
ມີແຜນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ  
mRNA ເພືື່ອຜະລິດຢາ ແລະ ວັກຊີນ ຊຶ່ງ 
ລວມທັງ ວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງ (ຮູບທີ4).  

Moderna ໄດ້ຮັບການລົງທືນຈາກນັກລົງ
ທືນຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ໃນປີ 2020  
ໄດ້ຮັບເງິນປະມານ 4 ຕື້ໂດລາຈາກລັດຖະ 
ບານສະຫະລັດ ເພື່ອພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງ 
ກັນໂຄວິດ-19, ໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດ Pfizer  
ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ  

ໂດຍກົງ, ແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າສຳ 
ລັບການຜະລິດຢາວັກຊີນທີ່ມີມູນຄ່າ 1,9  
ຕື້ໂດລາ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາຢາ  
BioNTech ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນມູນຄ່າ  
375 ລ້ານໂດລາ.
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ຮູບທີ5
ສຳຫຼ ັບຂະບວນການຜະລິດ mRNA 
(ຮູບທີ5 ອ້າງອີງຈາກ Aldevron,  ຜູ້ຜະລິດ  
mRNA ສຳລັບ Moderna), ແມ່ນຕ່າງ
ຈາກການຜິດລິດວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແບບ
ອື່ນ ທີ່ຕ້ອງການເຊື້ອຕົ້ນແບບ ມາເພາະລ້ຽງ,  
ແຕ່ອາໃສການຕັດຕໍ ່ແກ້ໄຂ ພລາສມິດ  
(plasmid) DNA ທີ່ພົບໃນເຊື້ອແບັກ 
ທີເຣັຍທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ເອງຖ້າສະພາບ 
ແວດລ້ອມຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ວົງຈອນ 

ການຜະລິດອາດຈະໃຊ້ເວລາ 1 ວັນ ເຖິງ  
3 ອາທິດ ຂຶ ້ນກັບປະລິມານການຜະລິດ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກາຍ 
ເປັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ Moderna  
ແລະ Pfizer-BioNTech ເພາະວ່າ  
ວັກຊີນ mRNA ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກການສັກຢາວັກຊີນ 
mRNA ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ
ຢາຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າສິບປີ  
ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໄດ້.  

ຜົນສຳເລັດຂອງຢາວັກຊີນຈາກທັງສອງ
ບໍລິສັດ (Pfizer ແລະ Moderna) ຈະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າມີທຶນພຽງພໍໃນການ
ພັດທະນາ ຢາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຈະມີໂອກາດ
ສູງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຢາທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີ mRNA ໃນອະນາຄົດໃກ້ນີ້ ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນຢາປິ່ນປົວ ຫຼື ວັກຊີນໃໝ່ ສຳລັບ
ພະຍາດອື່ນໆ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຫົງແດງ, ສລອ
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ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທາງເລືອກໃໝ່ສໍາລັບຄົນຮັກໂລກ

 ຢາກຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ
ຫລຸດບັນຫາໂລກຮ້ອນ ແລະ ມົນລະພິດ
ໃນອາກາດແມ່ນບໍ? ຖ້າແມ່ນ ລົດຄັນໃໝ່
ຂອງເຈົ້າຕ້ອງແບບນີ້ເລີຍ “ລົດພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ 100%“ ປັດຈຸບັນ ບັນຫາມົນ
ລະພິດທາງອາກາດຍິ່ ງເພີ່ມທະວີຄວາມ
ຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ ້ນທຸກມື້, ໂດຍສະເພາະ
ໂລກຮ້ອນທີ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນລະດັບໂລກ  
ແລະ ບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ PM2.5 ທີ່ກະທົບຕໍ່
ສຸຂະພາບຈົນເຖິງຂັ້ນກາຍເປັນມະເຮັງໄດ້
ເລີຍ ແລະ ໜຶ່ງໃນໂຕການຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ມົນລະພິດທາງອາກາດກໍຄື “ຄວັນດໍາຈາກທໍ ່
ໄອເສຍລົດ“ ທ່ີໃຊ້ນ້ໍາມັນເປັນເຊ້ືອໄຟນ້ັນເອງ. 

 ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ິງນ້ີອາດຈະບ່ໍແມ່ນ
ເລ່ືອງໃໝ່ ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າຄັນທໍາອິດຂອງ 
ໂລກເກີດຂຶ້ນປະມານ ປີ ຄສ.1900,  ແຕ່ຫາ 
ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດ 
ທະນາຢ່າງຈິງຈັງໃນຊ່ວງສັດຕະວັດທີ 21 ຫືຼ  
ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນັ້ນເອງ, ເພາະວ່າທ່ົວໂລກ 
ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຮັກສາໂລກ 
ໜ່ວຍນີ້ໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເປັນຕາຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນລົດທີ່ 
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານຈາກໄຟຟ້າ 100% ທີ່ພາ 
ສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ “Electric Vehicle  
ຫຼື ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ: EV ເປັນລົດທີ່ຂັບ
ເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ້ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຊຶ່ງເກັບຢູ່ໃນແບັດເຕີລີ້ ຫຼື ອຸປະກອນເກັບ
ພະລັງງານໄຟຟ້າແບບອື່ນໆ ແລະ ດ້ວຍ 
ຂໍ້ດີຂອງມໍເຕີ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫ້ແຮງບິດໄດ້ທັນ 
ທີທັນໃດ ເຮັດໃຫ້ລົດມີອັດຕາເລັ່ງທ່ີໄວຫຼາຍ  
ແລະ ເໜືອກວ່າເຄື່ອງຈັກທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນ
ລວມເຖິງການຫຼຸດມົນລະພິດທາງອາກາດ  
ເພາະວ່າບໍ່ມີການປ່ອຍຄວັນພິດອອກຈາກ
ທໍ່ໄອເສຍ, ນອກຈາກເລື່ອງການເປັນມິດ
ກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ຍັງມີຂໍ້ດີອື່ນໆອີກດັ່ງນີ້:

 • ຄວາມງຽບ (ບໍ່ມີສຽງດັງ) ແລະ ອັດ 
ຕາເລັ່ງທີ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ
ລົດໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແບັດ 
ເຕີລ້ີໄປຫາມໍເຕີເພ່ືອເປັນການຂັບເຄ່ືອນໂດຍ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານຈາກເຄື່ອງຈັກ ພາຍໃນ 
ຈຶ່ງບໍ່ກໍໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ ເຮັດໃຫ້ສຽງ 

ຂອງການເຮັດວຽກຂອງລົດໄຟຟ້ານັ້ນງຽບ 
ກວ່າລົດທ່ີໃຊ້ພະລັງງານຈາກນໍາ້ມັນເຊ້ືອໄຟ 
ຫຼາຍເທົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການ 
ເລ່ັງອອກໂຕເປັນໄປໄດ້ດ່ັງໃຈຕ້ອງການ ເພາະ 
ວ່າຈະບໍ່ມີການທົດເກຍອີກຕໍ່ໄປ ຈຶ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການຂັບຂີ່ໄດ້ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຂັບຂີ່.

 • ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ບໍາລຸງຮັກສາ
ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າຈະຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເງິນ 
ຄ່ານໍ້າມັນ ແລະ ຄ່າສ້ອມບໍາລຸງຮັກສາຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ, ເພາະວ່າໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າມາ
ແທນທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີລາຄາສູງ ແລະ  
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມ
ບໍາລຸງລົດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຈະມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທີ່ໜ້ອຍກວ່າ, ເພາະບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກ ແລະ  
ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນເລ່ືອງທ່ີງ່າຍຂ້ຶນ, ບ່ໍຕ້ອງ 
ເສຍເວລາໃນການເອົາລົດຂອງທ່ານເຂົ້າໄປ
ສ້ອມບໍາລຸງຮັກສາຢູ່ອູ່ສ້ອມແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ. 
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 • ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປປໍ້ານໍ້ າມັນເພາະ 
ວ່າສາມາດສາກແບັດເຕີລີ້ໄດ້ຢູ່ບ້ານ
ໃນບ້ານເຮົາການທ່ີອອກໄປຕ່ືມນ້ໍາມັນ ຫືຼ ແວ່ 
ຕື່ມນໍ້ າມັນຍັງ ເປັນເລື່ອງທີ່ກວນໃຈໃຜ
ຫຼາຍຄົນຢູ່ ແລະ ມີບາງຄັ້ງເຖິງຂັ້ນໄດ້ລໍຖ້າ
ຕໍ່ຄິວກັນກໍມີ, ແຕ່ວ່າລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ນັ້ນສາມາດສາກແບັດເຕີລີ້ໄດ້ຢູ່ບ້ານ ຊຶ່ງສາ 
ມາດສາກໄວ້ໃນຍາມກາງຄືນທີ່ທ່ານນອນ 
ຫຼັບພັກຜ່ອນຢູ່ ເມື່ອຕື່ນເຊົ້າມາລົດກໍ່ຈະ
ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ
ເລື່ອງການເສຍເວລາແວ່ຕື່ມນໍ້າມັນໃນຊ່ວງ 
ເວລາທີ່ເລັ່ງດ່ວນອີກຕໍ່ໄປ.

 ດ້ວຍຂໍ້ດີ ເຫຼົ ່ ານີ້ຈຶ່ ງ ເຮັດໃຫ້ລັດ 
ຖະບານຫຼາຍປະເທດໃນສາກົນ ຕ່າງກໍ່ພາ 
ກັນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການ
ນໍາໃຊ້ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ປະເທດ  
ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ,  
ສປ.ຈີນ ຫຼື ຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນເປັນປະເທດ
ທີ່ມີຜູ້ນໍາໃຊ້ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າຈໍານວນ
ຫຼາຍ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມມີນະ 
ໂຍບາຍໃຫ້ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ກາຍເປັນລົດແຫ່ງອະນາຄົດ ທີ່ຫຼາຍຄົນ
ທົ່ວໂລກຫັນມານໍາໃຊ້.ການສາກແບັດເຕີ
ລີ້ຂອງລົດພະລັງງານໄຟຟ້າລວມມີທັງການ
ສາກໄຟແບບດ່ວນ (Quick Charger) 
ດ້ວຍໄຟຟ້າກະແສກົງ (DC Charging)  
ສາມາດສາກແບັກເຕີລີ້ ຂອງລົດພະລັ ງ
ໄຟຟ້າຈາກ 0%-80% ໄດ້ໃນເວລາ
ປະມານ 40-60 ນາທີ ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່
ຕ້ອງການຄວາມເລັ່ງດ່ວນ, ແບບທີ 2 ການ
ສາກແບບທໍາມະດາ (Double Speed 
Charge) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງສາກແບບ  
WALL BOX ໂດຍການສາກດ້ວຍການນໍາໃຊ້ 
ກະແສໄຟຟ້າແບບສະຫັຼບ (AC Charging)  
ເຊັ່ນ ຕູ້ສາກຕິດກັບຝາເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ສູນການ
ຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໄລຍະເວລາໃນ
ການສາກຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 4-7 ຊົ່ວໂມງ,  
ສຸດທ້າຍແມ່ນການສາກແບບ ເລີ ່ມຕົ ້ນ  
(Normal Charge) ຊຶ່ງຈະເປັນການ
ສາກໄຟຟ້າຈາກການຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າກັບ
ໄຟຟ້າຢູ່ເຮືອນໂດຍກົງ ດ້ວຍການນໍາເອົາ
ອຸປະກອນການສາກສຽບໃສ່ລົດແລ້ວເອົາ
ໄປສຽບເຂົ້າກັບປັກໄຟຂອງເຮືອນ, ກົງເຕ ີ

ໄຟຟ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບ
ກະແສໄຟຂັ້ນຕໍ່າ 15(45)A ແລະ ການ
ສາກໄຟໃນລັກສະນະນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 
12-15 ຊົ່ວໂມງ.

 ໃນອະນາຄົດການສາກໄຟໃນລົດ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າຈະສະດວກ ແລະ ມີປະ 
ສິດທິພາບຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າເຕັກໂນໂລຊີໃນ 
ປັດຈຸບັນສາມາດຕິດຕ້ັງຕູ້ສາກໄວ້ຢູ່ເຮືອນ  
ທຸລະກິດການໃຫ້ບໍລິການສະຖານີສາກ
ໄຟສໍາລັບລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ ກໍມີແຜນ 
ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຕ້ອງສະໜອງ  
ແລະ ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ້ທີ່
ຊົມໃຊ້ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນ
ຢ່າງພຽງພໍ.
 
 ເຫັນຈຸດດີຂອງລົດພະລັງງານໄຟ 
ຟ້າ ຫຼື ລົດ EV ກັນແລ້ວ, ຫຼາຍໆທ່ານກໍ
ອາດຈະມີຄວາມຄິດຢາກຈະຄອບຄອງຈັກ
ຄັນແລ້ວແມ່ນບໍ່, ເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ວ່າໃນ
ປັດຈຸບັນລາຄາຂອງລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຄ່ອນຂ້າງມີລາຄາທີ່ສູງຫຼາຍ. ເຖິງແນວໃດ 
ກໍຕາມມັນກໍ ເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການຫລຸດມົນລະພິດໃນອາກາດສ່ວນໜຶ່ງ
ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາກຫຼາຍວິທີທາງ
ທີ່ສາມາດເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາໄດ ້
ແຕ່ຫວັງວ່າເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຈະມີການພັດທະນາຫຼ າຍຂຶ້ນກວ່ າ ເກົ່ າ  
ແລະ ມີການປັບປຸງລາຄາຫຼາຍລະດັບແຕກ 
ຕ່າງກັນ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລ ິ
ໂພກໄດ້ເລືອກນໍາໃຊ້ກັນຢ່າງທົ່ວເຖິງ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກຕຂ
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ສະຫຼຸບການເປີດໂຕຂອງ Windows 11
 ໃນລະບົບປະຕິບັດການຄອມພິວ
ເຕີ ມີລະບົບປະຕິບັດການໜຶ່ງກໍຄື ລະບົບປະ 
ຕິບັດການ Windows ແລະ ກໍເຊື່ອວ່າຫຼາຍ 
ຄົນກໍຄົງຈະຮູ້ຈັກ ເຊິ່ງລະບົບປະຕິບັດການດັ່ງ 
ກ່າວປັດຈຸບັນມີອາຍຸ ເກືອບ 35 ປີ ເຂ້ົາໄປແລ້ວ,  
ເຊິ່ງໃນບໍ່ດົນມານີ້ Microsoft ໄດ້ເປີດໂຕ  
Windows 11 ເຊ່ິງຫ່າງຈາກ Windows 10  
ເກືອບ 7 ປີ ເຊິ່ງມີການປັບປຸງ Design ໃໝ່  
ແລະ ເພ່ີມຫຼາຍ Function ເຊ່ັນວ່າ: ສາ 
ມາດໂຫຼດ Android Application, ພິມ 
ດ້ວຍສຽງ, ຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ Pen ແລະ  
Feature ສໍາລັບສາຍ gamer ອີກດ້ວຍ.

ປັບປຸງ Design ໃໝ່ທັງໝົດ
 
 ປົກກະຕິເມື່ອ Microsoft ອອກ  
Windows ໃນແຕ່ລະເທື່ອກໍມີການປັບ
ປ່ຽນ design ໄປຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ
ຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ໃນ Windows 11 ນີ້ແມ່ນ
ອາດຈະເປັນການປັບປ່ຽນໃໝ່ທັ ງໝົດ
ກໍຖືວ່າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ UX UI ທີ່ມີ
ລັກສະນະໂຄ້ງມົນ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍ
ຕາ ແລະ ໃຊ້ງາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທີ່ຈາກແຕ່
ກ່ອນຈະມີລັກສະນະເປັນຫຼ່ຽມ ເຊິ່ງມີການ 
ປ່ຽນແປງເຊັ ່ນ: ການຍ້າຍແຖບເມນູປຸ ່ມ 

Start ມາຢູ່ສ່ວນກາງໜ້າຈໍ ເຮັດໃຫ້ມີພ້ືນ 
ທີ່ໃນການໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ, Animation  
ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ
ມີຄວາມນຽນຕາ ແລະ ສະຖຽນເປັນ
ທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດປັບໜ້າຕ່າງ
ໂປຼແກຼມໄດ້ 6 ຮູບແບບ ສໍາລັບການໃຊ້
ງານແບບ Multi Task ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ  
ສາມາດເລືອກທີ່ຈະວາງໂປຼແກຼມແບບໃດ, 
ໄອຄອນຕ່າງໆ ມີການປ່ຽນໃໝ່ໝົດ ເນັ້ນ
ຄວາມໂຄ້ງມົນ, ລົບຫຼ່ຽມ ແລະ ເພີ່ມ
ຄວາມໂປ່ງໃສ (Transparency) ທີ່ມີ 
ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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 ມີລະບົບບັນທຶກການໃຊ້ ງ ານ
ສອງໜ້າຈໍ ສົມມຸດວ່າມີການດຶງສາຍເຊື່ອມ 
ຕໍ່ຈໍອອກແລ້ວສຽບກັບຄືນເຂົ້ າໄປໃໝ່
ໂປຼແກຼມທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ກໍຈະຈັດວາງໃນ
ຮູບແບບເດີມ (ເຊິ່ງຖ້າເປັນ Windows 
10 ຕ້ອງໄດ້ລາກໂປຼແກຼມຈາກຈໍໂນດບຸກ
ໄປຈໍແຍກໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ).

News Feed ທີ່ສາມາດເບິ່ງທຸກຢ່າງ
ໄດ້ໃນໜ້າຈໍດຽວ: 
 ເພີ່ມ Feature Widget ໃນການ 
ສະແດງ News Feed ຕ່າງໆ ໃນທາງດ້ານ 
ຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ ເຊິ່ງຈະລວມມີ ສະພາບອາ 
ກາດ, ຂ່າວສານ, ຈາຈະລາງປະຕິທິນ  ແລະ  
ອື ່ນໆ ເຊິ ່ງສາມາດຕັ ້ງຄ່າຮູບແບບການ
ຈັດວາງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.

Microsoft Teams:
 ມີໂປຼແກຼມ Microsoft Teams  
ທີ່ມາພ້ອມກັບຕົວເຄື່ອງ ທີ່ໃຊ້ໄວ້ສໍາລັບການ 
ສົນທະນາທີ່ຄືກັນກັບ Skype ເຊິ່ງສາມາດ 
ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກອຸປະກອນ, ທຸກ Platform ບ່ໍວ່າ 
ຈະເປັນ IOS, Android ແລະ MacOS.

 ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ມີການເພີ່ມ  
Auto HDR ໃຫ້ກັບເກມເກົ່າ ເຊິ່ງມີ  
XBOX game pass, ມີການປັບ  
Microsoft Store ຮູບແບບໃໝ່,  
Windows 11 ສາມາດຕິດຕັ້ງແອບພິເຄ
ຊັນ ແລະ ເກມຈາກ Android ໄດ້ໂດຍບໍ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມຈໍາລອງອື່ນໆ.

 ມາຮອດຕອນນີ້ຫຼາຍຄົນກໍອາດ
ສົງໄສວ່າ ແລ້ວເຮົາຈະສາມາດອັບເດດ  
Windows 11 ໄດ້ເລີຍບໍ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການອັບເດດ ຫຼື ບໍ່?....ແນ່ນອນ
ວ່າສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງໃຊ້ Windows 10  
ຢູ່ນັ້ນ ທາງ Microsoft ໄດ້ອອກມາຢັ້ງຢືນວ່າ  
ສາມາດອັບເກດເປັນ Windows 11  
ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ຜ່ານສະເປັກ 
ຂັ້ນຕໍ່າທີ່ກໍາໜົດໄວ້ ເຊິ່ງຈະເປີດໃຫ້ອັບ
ເກດໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ແລະ ສໍາລັບ 
ໃຜທ່ີກໍາລັງໃຊ້ Windows 7, 8  ແລະ 8.1 
ຈະສາມາດອັບເດດເປັນ Windows 11  
ແມ່ນຍັ ງບໍ່ທັນມີການຢັ້ ງຢືນຈາກທາງ  
Microsoft ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ.

ສໍາລັບສະເປັກຂັ້ນຕໍ່າຂອງ Windows 11 ທີ່ກໍານົດໄວ້ມີດັ່ງນີ້:
 • CPU: ຄວາມໄວຂັ້ນຕໍ່າ 1 GHz ຫຼື 2 core ຂຶ້ນໄປທີ່ເປັນແບບ 64-bit ຫຼື  

System on a chip (SoC)
 • GPU: ຮອງຮັບ DirectX 12/WDDM 2.x
 • RAM: 4 GB ຂຶ້ນໄປ
 • Storage: 64 GB ຂຶ້ນໄປ
 • Display: ຄວາມລະອຽດລະດັບ HD (720p) ຂຶ້ນໄປ
 • System firmware UEFI, secure boot capable
 • TPM trusted platform module version 2.0 ຂຶ້ນໄປ
 • ຕ້ອງມີບັນຊີ Microsoft  ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເພື່ອຕັ້ງຄ່າ Windows 11

ເວົ້າລວມແລ້ວ Windows 11 ທີ່ທາງ Microsoft ມີການເປີດໂຕມາໃໝ່ນັ້ນຖືວ່າມີ
ຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງນັ້ນກໍຄື ການອອກແບບ UX UI ທີ່ປ່ຽນ
ໃໝ່ໝົດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃຊ້ງານສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງປະສິດທິພາບ
ການໃຊ້ງານຈະດີກວ່າ Windows 10 ຫຼື ບໍ່ນັ້ນເຮົາຕ້ອງມາພິສູດກັນໃນທ້າຍປີນີ້. 
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ແຜນແມ່ບົດ ດີຈີຕອນ ອາຊຽນ 2025 

“ອາຊຽນ ກ້າວຂື້ນເປັນ ກຸ່ມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ມີຄວາມສາມາດ
ແຂ່ງຂັນ ໃນການຫັນໄປສູ່ຍຸກດີຈີຕອນ ທາງດ້ານການບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີ  
ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ຍັ້ງຍຶນ” 

ASEAN as a leading digital community and economic bloc, powered by 
secure and transformative digital services, technologies and ecosystem 

 ແຜນແມ່ບົດ ອາຊຽນດີຈີຕອນ 2025 (ADM2025) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງ
ປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ດີຈີຕອນ (ASEAN Digital Ministers Meeting) ຄັ້ງທີ  
01, ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2021.  ນີ້ແມ່ນແຜນແມ່ບົດອາຊຽນດີຈີຕອນ 05 ປີ ຄັ້ງທີ 01  
(2021-2025) ໂດຍສືບເນື່ອງມາຈາກ ແຜນແມ່ບົດອາຊຽນໄອຊີທີ 2020 (ASEAN 
ICT Master Plan 2020). 

ADM2025 ປະກອບດ້ວຍ 8 ເປົ້າໝາຍ (Desired Outcomes):

ເປົ້າໝາຍ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ 

ເປົ້າໝາຍທີ 1: ຈັດບູລິມະສິດ ແຜນ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດດີຈີ
ຕອນອາຊຽນ 2025 ເພື່ອເລັ່ງການຟື້ນ
ຟູຄືນ ຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະ
ບາດໂຄວິດ-19 

ການນຳໃຊ້ການບໍລິການດີຈີຕອນ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນອາຊຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດ
ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ສາມາດຟື້ນຕົວພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ໄວຂື້ນ. ການລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມຈໍາ
ເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ADM 2025 ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດ  
ແລະ ລະບຽບການທີ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການດີຈີຕອນໃນຫຼາຍຂະແໜງ
ການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິຮູບ.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ດີເລີດແມ່ນໝາກຫົວໃຈ  
ຂອງການຫັນປ່ຽນເປັນລະບົບດີຈີຕອນ. ການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນອາຊຽນ ຈະຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ມີຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງອັດຕາການແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຢືດຍຸ່ນ
ໃນຮູບແບບທີ່ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລາຄາຖືກລົງ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍ ທີ່
ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມອອກສູ່ເຂດຊົນນະບົດອີກດ້ວຍ.

ເປົ້າໝາຍທີ 3: ສະໜອງການບໍລິ ການ
ດີຈີຕອນ ທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປົກ 
ປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 

ເພື່ອຮັບປະກັນການຮັບຮອງເອົາ ການບໍລິການດີຈີຕອນ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງ
ການເຊັ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການເງິນ, ບັນຜູ້ບໍລິໂພກ ຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນໃນການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ກໍ່ເປັນປະເດັນຂອງການ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່
ແລະ ສິ່ງທີ່ເກິດຂື້ນໃໝ່. ສ່ວນທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງ
ໄຊເບີ/ອິນເຕີເນັດ (cybersecurity) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂໍ້ມູນດີຈີຕອນທີ່
ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ພ້ອມທັງຫລຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການລະເມີດດ້ານ ການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້/ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ຮັບປະກັນຄຸນນະ ພາບ 
ແລະ ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ
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ເປົ້າໝາຍທີ 4: ສ້າງຕະຫຼາດທີ່ມີ ການ
ແຂ່ງຂັນແບບຍືນຍົງ ໃນການສະ ໜອງ
ບໍລິການດີຈີຕອນ 

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸບາດກ້າວວິໄສທັດທີ່ວາງອອກ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ຕະຫຼາດການ 
ບໍລິການດີຈີຕອນ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາລະບົບບໍລິການ  
ດີຈີຕອນແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອຍົກສູງການແຂ່ງຂັນພາຍໃນຕະຫຼາດ.

ເປົ້າໝາຍທີ 5: ເພີ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການຊົມໃຊ້ລະບົບບໍລິການເອເລັກໂຕຣ
ນິກຂອງລັດຖະບານ

ການບໍລິການດີຈີຕອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະ ແມ່ນມີຄວາມ
ຈຳເປັນໃນທົ່ວປະຊາຄົມອາຊຽນ. ຜູ້ສະໜອງຈະມີການສ້າງການບໍລິການດີຈີຕອນ
ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ລັດ ຖະບານຂອງປະເທດປະຊາຄົມອາຊຽນ ແມ່ນມີ
ບົດບາດສຳຄັນ ໃນດ້ານການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະຜ່ານ ລະບົບອອນ
ລາຍ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ດີຂື້ນ.

ເປົ້າໝາຍທີ 6: ສະໜອງບໍລິການດີຈີ
ຕອນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຄ້າ
ຂ້າມຊາຍແດນ 

ການບໍລິການດີຈີຕອນ ສາມາດເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການຫລຸດຜ່ອນອຸປະສັກດ້ານ
ການຄ້າ. ເປົ້າໝາຍທີ 6 ນີ້ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈະກະຕຸ້ນການສື່ສານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄ້າຂາຍຂ້າມ
ຊາຍແດນໄດ້ມີຄວາມສະດວກຂື້ນ.

ເປົ້າໝາຍທີ 7: ເພີ່ມຂີດຄວາມສາ ມາດ  
ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນລະບົບເສດ 
ຖະກິດດີຈີຕອນ 

ການສະໜອງບໍລິການ ດີຈີຕອນ ທີ່ດີກວ່າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ 
ແມ່ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຜົນຜະລິດ ເພື່ອຂະຫຍາຍເສດຖະກິດອາຊຽນ. ເປົ້າໝາຍ
ພັດທະນານີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະ ໜອງນະວັດຕະກໍາທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຂີດຄວາມ
ສາມາດດ້ານຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ເປົ້າໝາຍທີ 8: ສ້າງສັງຄົມດີຈີຕອນ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ

ເພື່ອປົດລອກຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງການບໍລິການດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງ  
ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (MSMEs) ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. ສີ່ອຸປະສັກຕົ້ນ 
ຕໍໃນການບັນລຸການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດີຈີຕອນສຳລັບທຸກໆຄົນໃນອາຊຽນ ແມ່ນ  
ການຂາດທັກສະດີຈີຕອນ, ລາຄາແພງ, ຂາດການບໍລິການ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ແລະ ຂາດການເຊື່ອມຕໍ່. ຊື່ງເປົ້າໝາຍທີ 8 ແມ່ນເວົ້າເຖິງສອງອຸປະສັກທຳອິດ
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 ບັນດາຍຸດທະສາດ, ແຜນບູລິມະສິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຫັນປ່ຽນທຸກຂົງເຂດເສດຖະກິດ 
ເພື່ອຫັນໄປສູ້ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ບົນພຶ້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າຂ້າມຊາຍເເດນ, ການ 
ພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການສົ່ງເສີມ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສະ 

ພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ນອກນີ ້
ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ການບໍລິການດີຈີຕອນໃນການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງການ 
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ລາຍລະອຽດ ແຜນຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ມີຄື: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ  
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານດ້ານວຽກງານ  
ໄອຊີທີ/ດີຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແປ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ ່
ເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກົມ,ສູນ,ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ  
ພາຍໃນກະຊວງ, ພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນມ ີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແຜນແມ່ບົດ ອາຊຽນດີຈີຕອນ ເພື່ອກຽມ 
ພ້ອມຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດການຮ່ວມມື ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ກັນຂັບເຄື່ອນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວ.  

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ:  ພະແນກອາຊຽນ, ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດເອກະສານ ແຜນແມ່ບົດ  
ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ທີ QR code
ຫຼື ເວັບໄຊ: ww.mtc.gov.la
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ມາຮູ້ຈັກກັບ Wi-Fi 6E ມາດຕະຖານໃໝ່ ຂອງການ
ເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ ໃນຄື້ນ 6 GHz
 ໃນປີ 2019 ກຸ່ມ Wi-Fi Alliance  
ໄດ້ເປີດໂຕ Wi-Fi 6 ຫລື ໃນຊື່ເຕັມວ່າຈະ
ຂຽນວ່າ 802.11ax  ມີຈຸດເດັ່ນຄື ຄວາມ
ໄວໃນການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມ
ກ້ວາງສັນຍານເພີ ່ມຂຶ ້ນ, ໃຊ້ພະລັງງານ
ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່
ອຸປະກອນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນໃນຕົ້ນ
ປີ 2020 ທາງ Wi-Fi Alliance ໄດ້
ເປີດໂຕ Wi-Fi 6E ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນ
ມາດຕະຖານໃຫ່ມຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ
ບໍ່ມີສາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແລ້ວມັນມີຫຍັງ
ໜ້າສົນໃຈແດ່ ມື ້ນີ ້ທາງວາລະສານພວກ
ເຮົາຈະພາມາໃຫ້ຮູ້ຈັກແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ  
ໃນບົດຄວາມນີ້.

ກ່ອນອື່ນເຮົາມາຮູ້ນໍາກັນວ່າ Wi-Fi 
6 ແມ່ນຫຍັງ?

 ກ່ອນທີຈະເຂ້ົາສູ່ເລ່ືອງຂອງ Wi-Fi 
6E ຕ້ອງມາຮູ້ຈັກກັບ Wi-Fi 6 ກ່ອນເພາະ
ມັນເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີຕ່ໍຍອດກັນມາກ່ອນ 
ໜ້ານ້ີເຮົາຈະຮູ້ຈັກລະບົບການເຊ່ືອມຕ່ໍແບບ
ບໍ່ມີສາຍຂອງ Wi-Fi ເປັນຊື່ລະຫັດ  
802.11xx ເຊິ່ງ x ຈະເປັນຕົວບອກ 
gen ຫຼື ຍຸກຂອງ Wi-Fi ໃນແຕ່ລະໄລຍະ  
ຕາມມາດຕະຖານຂອງ IEEE ເຊິ່ງມັນ
ເບິ່ງເຂົ້າໃຈຍາກສໍາລັບຄົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້
ເລື່ອງເຕັກນິກດ້ານໄອທີສະເພາະ ດັ່ງນັ້ນ  
ໃນປີ 2018 ທາງ Wi-Fi Alliance ຈຶ່ງ
ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຫລິ້ນໃຫ້ກັບ Wi-Fi ແຕ່ລະຍຸກ  
ໂດຍນໍາໂຕເລກມາແບ່ງເປັນແຕ່ລະຍຸກເພື່ອ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍດັ່ງນີ້:

 • “Wi-Fi 1: 802.11b (1999)
 • “Wi-Fi 2: 802.11a (1999)
 • “Wi-Fi 3: 802.11g (2003)

 • Wi-Fi 4: 802.11n (2009)
 • Wi-Fi 5: 802.11ac (2013)
 • Wi-Fi 6: 802.11ax (2019)

Wi-Fi6 ນັ້ນມີເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄຸນສົມ 
ບັດໃຫ່ມໆ ທີພັດທະນາມາຈາກ Wi-Fi 
5 ຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງຂໍ້ມູນທາງ
ເຕັກນິກທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກທາງເຮົາຈະບໍ່ຂໍອະ 
ທິບາຍລະອຽດໃນບົດຄວາມນີ້ ເພາະຈະ
ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ກັບຜູ້ງານທົ່ວໄປ ຈຶ່ງ
ຂໍຍົກແຕ່ສ່ວນທີ່ເປັນຄຸນສົມບັດເດັ່ນໆມາ
ອະທິບາຍດັ່ງນີ:
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ເຕັກໂນໂລຊີ Orthogonal Frequency  
Division Multiple Access (OFDMA):  
ເປັນການແບ່ງຊອງສັນຍານເປັນຊ່ອງຍອຍໆ  
ເພື່ອຫຼຸດຄວາມໜ່ວງແຝງ (latency) ແລະ  
ເພ່ີມປະສິດທິພາບໃນການຮັບ-ສ່ົງຂ້ໍມູນໃນສະ 
ພາບແວດລ້ອມທ່ີມີການເຊ່ືອມຕ່ໍໜາແໜ້ນ.

ເຕັກໂນໂລຊີ Multi-user MIMO 
(MU-MIMO): ເປັນຄຸນສົມບັດທ່ີຖືກພັດທະ 
ນາຈາກ Wi-Fi 5 ເຊິ່ງມັນສາມາດຮັບ-ສົ່ງ 
ຂໍ້ມູນໄປຍັງຫຼາຍອຸປະກອນພ້ອມໆກັນໃນ 
ເທື່ອດຽວ ແຕ່ຍັງຄົງຕ້ອງໃຊ້ການເຮັດວຽກ 
ໃນຮູບແບບການສະຫັຼບສັນຍານໄປມາ ແລະ  
ນີ້ກໍ່ ເປັນສາເຫດຂອງອາການເນັດສະດຸດ 

ແຕ່ໃນ Wi-Fi 6 ນີ້ ມັນສາມາດເຮັດວຽກ 
ໄດ້ຢ່າງສະຖຽນແລ້ວ (ແຕ່ໃນກໍລະນີນີ້  
ອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ກໍ່ຕ້ອງຮອງ
ຮັບລະບົບ MU-MIMO ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ).

ເຕັກໂນໂລຊີ Target wake time (TWT):  
ຊ່ວຍປະຍັດພະລັງງານ ຫຼື ປະຢັດແບັດ
ເຕີລີຂອງອຸປະກອນປາຍທາງ ປຽບໄດ້ກັບ
ວ່າມີ sleep mode ນັ້ນເອງ ແລະ ຍັງ
ຮອງຮັບອຸປະກອນ IoT ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງ
ອຸປະກອນໄດ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຫລາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືອຸປະກອນ IoT ນີ້ເອງລະ 
ເພາະປົກກະຕິອຸປະກອນເຫົຼານ້ີຈະເປັນແບບ 
low-power ຢູ່ແລ້ວ.

ເຕັກໂນໂລຊີ 1024 quadrature  
amplitude modulation mode 
(1024-QAM): ເປັນສູດການຄິດໄລທາງ
ຄະນິດສາດທ່ີເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈກໍ່ໄດ້  
ເພາະມັນເປັນເລື່ອງຂອງທາງຜູ້ຜະລິດສໍາ
ລັບຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປແບບເຮົາເຂົ້າໃຈພຽງວ່າ  
ມັນເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າລະຫັດ
ຂໍ້ມູນຈາກເດີມ 256-QAM ໃນ Wi-Fi 
5 ແຕ່ໃນ Wi-Fi 6 ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາການ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນສູງຂຶ້ນເຖິງ 40% ກໍ່ພໍແລ້ວ.
 
Wi-Fi 6E ແມ່ນຫຍັງ?

 ມາເຖິງຫົວຂໍ້ຫຼັກທີ່ເຮົາກ່າວເອົາ
ໄວ້ແຕ່ຕົ້ນກັນແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງບອກຕົງໆເລີຍ
ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວ Wi-Fi 6E ມັນກໍ່ຄ້າຍ
ກັບ Wi-Fi 6 ເກືອບທັງໝົດ ຍັງຢູ່ໃນ
ມາດຕະຖານIEEE 802.11ax ຄືເກົ່າ  
ແຕ່ຄັ້ງນີ້ໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ 6 GHz  
ໂດຍເປັນການອັບເກດຈາກເດີມທີ່ໃຊ້ຄື້ນ 
ຄວາມຖີ່ 2.4 GHz ແລະ 5 GHz ເຊິ່ງ
ມັນເລີ່ມທີ່ຈະບໍ່ພຽງພໍແລ້ວກັບການຊົມ
ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ເພາະທຸກມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີພຽງ  
ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ອີກ 
ແລ້ວທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ໄດ້ອຸປະ 
ກອນ IoT ຕ່າງໆກ່ໍສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍ Wi-Fi ໄດ້ 
ເຊັ່ນກັນ ນອກນັ້ນຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ  
ປະລິມານການຮັບສົ່ ງຂໍ້ມູນກໍຍັ ງຄົ ງສູ ງ 
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

IEEE 802.11n 802.11ac Wave2 802.11ax 802.11ax

ຊື່ທາງການ ເເລະ ປິ
ທີເປິດໂຕ

Wi-Fi 4
(2009)

Wi-Fi 5
(2013)

Wi-Fi 6
(2019)

Wi-Fi 6E
(2020)

ຄື້ນຄວາມຖີ່ ທີ່ໃຊ້ 2.4 GHz & 5 GHz 5 GHz 2.4 GHz & 5GHz 6 GHz

Channel
Bandwidth 20MHZ, 40MHZ 20MHz, 40MHz, 80MHz, 

80+80MHz & 160MHz

20MHz/40MHz @ 2.4GHz, 
80MHz, 80+80MHz & 

160MHz @ 5hz

20MHz, 40MHz, 
80MHz, 80+80MHz & 

160MHz @ 6 GHz

FFT Sizes 64,128 64, 128, 256, 521 64, 128, 256, 521, 1024, 2048

Subcarrier 
spacing 312.5KHz 312.5KHz 78.125KHz

Highest
Modulation 64-QAM 256-QAM 1024-QAM

Data Rate 9.02Mb/s 3.5Gb/s 9.6Gb/s
(1.5Gb/s/Device)

9.6Gb/s
(2.3Gb/s/Device)

SU/MU-MIMO-
OFDM/A SU/MU-MIMO-OFDM SU/MU-MIMO-OFDM Wave 1,

SU/MU-MIMO-OFDM Wave 2 SU/MU-MIMO-OFDMA
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 ໃນປີ 2018 ບໍລິສັດ Cisco  
ລະບຸວ່າມີຍອດຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດທົ່ວ 
ໂລກປະມານ 3,9 ພັນລ້ານຄົນ ກວມເອົາ 
51% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ມີແນວ
ໂນມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 5,3 ພັນລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2023 ເຊິ່ງຈະກວມເອົາ 66% ຫຼື 
ສອງໃນສາມຂອງປະຊາກອນໂລກ. ສະນັ້ນ  
Wi-Fi ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍໄປໃຊ້ຄື້ນ
ຄວາມຖີ່ 6 GHz ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
ກ່າວ ແລະ ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ໄດ້ຫລາຍກວ່າ  
ທັງຍັງຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
ເກົ່າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ
ໃຫ້ພຽງພໍ ນອກຈາກນີ້ການຫັນໄປນໍາໃຊ້
ຄື້ນ 6 GHz ໃນຄັ້ງນີ້ ຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນກົງກັນວ່າ ນີ້ຄືການພັດທະນາຄັ້ງໃຫ່ຍ
ຂອງ Wi-Fi ໃນຮອບ 20 ປີທີ່ຈະສ້າງ
ມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ
ບໍ່ມີສາຍເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄຸນສົມບັດເດັ່ນ
ຂອງ Wi-Fi 6E

 ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງ Wi-Fi 6E 
ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່  
Wi-Fi I 6 ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼື ຍັງ
ເຮັດໄດ້ບໍ່ດີພໍ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ງານ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່
ຈໍານວນຫຼາຍເຊັນ: ໃນສູນການຄ້າໃຫ່ຍໆ,  
ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ສະໜາມກິລາ, 
ໂຮງງານຕ່າງໆ  ລວມໄປເຖິງການສະຕຣິມ
ວີດີໂອລະດັບ 4K ຫຼື ສູງກ່ວາ ແລະ ການ
ໃຊ້ງານດ້ານ AR/VR ເປັນຕົ້ນ.

 ການທີ່ປ່ຽນມາໃຊ້ຄື້ນ 6 GHz 
ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄວາມຈຸຂອງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ
ມາເຖິ່ງ 1200 MHz ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 2 
ເທົ່າຂອງການນໍາເອົາຄວາມຈຸຂອງສັນຍານ  
2.4 GHz ແລະ  5 GHz ມາລວມກັນ  
ແລະ ດ້ວຍຄວາມກ້ວາງຂະໜາດ 1200 

MHz ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຮອງຮັບຊ່ອງ
ຊັນຍານຂະໜາດ 160 MHz ໄດ້ເຖິງ  
7 ຊ່ອງ ຫຼື ຂະໜາດ 80 MHz ໄດ້ 14 
ຊ່ອງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ່ວງແຝງໃນຂະນະ
ເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່າຫຼາຍ (delay ຫຼື ping) ເຖິງ
ວ່າຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍອຸປະກອນ
ພ້ອມໆກັນກໍ່ຕາມ ໂດຍທາງ Broad-
com ລະບຸວ່າ  Wi-Fi 6E ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມໜ່ວງໄດ້ຕໍ່າທີສຸດ ນອກນີ້ ມັນ 
ຍັງຊ່ວຍແກ້ບັນຫາເລື່ອງສັນຍານຕໍ່າກັນ  
ໃນຄື້ນສັນຍານ 2.4 GHz ແລະ  5 GHz  
ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານສູງໄດ້ອີກດ້ວຍ ຖ້າຈະປຽບ 
ທຽບໃຫ້ເຂົາໃຈງ່າຍໆ ກໍ່ຄ້າຍກັບວ່າ ຢູ່ໃນ 
ເສັ້ນທາງທີ່ມີລົດຕິດຫຼາຍໆ ແລ້ວມີການເປີດ 
ເສັ້ນທາງໃໝ່ເພີ່ມ ໃຫ້ລົດໄປໄດ້ສະດວກ  
ແລະ ໄປໄດ້ໄວເຕັມສະປີດ ແຖມຍັງມ ີ
ການແບ່ງເປັນຫຼາຍເລນ (ການແບ່ງຊ່ອງ
ສັນຍານ) ແລະ ແຕ່ລະເລນກ້ວາງກວ່າເກົ່າ 
(ຄວາມກ້ວາງຂອງແບນວິດ) ເພາະມີພື້ນທີ
ຫຼາຍພໍ (ຄວາມຈຸຂອງສັນຍານ).

ຄວາມໄວຂອງ Wi-Fi 6E

 ໃນປະເດັນນ້ີບໍຄ່ອຍເປັນທີໜ້າສົນ 
ໃຈເທົ່າໃດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປເພາະຄວາມ 
ໄວໃນການໃຊ້ງານຈິງ ທີ່ລະດັບ 1GB  

ໃນ Wi-Fi 6 ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນກໍ່
ສູງພຽງພໍແລ້ວ ແຕ່ທັງນີ້ໃນທາງເຕັກນິກ
ແລ້ວ Wi-Fi 6E ນັ້ນໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ປະມານ 2 - 2,5 ເທົ່າ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມໄວ
ໄດ້ສູງສຸດລະດັບ 2 Gbps.

ການໃຊ້ງານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈະ
ຮອງຮັບ

 ອຸປະກອນຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ Wi-Fi  
ໃນປັດຈຸບັນສາມາດຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໃນ
ຄື້ນ 2.4 GHz ແລະ  5 GHz ເທົ່ານັ້ນ  
ຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ງານຄື້ນ 6 GHz  
ຂອງ Wi-Fi 6E ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ ອຸປະ 
ກອນຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ ທີ່ມີຊິບເຊັດໂຕໃໝ ່
ທີ່ຮອງຮັບ ນອກຈາກນີ້ອຸປະກອນປາຍທາງ 
ເຊັ່ນ: ສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ, ຄອມ
ພິວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ຕ້ອງເປັນລຸ້ນໃຫ່ມ
ທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍເຊັ່ນກັນ (ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍ
ອຸປະກອນທີ່ເປີດໂຕມາພ້ອມກັບການຮອງ
ຮັບ Wi-Fi 6E ແລ້ວ). 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກຕຂ
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 ປັດຈຸບັນ ລະບົບການສື່ສານ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍ  
ເພື່ອຕິດຕໍ່ສືສານ ພາຍໃນຄອບຄົວ, ໝຸູ່ເພື່ອນ  
ແລະ ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ ລວມທັງການ
ດຳເນີນທຸລະກິດ. ລະບົບສື່ສານທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີ  
Facebook, WhatsApp, LINE, 
WeChat ແລະ ອື່ນໆ. ຊຶ່ງຫຼາຍທຸລະກິດ  
ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາບັນດາບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ມາໃຊ້ໃນ
ການສ່ືສານກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. ຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ບວກກັບເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ  
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ, ຈຶ່ງມີການນຳ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ AI ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການ
ສື່ສານກັບລູກຄ້າ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ
ເຕັກໂນໂລຊີ AI ChatBot.
 
 ເຟສບຸກ ກໍ່ແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ໜຶ່ງ
 ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Chatbot ແລະ ເພື່ອໃຫ້
ທັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນ
ໃນຕະຫຼາດລະບົບສື່ສານໄດ້, ເຟສບຸກໄດ້
ແນະນຳ Blender Bot 2.0, Chatbot  
ປັນຍາປະດິດ ສຳຫຼັບການສື່ສານ ເຊິ່ງເນັ້ນ 
ການຝຶກລະບົບປັນຍາປະດິດ ຈາກຂໍ້ມູນ
ຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ລະບົບຮຽນຮູ້ຂ່າວ 
ສານ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຄຳເວົ້າໃໝ່ໆ ຈາກອິນ
ເຕີເນັດ ພ້ອມກັບການຈື່ຈຳ ການສົນທະນາ

ທີ່ຍາວກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ Chatbots ມີປະ 
ສິດທິພາບໃກ້ຄຽງກັບຄົນ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 ໃນທຸກມື້ນີ້, chatbots ສ່ວນ
ຫຼ າ ຍ ແມ່ ນອີ ງ ໃ ສ່ ກ າ ນຝຶ ກຈ າກຖ ານ
ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ, ເຖິງວ່າຈະມີ
ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຄວາມຮູ້ຂອງ 
Chatbot ແມ່ນຍັງຈຳກັດພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່
ມີໃນການຝຶກເບື່ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ
ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ປ່ຽນແປງທຸກໆມື້ ແລະ 
ບາງຄັ້ງ ລະບົບກໍ່ເກີດອາການ ຫລົງ ໂດຍ
ຕອບຄຳຖາມຜິດ ຊຶ່ງຜູ້ພັດທະນາ ກໍ່ບໍ່
ແນ່ໃຈວ່າ AI Chatbot ນຳຄວາມຮູ້ທີ່
ຜິດພາດນັ້ນ ມາຈາກໃສ.
 
 Blender Bot 2.0 ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງຫຼາຍຂື້ນຕາມ
ການເວລາ. ຖ້າມັນເປັນຄຳຖາມ, ລະບົບ 
ຈະຄົ້ນຫາຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ປ່ຽນມັນ
ເປັນການສົນທະນາ. ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້
ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ ແລະຖ້າຜູ້
ໃຊ້ ແຊດບອກຂໍ້ເທັດຈິງບາງຢ່າງ, ລະບົບກໍ່
ຈະຈື່ມັນເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນ.  

ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະ 
Chatbot ຕອບສະໜອງ ກັບຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນ 
ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເກົ່າ ທີ່ລະບົບ 
ໄດ້ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້ຄົນນັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້.

 ຂະບວນການຝຶກຂອງ Blender 
Bot 2.0 ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນພິເສດ,  
ທຳອິດແມ່ນການຫັນປ່ຽນການສົນທະນາ
ເປັນ ຄຳຄົ້ນຫາ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນຊຸດ
ຂອງການສົນທະນາທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍຮອບ. 
(ການສົນທະນາກັນຫຼາຍຄັ້ງ). ເຟສບຸກກ່າວ 
ວ່າ Blender Bot 2.0 ຍັງອາດຈະມີອາ 
ການ ຫລົງ ຢູ່ເປັນບາງຄັ້ງ ລວມທັງບາງ
ຄັ້ງການຕອບຄຳຖາມ ຍັງຂັດແຍ້ງກັນເອງ  
ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການສົນທະນາ
ກ່ອນໜ້ານີ້. ຖ້າບາງຂໍ້ຄວາມເຮັດໃຫ້ການ
ສົນທະນາຜິດພາດ ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດສອນ
ປັນຍາປອມເພື່ອແກ້ໄຂມັນ. ຊຶ່ງທີມງານ  
ຈະຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ສົມບູນ
ຂຶ້ນຕື່ມ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

Facebook Blender 
Bot 2.0, ປັນຍາປະ 
ດິດສຳຫັຼບລະບົບສ່ື
ສານ (ChatBot AI)
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ເປັນຫຍັງ? ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງ ຈ່ຶງຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີລະບົບເວັບ
ໄຊ ເພ່ືອເປັນສ່ືທາງ 
ການ ໃນການເຜີຍ 
ແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື ່
ສານ (ICT) ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ  
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຖືໄດ້ວ່າມີບົດບາດ 
ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ
ປະຈຳວັນຂອງມະນຸດເຮົານັບມື້ນັບຫຼາຍ
ຂື ້ນເລື ້ອຍໆ  ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ ້ງທັງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ລວມທັງບຸກຄົນ
ໃນສັງຄົມ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຫັນມານຳ
ໃຊ້ລະບົບ ICT ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍ
ສະໜັບສະໜຸນການບໍລິຫານຈັດການ
ວຽກງານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເຊັ່ນ: 
ລະບົບອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ, ລະບົບກອງ
ປະຊຸມທາງໄກ, ອີເມວ໌, ສື່ສັງຄົມອອນ
ລາຍ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣ
ນິກອື່ນໆ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ກ້າວ
ເຂົ້າສູ່ຍຸກເສດຖະກິດດີຈີຕອນ (Digital 
Economic), ສັງຄົມດີຈີຕອນ (Digital  
Society), ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ການຕິດ 
ຕໍ່ສື ່ສານທີ່ໄຮ້ພົມແດນ (Cyberspace) 
ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ແລະ ການຫັນເປັນ
ທນັສະໄໝຂຶ້ນເທືອ່ລະກ້າວ  ຕາມຍຸດທະສາດ 
ການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈີຕອນ (Digital  
Government Transformation) 
ໃນວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
 
 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄືປັດຈຸບັນ  
ການນຳໃຊ້ສື່ ຫຼື ຊ່ອງທາງວິທະຍຸ-ໂທລະ 
ພາບ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ, ແຜ່ນພັບ-
ໂພສເຕີຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນ ິ
ຕິກຳ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ແຈ້ງການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການບໍລິການພາກລັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ  
ສັງຄົມ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ ແມ່ນຍັງ
ບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັ
ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານໃນການເຂົ້າເຖິງ

ແລະ ສິ້ນເປືອງງົບປະມານໃນການຈ່າຍ
ຄ່າໂຄສະນາແຕ່ລະຄັ້ງ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມສະພາບການຕົວ
ຈິງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ຕົວຢ່າງ ການ
ສົ່ງເອກະສານທາງການ ບາງສຳນັກງານ,  
ອົງການ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ແລ່ນໄປມາຫາ
ກັນຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ການແຈກຢາຍ
ແບບຟອມລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບສະໝັກ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເດີນ 
ທາງຈາກຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງມາເອົາກັບທີ່  
ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາ ແລະ ງົບປະມານໃນ 
ການເດີນທາງໄປມາ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກ ການນຳ 
ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເວັບໄຊ ທີ່ສາ 
ມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງ
ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ຖ້າຕ້ອງການປະກາດ
ແຈ້ງການໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຫຼື ສັງຄົມ
ໄດ້ຮັບຮູ້ ກໍສາມາດເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊ
ໄດ້ ຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຕ່າງເມືອງ, ຕ່າງແຂວງ  
ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕະ 
ຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງ 
ໄວ, ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານ  

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປັດຈຸບັນລະບົບອິນເຕີເນັດ  
ແລະ ໂທລະສັບມືຖື (Smartphone) 
ແມ່ນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ແລະ  
ທົ່ວເຖິງໃນສັງຄົມ.

 ປັດຈຸບັນ ສື່ອອນລາຍຜ່ານລະບົບ 
ອິນເຕີເນັດ ນິຍົມ   ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງ
ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນທົ່ວ 
ໂລກ ກໍຄື ລະບົບເວັບໄຊ (Website),  
ເວັບໄຊ ກໍເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ  (Social  
Media) ປະເພດໜຶ່ງ, ແຕ່ມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງ ຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍທົ່ວໄປ ກໍຄື 
ເວັບໄຊ ປຽບເໝືອນກະດານຂ່າວດີຈີຕອນ 
(Bulletin Board) ທາງການ ທີ່ສາມາດ
ເຜີ ຍແຜ່ ຂໍ້ ມູ ນ ເນື້ ອຫ າຕ່ າ ງໆ ໄດ້ຫຼ າ ຍ
ຮູບແບບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ 
ເຊັ່ນ ເອກະສານ, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງ,  
ກຣາຟິກ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບເວັບ
ໄຊ ສາມາດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານ
ຈັດການເນື້ອຫາຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ  
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ເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນມີຄວາມສະດວກ  
ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກ
ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ມີການ
ລົງທະບຽນ ຫຼື ຈົດຊື່ເວັບໄຊທີ່ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້. ຢູ່ ສປປ ລາວ ເວັບໄຊ
ພາກລັດສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນເກັບໄວ້ ຢູ່ສູນ
ອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (LANIC), ກະຊວງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ແຕກຕ່າງ
ຈາກການນຳໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍທົ່ວໄປ
ແບບນຳໃຊ້ຟຣີ ທີ່ຄົນນິຍົມນຳໃຊ້ຫຼາຍ
ທີສຸດໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ Facebook 
ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ຄວບຄຸມ ເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກໄປໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ  
ເພາະວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງສື່ດັ່ງກ່າວ  
ແລະ ເຊີເວີເກັບຂໍ ້ມູນ ກໍບໍ ່ໄດ້ຢູ ່ໃນ  
ສປປ ລາວ (ເຊີເວີ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ 
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສິງກະໂປ ແລະ ປະ
ເທດອື່ນໆ) ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການນຳ
ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ(Social media) 
ຟຣີນັ້ນ ເຖິງຈະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານ  
ແຕ່ກໍເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນ
ສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ
ສ້າງຂ່າວປອມປັ່ນປ່ວນຍຸຍົງໄປໃນທາງ
ທີ່ບໍ ່ຖືກຕ້ອງ, ໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ  
ອົງກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທີ່ລາມົກອານາຈານ, ສິ່ງເສບຕິດ  
ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້
ການກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນເປັນ

ໄປໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າໃຜກໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ຟຣີ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນ
ການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ
(Account Registration). ຈາກສະ 
ຖິຕິຂອງ https://hostingfacts.com 
ໃນປີ 2021 ທົ່ວໂລກ ມີການນຳໃຊ້ເວັບ
ໄຊ ປະມານ 1.82 ພັນລ້ານເວັບໄຊ, ຢູ່  
ສປປ ລາວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນອິນເຕ ີ
ເນັດແຫ່ງຊາດ ກໍມີການນຳໃຊ້ລະບົບເວັບໄຊ  
ຢູ່ໃນແຕ່ລະສຳນັກງານອົງການຫຼາຍພໍສົມ
ຄວນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີເວັບໄຊຂອງພາກ
ເອກະຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ  
ເວັບໄຊທ່ີພ້ົນເດ່ັນໄດ້ແກ່ https://covid19. 
gov.la ທີ່ເປັນສື່ຫຼັກຂອງຄະນະສະເພາະ
ກິດຂັ້ນສູນກາງ, http://moh.gov.la ຂອງ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, https:/laoof-
ficialgazette.gov.la/ ຂອງກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ http://laogov.gov.la   
ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ແລະ ເວັບ 
ໄຊອື່ນໆ ເຊິ່ງສາມາດຕອບໂຈດການໂຄສະ 
ນາເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ການເຜີຍ 
ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ໃຫ້ສັງຄົມສາມາດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ທັນກັບ
ສະພາບການ. ເວັບໄຊ ຈຶ່ງເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
ຂ່ າວສານທີ່ສຳຄັນສຳລັບທຸກພາກສ່ວນ
ເພາະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງສະດວກ,  
ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງຕະຫຼອດເວລາ
ສາມາດຕອບໂຈດການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 

ໂດຍສະເພາະການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ກໍຄື
ໃນ ສປປ ລາວ.

 ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບໄຊ ຈຶ່ງກາຍເປັນສື່ກາງ 
ທາງການ (Digital Mass Media) 
ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ  ທີ່ມີບົດບາດ
ສຳຄັນຫຼາຍດ້ານ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
ນັ້ນ, ສະນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂະແໜງ
ການຕ່າງໆ ຄວນຈະນຳໃຊ້ລະບົບເວັບໄຊ  
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນ
ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ໂຄສະນາປະ 
ຊາສຳພັນ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເປັນພາບຫຼັກ ແລະ  
ເພີ່ມສັກກາຍະພາບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ  
ທີ່ສາມາດຕອບໜອງກັບການບໍລິຫານຈັດ 
ການວຽກງານ ໃນຍຸກການໃຊ້ຊີວິດປົກ 
ກະຕິແບບໃໝ່ (New Normal) ແລະ  
ຫັນເປັນທັນສະໄໝຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ:  ພູຄຳ ມະນີວັນ, ພະແນກເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສ່ືສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ

@@
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ນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ
 ປັດຈຸບັນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍບໍ່
ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນທີໃຫ້ສັງຄົມເຮົາເຊື່ອມ
ຕໍ່ຫາກັນ ແຕ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນພື້ນທີໃນ
ການດໍາເນີນ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການ 
ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນການເຮັດການ 
ຕະຫຼາດ, ສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນ 
ຄ້າ ຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. 

 ການເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນ 
ລາຍ ກັບທຸລະກິດ SME ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່
ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ມີລາຄາແພງ. ໃນວາລະສານ
ສະບັບນີ້, ເພື່ອນໍາເອົາທຸລະກິດຂອງທ່ານ  
ເຂົ້າຫາຕະຫຼາດແບບໃໝ່ ຜ່ານສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຊື່ສຽງ ແລະ  
ສ້າງຍອດຂາຍ ໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ  
ຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະມາແນະນໍາ 
9 ເຄັດລັບງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້:

 1. ວາງແຜນນຳໃຊ້ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ  
ແລະ ໂຄສະນາ
 ຄ້ າຍຄືກັບກົນລະຍຸດໃນການ
ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມເພື່ອ 
ຄວາມສໍາ ເລັດຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດ
ນ້ອຍ-ກາງ ຕ້ອງມີການວາງແຜນທີ່ດີ, ທ່ານ
ຕ້ອງມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບສິ່ງທີ່

ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນ
ລາຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ທ່ານສຳເລັດຕາມ 
ເປົ້າໝາຍ. ໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງແຜນລ່ວງ 
ໜ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເພື່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນເປົ້ າຫມາຍທຸລະກິດ
ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ. ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້
ແມ່ນ ການສ້າງແຜນການຕະຫຼາດ ຜ່ານສື່
ສັງຄົມອອນລາຍ.

 • ກໍານົດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ  
ແບບ  SMART  (Specific  Measurable   
Actionable Relevant Time bound)  
ເຊັ່ນ ກໍານົດກຸ່ມລູກຄ້າສະເພາະ, ຕັ້ງເປົ້າ 
ໝາຍຈຳນວນ ແລະ ເວລາ ທີ່ຈະສົ່ງ 
ຜົນກະທົບຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ 
ຕົວຢ່າງ ຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນລູກຄ້າ 
ຫຼ ື ການປ່ຽນແປງຕໍ ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

 • ວິເຄາະຕະຫລາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ,  
ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຄູ່ ແຂ່ ງຂອງທ່ ານໃຊ້ສື່ ສັ ງ 
ຄົມອອນລາຍ ຊຶ່ງຈະຫຼຸດເວລາ ໃນການ 
ຮຽນຮູ້ຂອງທ່ານ ແຕ່ບໍ່ຄວນຮຽນແບບເອົາ 
ໝົດທຸກຢ່າງ. ການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນສາ 
ມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ເໝາະສົມ  
ແລະ ບໍ່ເຫມາະສົມກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

 • ຕິດຕາມສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ປະເມີນ 
ຄືນຜົນຕອບຮັບຈາກສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ 
ຕໍ່ທຸລະກິດທ່ານ, ພ້ອມນັ້ນ ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງ 
ເບິ່ງຜູ້ທີ່ອາດເຂົ້າມາລັກຂໍ້ມູນ ຫຼື ໂຈມຕີ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານຜ່ານສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ. 

 • ຄົ້ນຫາແຮງບັນດານໃຈ ເພື່ອເຮັດທຸລະ 
ກິດເຮົາໃຫ້ສຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາ 
ຕົວຢ່າງຄວາມສໍາເລັດເຫຼົ ່ານີ້ຜ່ານບົດຮຽນ 
ກໍລະນີສຶກສາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອບຖາມ 
ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ ວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ, 
ແລ້ວພະຍາຍາມຄົ້ນຄິດເພື່ອໃຫ້ຜະລິດ 
ຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງເຮົາຕອບ 
ໂຈດ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.

 • ສ້າງປະຕິທິນສື່ສັງຄົມອອນລາຍເພື່ອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງໂຄສະນາທີ່ເໝາະ 
ສົມກັບຊ່ອງທາງ. ຄວນມີການວາງແຜນ  
ເນື້ອຫາໂຄສະນາ ທີຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ ່
ເຫມາະສົມ, ອາດເລີ ່ມໂດຍໃຊ້ຫຼ ັກການ  
80:20 ໃຊ້ເນື້ອຫາ 80% ຂອງທ່ານເພື່ອ
ສ້າງຄວາມຮູ້ ຫຼື ການບັນເທີງ ໃຫ້ລູກຄ້າ.  
ໃຊ້ອີກ 20% ເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງ
ທ່ານ ຫຼື ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. 
 
2. ເລືອກວ່າແພລດຟອມໃດເຫມາະ
ສົມສໍາລັບທ່ານ
 ໃນການຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ 
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍປະເພດໃດ ໃນການໂຄ 
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ສະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ກ່ອນອື່ນ ທ່ານ
ບໍ່ຄວນສົມມຸດເອງວ່າລູກຄ້າໃຊ້ເວລາໃນ
ອິນເຕີເນັດແນວໃດ, ເພາະສັນຊາດຕະຍານ
ຂອງທ່ານ ອາດບອກທ່ານວ່າ ທຸກຄົນອາດ
ຄິດຄືທ່ານ ແລະ ໃຊ້ແພລດຟອມແບບທີ່
ທ່ານໃຊ້. ຈາກຂໍ້ມູນການສືກສາ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ 84% ຂອງປະຊາກອນ
ໂລກ ແມ່ນນໍາໃຊ້ Facebook, ດັ່ງນັ້ນ  
ການເລີ່ ່ມໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງທ່ານ ໂດຍ
ສະເພາະທຸລະກິດ SME ແມ່ນອາດຈະ
ເລີ່ມຈາກ Facebook. ພ້ອມກັນນັ້ນ,  
ທ່ານຄວນຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ
ທ່ານ ສ່ວນໃຫຍ່ ເລີ່ມຫັນໄປໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍແບບໃດ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ສາມາດປັບສື່ໂຄສະນາຂອງທ່ານໄດ້ໄວຂຶ້ນ  
ເຊັ່ນ ປັດຈຸບັນ ຄົນເລີ່ມຫັນໄປໃຊ້ Tik 
Tok ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງກໍ່ອາດເປັນອີກສື່ໜຶ່ງທີ່
ທ່ານຄວນສຶກສາໄວ້ ແລະ ທ່ານສາມາດ
ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ເພື່ອບັນ
ລຸ ເປົ້ າຫມາຍທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 3. ຮູ້ຈັກ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ
 ເຫດຜົນຫນຶ່ງ ທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ  
ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  
ແມ່ນທ່ານສາມາດເຂ້ົາເຖິງກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍໄດ້
ກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ກ່ອນອ່ືນທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ
ກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ. ເລີ່ມຕົ້ນ 
ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າໃນ
ປັດຈຸບັນ, ແລ້ວວິເຄາະຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນ

ລາຍ ເພື່ອເຫັນພາບລວມທີ່ຊັດເຈນວ່າໃຜ
ທີ່ກໍາລັງຊື້ ແລະ ຕິດຕາມສິນຄ້າຂອງທ່ານ
ຜ່ານອອນໄລນ໌. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັນ ບໍລິສັດ  
ທີ່ຜະລິດອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ແຕ່ການ
ຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ບໍ່ໜ້າສົນໃຈເລີຍ ເຮັດໃຫ້
ການວາງຂາຍຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າ ແມ່ນບໍ່ໄດ້
ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລູກຄ້າ. ບໍລິສັດ ໄດ້
ເລີ່ມໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍກຳນົດ
ເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ ຄື “ຄວາມຍືນຍົງ“ ແລະ  
ໂຄສະນາ “ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ“ ແລະ
ລາຄາປະຫຍັດ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ມີກຸ່ມຄົນ
ຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ການປະຫຍັດເງິນ. ບໍລິສັດ ໄດ້ນຳ 
ໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນເພື່ອຂັບເຄື່ອນແນວ 
ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃໝ່, ໂດຍທີ່ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າເໜັ້ນ ເຖິງການປະຢັດເງິນ ແລະ ການຫຼຸດ
ຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກ່ອງອາຫານ ທີ່ຈະ 
ເປັນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

 4. ຂະຫຍາຍ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຂອງທ່ານ
 ເມື່ອທ່ານມີຄວາມຊັດເຈນວ່າລູກ 
ຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ, ທ່ານສາມາດກັບ
ຄືນໄປຫາແຜນນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ທີວາງໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ
ທີ່ຈະເຂົ້ າ ເຖິງລູກຄ້າຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ.  
ຕົວຢ່າງ ບໍລິສັດເສື້ອຜ້າຂອງອັງກິດທີ່ເນັ້ນ 
ເສື້ອຜ້າສຳຫຼັບພະນັກງານ ແລະ ແມ່ບ້ານ  
ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນຕະຫຼາດລູກຄ້າ
ຊົນຊັ້ນກາງຂອງອັງກິດ. ພວກເຂົາມີຄວາມ 
ພໍໃຈ ຕໍ່ຈຳນວນລູກຄ້າ ຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ,  

ແຕ່ ເມື່ອບໍລິສັດຕ້ອງການຂະຫຍາຍຕະ 
ຫຼາດໄປຕ່າງປະເທດ ພວກເຂົາໄດ້ກຳນົດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບກຸ່ມລູກ 
ຄ້າຂອງເຂົາຢູ່ອັງກິດ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄປໃນ
ຕະຫຼາດ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາເຫນືອ, ອາຊີ  
ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້. ບໍລິສັດໄດ້ທົດສອບ
ການໂຄສະນາທາງ facebook ແລະ  
Instagram ພ້ອມທັງສະເໜີຂ່າວ ແລະ  
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງເຂົາ, ແລະ 
ເຫັນວ່າ ຮູບແບບການໂຄສະນາ ທີ່ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດໃນອັງກິດ ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ດີໃນຕ່າງ
ປະເທດເຊັ່ນກັນ. 

5. ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມສໍາພັນທ່ີ
ດີ ກັບລູກຄ້າ
 ຈຸດດີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການ 
ຕະຫຼາດ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສໍາລັບ
ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແມ່ນ ທ່ານສາ 
ມາດຕິດຕໍ່ສົນທະນາໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ  
ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມໄດ້ໂດຍກົງ. ທ່ານສາ 
ມາດສົ່ງ ໂຄສະນາ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ສິນຄ້າຫາລູກຄ້າໄດ້; ຫຼາຍກວ່າ 40% 
ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນ
ລາຍເພື່ອຊອກຫາສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ
ໃໝ່ ແມ່ນຈະຮູ້ຈັກບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່
ໂຄສະນາສິນຄ້າ ຜ່ານດາລາ ທີ່ໂຄສະນາ
ສິນຄ້ານັ້ນ. ເມື່ອຜູ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມກັບ
ເນື້ອຫາ ຫຼື ໂຄສະນາຂອງສິນຄ້າ, ມັນ
ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ໄປ. ໃນຂະນະດຽວ 
ກັນເຂົາກໍ່ຍັງຈະຊ່ວຍແບ່ງປັນປະສົບການ
ຄວາມມັກ ແລະ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິນຄ້າ  
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ສູ່ສັງຄົມ 
ຕໍ່ໆໄປ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທ່ານ ມີຊື່ສຽງໃນ
ສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ລູກຄ້າໃໝ່ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຄສະນາເພີ່ມ.

 ຊຶ່ງ Facebook ເປັນອີກວິທີ
ທີ່ດີ ໃນການສ້າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ທີ່ຮັກໃນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ໃນນັ້ນ ກໍ່ສາມາດ
ສ້າງເປັນກຸ່ມທີ່ຮັກ ແລະ ຕິດຕາມສິນຄ້າ
ຂອງທ່ານ ໄດ້. 

6. ຮູບພາບທີ່ເດັ່ນ ຈະສ້າງຄວາມຫ
ນ້າສົນໃຈ ໃຫ້ລູກຄ້າ
 ຮູບພາບ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ  
ໃນການໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ,  
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ  
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ໂດຍສະເພາະຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ Gen Z  ກ່າວ
ວ່າການຊື້ ເຄຶ່ອງແຟຊັ່ນຫຼ້າສຸດຂອງພວກ
ເຂົ າແມ່ນມາຈາກຮູບພາບທີ່ ເຫັນໃນສື່  
ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະ Facebook,  
Instagram ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າຮູບພາບ  
ແລະ ເນື້ອຫາຂອງທ່ານເບິ່ງບໍ່ຈູງໃຈ, ບໍ່ມີ
ໃຜຈະຢຸດ ເພື່ອອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງໂຄສະ 
ນາ, ບັນດາ ບັນນາທິການ ຂອງສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ສິ່ງ
ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອ
ໃຫ້ຄົນສົນໃຈຕໍ່ ເນື້ອຫາຂອງທ່ານແມ່ນ
ການເພີ່ມ ຮູບພາບ ຫຼື ຮູບເຄື່ອນໄຫວ.

 7. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸນນະພາບແທນ
ປະລິມານ
 ສຳຫຼັບ SME, ທາງເລືອກໃນ 
ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໂຄສະ 
ນາສິນຄ້າ ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີຫຼາຍທາງເລືອກ  
ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໂຄສະນາລົງທຸກສື່ ເພາະການສ້າງເນື້ອຫາ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ລົງໂຄສະນາໃນ 2-3 ຊ່ອງ
ທາງ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແມ່ນມີຄວາມສໍາ
ຄັນຫຼາຍກວ່າການມີໂຄສະນາໃນທຸກເຄືອ
ຂ່າຍສື່ສັງຄົມອອນລາຍແບບບໍ່ມີມີແຮງ
ຈູງໃຈ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເນື້ອ
ໃນໂຄສະນາ ຂອງທ່ານມີຄຸນຄ່າແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ສະດຸດຕາ ແລະ ຈົດຈຳໄດ້ດີ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້
ວ່າການຕະຫຼາດເພື່ອສັງຄົມ ແມ່ນການສ້າງ
ສາຍສໍາພັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດ, 
ຄວາມສັດຊື່, ການລົງເນື້ອຫາທີ່ດືງດູດໃຈ. 

 ນອກຈາກຄຸນນະພາບຂອງເນື້ອ 
ຫາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ເຄັດລັບ
ໃນການໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ ກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ທ່ານຄວນ
ເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ
ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອໂຄສະນາ
ສິນຄ້າ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງສ້າງທີມ
ງານຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບເຮັດ
ວຽກກັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍສະເພາະ.

 8. ກຳນົດເວລາ ໂຄສະນາເນື້ອຫາ 
ເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ
 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກວ່າເຖິງການສ້າງປະຕິ 
ທິນສົ່ງເນື້ອໃນ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງບົດຄວາມ,  

ທ່ານສາມາດສ້າງເນື້ອໃນສົ່ງລົງສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍຂອງທ່ານລ່ວງຫນ້າ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຈັດຕາຕະລາງເພື່ອລົງຂ່າວ
ອັດຕະໂນມັດ ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ນຳ 
ໃຊ້ຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ຫນຶ່ງ 
ນາທີຕໍ່ມື້ ຫຼື ຫນຶ່ງອາທິດ ເພື່ອ ສ້າງເນື້ອ 
ຫາລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ມັນຈະມີປະສິດ 
ທິພາບຫຼາຍກວ່າ ຈະໃຫ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ  
ລົບກວນການເຮັດງຽກຂອງທ່ານ ຕະຫຼອດມ້ື. 

9. ຕິດຕາມ ແລະ ປັບແຕ່ງຜົນງານ
ຂອງທ່ານ
 ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຍຸດທະສາດທາງສື່ 
ສັງຄົມອອນລາຍ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ ່
ຈະຕ້ອງຕິດຕາມປະສິດທິຜົນ.ຈາກນັ້ນທ່ານ 
ສາມາດນຳມາປັບປຸງ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິ 
ພາບ ຂອງການໂຄສະນາ ສິນຄ້າຂອງທ່ານ 
ໃນຕໍ່ໜ້າ. ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງ
ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່
ສົມບູນ ເພື່ອສາມາດວິເຄາະ ປະເມີນຄືນ  
ຜົນການໂຄສະນາຜ່ານມາ, ຄຳເຫັນຂອງ
ລູກຄ້າ ຕໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ແນວທາງໃນການ
ປັບປຸງສິນຄ້າ ເພື່ອ ພັດທະນາການໂຄ 
ສະນາ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ທ່ານສາມາດປັບປຸງເລີ່ມຈາກສີ່ງເລັກນ້ອຍ  
ເ ພ່ືອເ ພ່ີມຄວາມສໍາເ ລັດໃນແຕ່ລະຂ້ັນ, 
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊ່ືອມຕ່ໍກັບລູກຄ້າເກ່ົາ,  
ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ
ຮູ້ຈັກສິນຄ້າຫຼື ຜະລິດຕະພັນກ້ວາງອອກໄປ.  
ໃນການປັບປຸງ, ທ່ານອາດເລີ່ມຈາກ ການ
ນໍາໃຊ້ 1-2 ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີອິດທິພົນໃນ
ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງການຕະຫຼາດສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍເຂົ້າໃນລວງເລິກຕື່ມ.

 ທີ່ນຳສະເໜີຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນ 9 
ເຄັດລັບ ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສໍາ
ຫຼັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ (SME) 
ຊຶ່ງຫວັງວ່າ ທ່ານຈະສາມາດນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ  
ປັບປຸງ ນຳໃຊ້ ໃຫ້ເໝາະກັບການດຳເນີນ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະ ການໂຄ 
ສະນາສິນຄ້າ ແລະ ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ,  
ຊື່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ  
ຜູ້ທີ່ມັກແລະຮັກ ສິນຄ້າຂອງທ່ານ ແລະ 
ຈະເພີ່ມຊ່ອງທາງ ໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ
ຂອງທ່ານ ໄດ້ດີຂື້ນໄປອີກ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອ
ເລັກໂຕຣນິກ
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ມາຮູ້ຈັກການບໍລິການ ລາວສູ້ໆ ເທິງ
ລະບົບປະຕິບັດງານ LAOKYC

 ໃນຕ້ົນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ທ່ີ
ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເປີດການນໍາໃຊ້ ການບໍ 
ລິການ “ລາວສູ້ໆ” ໂດຍ ກະຊວງ ເຕັກໂນ 
ໂລຊີ ແລະ ການສື ່ສານ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ  
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດ ເອັສບີ
ເລັບ856ຈໍາກັດ (ນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ  
ຄົນລາວ), ຊ່ວຍກັນພັດທະນາເຄ່ືອງມື ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕ້ານການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. ການບໍ 
ລິການນ້ີມີຊ່ືວ່າ “ລາວ ສູ້ສູ້” ໂດຍການນຳໃຊ້
ຜ່ານລະບົບໂປຣແກຣມ LaoKYC. 
ວາລະສານສະບັບນ້ີ ຈະພາທ່ານ ມາຮູ້ຈັກລາຍ
ລະອຽດ ຂອງການບໍລິການ ລາວສູ້ໆ ແລະ
ການເຮັດວຽກຂອງ ເອັບພິເຄຊັນ LAOKYC.

ຄວາມເປັນມາ ຂອງ ເອັບພິເຄຊັນ LAOKYC  
ແລະ ການບໍລິການລາວສູ້ໆ:  
 LAOKYC ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ືນ
ໃນປີ 2020 ເພ່ືອຮັບໃຊ້ວຽກງານການຂ້ືນ
ທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ດ້ວຍຕົນເອງ
ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຮນິກ (3 ແກັຣບ)  ພາຍ 
ໄຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງ ກະຊວງ ຕສ ຮ່ວມກັບ
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຊ່ືງ  
LAOKYC ເປັນສ່ວນທີສໍາຄັນໃນການອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້. ບັນດາ
ຂ້ໍມູນທັງໝົດຂອງການຂ້ືນທະບຽນເລກໝາຍ
ແມ່ນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ ສູນຂ້ໍມູນ ອິນ
ເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ເຖິງສັກກະ
ຍະພາບ ຂອງ ລະບົບທັນສະໄໝ ດ່ັງກ່າວ.  
ທາງກະຊວງ ຕສ. ຈ່ີງໄດ້ ສືບຕ່ໍຮ່ວມກັບ
ບໍລິສັດເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາຕ່ໍຍອດ  
(ເປັນການຮ່ວມມືເພ່ືອປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້
ສັງຄົມ ໂດຍບ່ໍມີເສຍຄ່າ) ໃນການໜູນໃຊ້ເອັບ
ພິເຄຊັນ ເຂ້ົາມາຊ່ວຍ ເພ່ືອສ້າງຄວາມແນ່ນອນ,  
ຊັດເຈນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ຄະນະແພດໝໍ ໃນການຕິດຕາມການເດີນທາງ  
ຫືຼ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ແລະ ຜູ້ມີ
ຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ. ຈ່ີງ 
ໄດ້ພັດທະນາ ການບໍລິການ “ລາວສູ້ໆ“ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍຄະນະແພດໝໍ ໃນການຕິດຕາມອາການ,  
ການເດີນທາງ ຫືຼ ການເຄ່ືອນ ໄຫວຂອງຜູ້ຕິດ

ເຊ້ືອ, ສາມາດເຮັດການຢ້ັງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້
ຕິດເຊ້ືອ ຫືຼ ຜູ້ສຳພັດໃກ້ຊິດ ຜ່ານເບີໂທລະສັບ
ມືຖືໄດ້. ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຄົນ ນຳໃຊ ້
ໄດ້ຟຣີ ເພ່ືອເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນການຕ້ານ ແລະ
 ສະກັດກ້ັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19.

ການບໍລິການ “ລາວ ສູ້ສູ ້” ມີໜ້າທີ່ ແລະ  
ອົງປະກອບຄື:

 ► iFeel (ອາການຂ້ອຍ): ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານ 
ສາມາດລາຍງານອາການຂອງຕົນເອງໃນການ
ກັກຕົວຢູ່ບ້ານ ຫືຼ ສະຖານທ່ີກັກຕົວ ເຊ່ັນ  
ລາຍງານ ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍ, ອາການ ໄຂ້, 
ໄອ, ເມ່ືອຍ, ແລະ ອ່ືນໆ.

 ► iGo (ໄປໃສ):  ເພ່ືອ Check-In ກ່ອນ 
ເຂົ້າສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ໂດຍການສະແກນ  
QR Code ແລະ ລະບົບສາມາດຕິດຕ່ໍແຈ້ງ
ເຕືອນທ່ານໄດ້ ຖ້າມີຄົນກຸ່ມສ່ຽງໄປສະຖານທ່ີ
ດ່ັງກ່າວໃນເວລາ.

 ► Time line (ການເຄ່ືອນໄຫວ):    ເພ່ືອ 
ເບິ່ງທາມລາຍທ່ານເອງ ແລະ ໃຊ້ລາຍງານ  
ແພດໝໍໄດ້.

 ► iVac (ສັກວັກຊິນ): ເພ່ືອລົງທະບຽນ  
ແລະ ຈອງຄິວສັກວັກຊິນລ່ວງໜ້າ (ຊ່ືງຈະ 
ເຊ່ືອມຕ່ໍກັບລະບົບບໍລິການ ຈອງວັກຊີນລ່ວງ 
ໜ້າ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO))

 ► iTest (ໄປກວດ): ເພ່ືອລົງທະບຽນ  
ແລະ ຈອງຄິວເຂົ້າກວດເຊື້ອ Covid-19

 ໃນການນໍາໃຊ້ ການບໍລິການລາວສູ້ໆ  
ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງຂ້ືນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະ 
ສັບກ່ອນ ແລະ ດາວໂລດເອັບພິເຄຊັນLao  
KYC ເພ່ືອ ເຂ້ົາໃຊ້. ພ້ອມນ້ີ ຂ້ໍມູນທັງໝົດ 
ຂອງບໍລິການ ລາວ ສູ້ສູ້ ແມ່ນຖືກເກັບຮັກສາ  
ແລະ ເຂ້ົາລະຫັດໄວ້ຢູ່ສູນຂ້ໍມູນແຫ່ງຊາດ ທ່ີ 
ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ISO 
27001. ດ່ັງນ້ັນ ຈະມີຄວາມປອດໄພ ແລະ  
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສູ້, ພະນັກງານ ທ່ີປະ 
ຈຳການ ກ່ໍຈະບ່ໍສາມາດ ເຂ້ົາເຖິງ ຫືຼ ເປີດເບ່ິງຂ້ໍ
ມູນຕ່າງໆໄດ້.

ພວກເຮົາປະຊາຊົນ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານ 
ບໍລິການຕ່າງໆ ຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ  
ແລະ ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ໃນໂຄງການນີ້?

 ເພ່ືອຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີຍັງລະບາດ ແລະມີທ່າທີຈະ
ຢູ່ນໍາສັງຄົມເຮົາໄປອີກໄລະຍະໜື່ງ, ສະນັ້ນ,  
ການຮ່ວມມື ຈາກທຸກພາກສ່ວນຈ່ີງມີຄວາມ
ສໍາຄັນ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນ ປະຊາຊົນ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ  
ສະຖານບໍລິການຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍສັງຄົມ 
ຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງ 
ການນ້ີ. ຜ່ານການຕິດຕ້ັງ ແລະ ການ checkin   
QR-Code, ນອກຈາກ ຈະເປັນການ
ຊ່ວຍເກັບຂ້ໍມູນ ຜູ້ເຂ້ົາມາຮ້ານຂອງຕົນແລ້ວ,  
ເຈ້ົາຂອງຮ້ານ/ສະຖານທີໃດໜ່ືງ ກ່ໍຍັງຈະຮູ້ໄດ້ 
ອີກ ວ່າຜູ້ທ່ີຈະເຂ້ົາມາຮ້ານ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ  
ຕິດເຊ້່ືອໂຄວິດ-19 ຫືຼ ບ່ໍ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ. 
 ສະຖານທິເຮັດວຽກ, ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານ 
ບໍລິການ \ຂ້ຶນທະບຽນສະຖານທ່ີຕົນເອງເພ່ືອຮັບ  
QR code ຜ່ານwww.laokyc.gov.la,  
ພິມ QR-Code ທ່ີໄດ້ຮັບ ຕິດໃສ່ໜ້າຮ້ານ ຫືຼ  
ສະຖານທ່ີບໍລິການ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ໃຫ້ແຂກ  
ຫືຼ ລູກຄ້າ ທ່ີມາສະຖານທ່ີຂອງຕົນ ຕ້ອງໃຊ້
ບໍລິການ “ລາວ ສູ້ສູ້” (iGo) ໃນ LaoKYC  ເພ່ືອ 
ສະແກນ QR-Code ດ່ັງກ່າວ ກອ່ນເຂ້ົາຮ້ານ.

ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາໃນອານາຄົດ
 ລະບົບປະຕິບັດການ LAOKYC ນ້ີ  
ນອກຈາກໄດ້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຂ້ືນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ,  
ຮັບໃຊ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນການຕອບ 
ຕ້ານການແຜ່ລະບາດ covid-19 ແລ້ວ. ໃນອາ 
ນາຄົດ ລະບົບປະຕິບັດການນ້ີ ຍັງມີທ່າແຮງ 
ໃນຕ່ໍຍອດການພັດທະນາ ເພ່ືອຊ່ວຍລັດຖະ 
ບານໃນການຫັນສະໄໝເປັນຕ້ົນ ສາມາດເປັນ  
ແພລດຟອມ ຂ້ໍມູນດີຈີຕອນ (Digital ID)  
ແລະ ສະໜອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານໃນການພິສູດ 
ຕົວຕົນ (KYC) ແລະການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ   
(data exchange). ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ  
ນ້ີເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນທ່ີດີ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ສັກກະຍະ 
ພາບຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ ເຂ້ົາມາເພ່ືອ 
ຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນມີ 
ບົດບາດສໍາຄັນ ປ່ີນອອ້ມ ທຸກວຽກງານ ແລະ  
ທຸກແໜງການ, ດ່ັງນ້ັນ ການຫັນເປັນດີຈີ
ຕອນ ຂອງ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ  
ປະຊາຊົນ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທີສໍາ
ຄັນໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ. 
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ແນະນໍາການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບລະບົບ Lao  

1

2

3

4

5

1.  ກົດເຂ້ົາ LAOKYC APP ແລ້ວເຂ້ົາສູ່ລະບົບ

2.  ພິມເບິີໂທລະສັບໃສ່ ແລ້ວ ຂໍລະຫັດຜ່ານ OTP 

3. ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ OTP 6 ຕົວເລກທີໄດ້ຮັບ
ຈາກ SMS ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ (ກວດສອບ
ສະຖານະ ການ ຂື້ນທະບຽນ ເລກໝາຍ) ຖ້າ
ສໍາເລັດ ສາມາດເຂົ້າໄປ Tab ບໍລິການ (ຊື່ງຈະ
ມີການບໍລິການ ລາວສູ້ໆ)

4. ຖ້າຫາກເບີຍັງບໍທັນໄດ້ຂື້ນ
ທະບຽນ ກົດເຂົ້າໄປເພື່ອ ຂື້ນ
ທະບຽນຊິມ ຜ່ານ 3 ແກັຮບ  
(ໂດຍມີ ເອກະສານຢັ້ງຢຶນຕົວ
ຕົນເປັນຕົ້ນ ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາ
ມະໂນຄົວ ຫຼື ປື້ມຜ່ານແດນ)

5. ຖ້າສໍາເລັດແລ້ວ ໃນໜ້າຕ່າງໜ້າຫຼັກ 
ຈະມີ ຂໍ້ມູນ ຊື່, ນາມສະກຸນ  ແລະ ເບີໂທ 
ຂອງທ່ານ
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ການບໍລິການ
ອາການຂອງຂ້ອຍ

 (I-feel)

6

7

8

9

6. ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ ການບໍລິການ  
 ອາການຂອງຂ້ອຍ (I-feel) 7. ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ ທາມ

ລາຍ ເພື່ອເກັບກໍາປະຫັວດ
ການເຄື່ອນໄຫວ

8. ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ ການບໍລີ
ການ ໄປໃສ (iGo) ໃນ 3 ຂັ້ນ
ຕອນງ່າຍໆເພື່ອ checkin ເຂົ້າ
ສະຖານທີ 

9. ຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ ການບໍລ ິ
ການນັດສັກວັກຊິນ

ທ່ານ ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ ບໍລິການ “ລາວ ສູ້ສູ້” ໄດ້ຟຣີ ແລະ ສາມາດຕິດຕັ້ງ  
ໂປຣແກັມ LaoKYC ຈາກ google playstore (ສໍາຫຼັບໂທລະສັບມືຖື Android) ແລະ Apple  
Appstore (ສຳຫຼັບໂທລະສັບ iPhone). http://www.laokyc.gov.la/
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1

ວີທີການສ້າງ QR code ໃຫ້
ກັບສະຖານທີ  ເຂ້ົາໄປທີ  

www.laokyc.gov.la

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວັນນະພາ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 
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 ການຄ້າມະນຸດ (Human 
Trafficking) ນັບວ່າເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ
ສໍາລັບສັງຄົມໂລກ ເນື່ອງຈາກວ່າການຄ້າ
ມະນຸດຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກອນລະຫວ່າງ
ປະເທດ ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ,  
ເປັນການຫຼຸດສັກສີ ແລະ ຄວາມເປັນ
ມະນຸດລົງ ເຊີ່ງເປັນສີ່ງທີ່ສັງຄົມໂລກໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນ ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນຕົ້ນເຫດ
ຂອງການນໍາໄປສູ່ບັນຫາອື່ນ ເຊັ່ນ: ຢາເສບ 
ຕິດ, ການລັກລອບເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ການ
ຄ້າປະເພນີ ແລະ ອື່ນ. ການຄ້າມະນຸດໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວຈະປະກອບມີຢູ່ 3 ຂັ້ນຕອນ
ຫຼັກເຊັ່ນ: 1). ການເຂົ້າຄອບຄອງເຫຍື່ອ
ໂດຍວິທີໃດໜື່ງ, 2). ການຂົນສົ່ງເຫຍື່ອ  
ແລະ 3). ການບີບບັງຄັບເຫຍື່ອໃຫ້ເຮັດ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ເຊີ່ງໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີ  
ອົງກອນຕ່າງໆທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມພະ 
ຍາຍາມ ແກ້ບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ດ້ວຍ
ຫລາຍຮູບການ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ຄືການນຳໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂ
ບັນຫາດ່ັງກ່າວ. 

 ເຕັກໂນໂລຊີຄືໜື່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່
ຖືກນໍາເຂົ້າມາຊ່ວຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ແກ້ໄຂການຄ້າມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  
ແລະ ປະສິດທິຜົນເຊັ່ນສາມາດຊ່ວຍຫຼີກ 
ລ້ຽງການຄ້າມະນຸດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໂດຍການ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄົນທີ່
ຕ້ອງການຫາວຽກເຮັດງານທໍາກັບວຽກງານ
ທີ່ປອດໄພໂດຍກົງເຊີ່ງຈະເປັນການຕັດຄົນ
ກາງທີ່ຫວັງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄົນທີ່ກໍາ
ລັງຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຫຼຸດປະລິມານຄົນທີ່ອາດຈະຖືກຫຼອກເຂົ້າ 
ສູ່ຂະບວນການຄ້າມະນຸດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນຕົວ 
ຢ່າງເຊັ່ນ ເວັບໄຊ http://contrata-
dos.org/ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນງານຊາວແມັກ 
ຊີໂກໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງການເຮັດ 
ວຽກຢູ່ໃນປະເທດອາເມລິກາ ຄົນງານ 
ສາມາດເຕືອນຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບສະພາບ 
ການເຮັດວຽກໃນທີ່ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນ້ັນ
ໜ່ວຍງານຂອງໂຄງການ ວິໄຈຂ້ັນສູງດ້ານການ
ທະຫານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະທດຂອງ 
ອາເມລິກາ (Pentagon“s Defense 

Advanced Research Projects) 
ໄດ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຊີ່ງເອີ້ນວ່າ Memex 
(http://www.darpa.mil/program/
memex) ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບ
ເວັບໄຊທີ ່ຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆ (ເອີ ້ນວ່າ  
Dark Web) ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ  
ແລະ ການປະກາດຫາແຮງງານທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ຄວາມລະອຽດສູງ (https://www.dig-
italglobe.com/) ກໍ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້
ກວດຈັບການຂົນສົ່ງເຫຍື່ອໃນທາງທະເລ  
ແລະ ສາມາດກວດສອບການໃຊ້ແຮງງານ
ເດັກໃນອຸດສາຫະກໍາເຜົາດີນຈີ່ໃນປະເທດ
ອີນເດຍ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການປະມົງ
ໃນທະເລສາບ ໂວນຕ້າ (Volta) ປະເທດ
ການາ  ອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງ ເກີດຂື້ນຢູ່ນອກ
ຊາຍຝັ່ງປະເທດປາປົວນີວກີນີ ໄດ້ມີເຮືອ
ຫາປາລຳໜື່ງທີ່ຖືກຖ່າຍໄດ້ຈາກດາວທຽມ
ທີ ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ເປັນຫຼ ັກຖານ
ອັນສຸດທ້າຍໃນການສືບສວນຄະດີການ
ຄ້າມະນຸດໃນເຂດທະເລຫຼວງທີ່ແກ່ຍາວ

ເຕັກໂນໂລຊີ ກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
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ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ເຮືອ ຫາປາສອງ
ລໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍເຊີ່ງບັນທຸກແຮງງານຖືກ
ຈັບໄດ້ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີດາວ
ທຽມ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຕົກ
ເປັນທາດແຮງງານຈໍານວນ 2,000 ຄົນໄດ້
ຖືກປົດປ່ອຍເປັນອີດສະຫຼະ.

 ໃນສ່ວນຂັ້ນຕອນການບີບບັງຄັບ
ເຫຍື່ອໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການກະ 
ຊວງແຮງງານຂອງອາເມລິກາກໍ່ໄດ້ອອກ  
ແອັບຟຼີເຄຊັນ (app) ທີ່ເອີ້ນວ່າ “Sweat 
and Toil“ (https://www.dol.gov/
dol/apps/ilab.htm) ເພື່ອສໍາລັບແບ່ງ 
ປັນຂໍ້ມຸນກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານຢ່າງ 
ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດທົ່ວ 
ໂລກ Sweat and Toil ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້
ສາມາດຄົ້ນຫາປະເທດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່
ມີການໃຊ້ແຮງງານຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສາ 
ມາດສືກສາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ
ໃນການໃຊ້ແຮງງານໃນປະເທດຕ່າງໆ.  
ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ແອັບພລີເຄຊັນອື່ນໆ 
ອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊ່ັນ: GoodGuide (https 
://www.goodguide.com/#/) ທີ່ສາ 
ມາດໃຊ້ກວດສອບວ່າຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
ຢ່າງໃດແດ່ ແລະ Red Light Traffic 
(http://www.redlighttraffic.org/) 
ທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລາຍງານເຫດການໜ້າ
ສົງໃສກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໂດຍທີ່ບໍ່
ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຜູ້ລາຍງານ ທາງ
ບໍລິສັດ Microsoft ເອງກໍ່ໄດ້ພັດທະນາ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເອີ້ນວ່າ: PhotoDNA 
(https://www.microsoft.com/en-
us/photodna) ເຊີ່ງຊ່ວຍໃນການກວດ
ສອບຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍຕ່າງໆທີ່ຕົກ
ເປັນເຫຍື່ອໃນໂລກອອນລາຍໄດ້ ໂດຍບໍ່
ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 ທຸກໆປະເທດໃນໂລກໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຄ້າມະນຸດ; ຜູ້ຄົນຫຼາຍ
ກວ່າ 40 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກຕົກເປັນ
ເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຮູບແບບ
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ມີການກວດພົບ  
ແລະ ລາຍງານວ່າຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອໄດ້
ມີການເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍໃນທຸກໆປີ.

 ເຕັກໂນໂລຊີຈິ່ງເປັນເຄື່ອງມືໜື່ງ 
ທີ່ ສໍ າຄັນໃນການແກ້ ໄຂບັນຫາທີ່ ເພີ່ມ
ຂື້ນນີ້ເຊັ່ນ ປັນຍາປະດິດ (AI), ຂໍ້ມຸນ
ຂະໜາດໃຫຍ່ (Big Data), ບລັອກເຊນ  
Blockchain, Internet of Things 
(IoTs) ແລະ 5G ເຊີ່ງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່
ເຫຼົ ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າ
ມະນຸດ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງປັບປຸງໂຄງ
ສ້າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ
ຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ (ICT) ແລະ ທັກສະດີຈີ
ຕອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກສາມາດ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງທີ່ອີນເຕີເນັດ ແລະ  
ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ 
(ICT) ສະໜອງໃຫ້.

 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົ ງການ  
Thorn (ອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ  
(NGO) ເຊີ່ງໃຊ້ພະລັງຂອງເຕັກໂນໂລ
ຊີເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດທາງເພດທີ່
ເປັນເດັກນ້ອຍ), ນັກວິສະວະກອນຈາກ
ທົ່ວອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີລວມໄປ
ເຖິງສະມາຊິກພາກທຸລະກິດຂອງ ອົງການ
ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ  
(ITU) ເຊັ່ນ Facebook, Microsoft 
ແລະ Intel ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫານີ້. ໃນປີ 2017 ພວກເຂົາຊ່ວຍກັນ
ພັດທະນາ ການບໍລິການຄົ້ນຫາເດັກນ້ອຍ  
(Child Finder Service) ເຊີ່ງໃຊ້
ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄ່ືອງຄອມພິວເຕີເພ່ືອລະບຸ
ການຈັບຄູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງໃບໜ້າ 
ຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີຫາຍໄປກັບເດັກນ້ອຍທ່ີ

ຖືກເອົາລົງໂຄສະນາທາງເພດທາງອອນລາຍ.
 ໃນຈໍານວນຜູ້ຖືກຄ້າມະນຸດທັງ 
ໝົດມີເດັກນ້ອຍສະເລ່ຍປະມານ 30% 
ຈາກຕົວເລກສະຖິຕິດັ່ງກ່າວນີ້ ອົງການ
ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ 
(ITU) ຈິ່ງໄດ້ເປີດຕົວ “ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ
ເດັກທາງອອນລາຍ“ ເຊີ່ງເກືອບປະມານ  
12 ປີແລ້ວໂດຍມີເປົ້າໝາຍພຽງຢ່າງດຽວຄື:  
ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທັງຫຼາຍໃຊ້ອີນເຕີເນັດ
ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  
ໃນທຸກວັນນີ້ ຄູ່ມືການຄູ້ມຄອງເດັກທາງ
ອອນລາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍທັ ງຫຼ າຍປອດໄພຈາກຜູ້ທີ່ ມີ ຈຸ ດ 
ປະສົງຊອກຊັກຊວນເອົາເດັກນ້ອຍທາງ 
ອອນລາຍເພື່ອການຄ້າມະນຸດ ໃນຂະນະທີ່
ແຜນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸ່ນແຮງ 
ຕ່ໍເດັກເປັນຂ້ໍສໍາຄັນໜ່ືງສໍາລັບການພັດທະນາ.

 ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນວ່າເຕັກໂນໂລ 
ຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ ສາມາດປ່ຽນ 
ແປງຊີວິດໄດ້ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນ 
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນ
ໄດ້ຮັບພະລັງຈາກເຕັກໂນໂລຊີ. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສົມໃຈ ອຸ່ນທະລາ, 
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 
ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 

ມາຮຸ້ຈັກກັບ 10 
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What Are Non-Fungible Tokens ແມ່ນຫຍັງ?
ກ່ອນຈະໄປຮຸ້ຈັກກັບ 10 ອັນດັບ NFTs ທີ່ແພງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍຂາຍ  
ມາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ “ໂທເຄັນ(Tokens)“ ແມ່ນຫຍັງ,  
ໃນວຽກງານ Crypto “ໂທເຄັນ (Tokens)“ ແມ່ນເອີ້ນວ່າສິ່ງສົມ
ໝຸດຖານທີ່ເຮົາສາມາດ ສະແດງສິດທິໄດ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຊື່ງ “ໂທເຄັນ
(Tokens)“ ມີລັກສະນະສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ສຽງໄປຈົນໄປຮອດການ 
ແຕ້ມຮູບ ຫຼ ື ວີດີໂອ ແລະ ບໍ ່ສາມາດແລກປ່ຽນຄືກັບໂທເຄັນ  
(Tokens) ອື່ນໄດ້ຄືກັບ Crypto ອື່ນໆ.

ອັນດັບ NFTs ທ່ີແພງທ່ີສຸດທ່ີເຄີຍຂາຍ

1. Everydays the first 200 Days - ດ້ວຍມູນຄ່າ 69.3 ລ້ານໂດລາ
ກ່ອນໜ້າປີທ່ີຜ່ານມາ ສີລະປິນທ່ີເຄີຍຮູ້ຈັກກັນດີ ຜູ້ທ່ີມີຊ່ືວ່າ Beeple. ໃນປີ 2021 ທ່ານ Beeple ໄດ້ຂາຍຜົນງານດ້ານສິລະປະ NFT ທ່ີມີລາຄາ
ແພງທ່ີສຸດໃນຕະຫຼາດງານສີລະປະທ່ີມີຊ່ືວ່າ “ທຸກວັນ: 5,000 ວັນທຳອິດ. ການປະມູນໃນຄ້ັງນ້ີຈັັດຂ້ືນທ່ີບ້ານປະມູນຊ່ື ຄຣິດຕິ (Christie“s). 
ການປະມູນໃນຄ້ັງນ້ີໃນລາຄາເລ່ີມຕ້ົນ $100 ໂດລາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍຖືກຂາຍໃນລາຄາ $69,3 ລ້ານໂດລາເຮົາອາດຄິດວ່າເປັນມູນຄ່າທ່ີມີລາຄາແພງ
ຫຼາຍສຳລັບງານສິລະປະດີຈີຕອນທ່ີສ້າງຂ້ືນດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ ຕ່ໍໜ້າອາດເວ້ົາໄດ້ວ່າປ່ຽນໄປໃຊ້ຮູບພາບດີຈີຕອນຫຼາຍກວ່າຮູບພາບທີຈັບຕ້ອງໄດ້.

2. CryptoPuck #3100 - ດ້ວຍມູນຄ່າ 7.58 ລ້ານໂດລາ
CryptoPucks ເປັນການສ້າງໂລກ NTF ໃນຮູບແບບໃໝ່ ຊ່ືງຄວາມຈິງແລ້ວ NFT ສ້າງຂ້ືນທຳອິດໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ແຜ່ຫຼາຍເຮັດໃຫ້  
NFT ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຂາຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ ນ້ັນເປັນເຫດຜົນທ່ີ CryptoPunk #3100 ຢູ່ໃນ10 ອັນດັບ ເນ່ືອງຈາກ NFT ທ່ີແພງທ່ີສຸດ
ເປັນອັນດັບທ່ີສອງທ່ີເຄີຍຂາຍມາ.ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ CryptoPuck ເປັນໜ່ືງທ່ີຫາຍາກ ແລະ ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ 9 Aliens  ແລະ ມີພຽງ  
10,000 Puck ໃນຮ້ານ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນມີພຽງ 9 ຄົນເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນເອລ່ຽນ(Aliens) ຊ່ືງເຫັນໄດ້ວ່າມີພຽງ 9 ຄົນເຫ່ົຼານ້ີທ່ີສະສົມສ່ີງທ່ີຫາຍາກ
ທ່ີສຸດ, ໂທເຄັນເຫ່ົຼານ້ີຍັງເປັນໂທເຄັນ ERC-20 ເພ່ືອໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງ ERCCryptoPuck ມີໂຄງສ້າງທ່ີມີຜິວສີຟ້າປະສົມ
ສີຂຽວທ່ີມາພ້ອມກັບເຄ່ືອງປະດັບ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 406 Puck ເທ່ົານ້ັນທ່ີມີເຄ່ືອງປະດັບ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນເນ່ືອງຈາກມາພ້ອມເຄ່ືອງປະດັບສ້ີນດຽວ
ຊ່ືງຫາຍາກເຊັນກັນ ແລະ ມີພຽງ 333 Puck ເທ່ົານ້ັນທ່ີມີເຄ່ືອງປະດັບ. ດ່ັງນ້ັນຕາມປະເພດເຄ່ືອງປະດັບທ່ີຫາຍາກທ່ີສຸດຈ່ືງເປັນສາເຫດທ່ີຂາຍໃນ
ລາຄາ $7,58 ລ້ານໂດລາ.

 10 ອັນດັບ NFTs ທີ່ແພງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍຂາຍ
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3. CryptoPuck#7804 - ມູນຄ່າ 7.57 ລ້ານໂດລາ
CryptoPucks ເປັນອີກໜື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນລາຍຊື່ NFT ທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນ 10 ອັນດັບທຳອິດທີ່ຂາຍໃນລາຄາ 7,57 ລ້ານໂດລາ Punks 
#7804 ເປັນເອລ່ຽນ (Aliens) ອີກອັນໜື່ງທີ່ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງປະດັບສາມຢ່າງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງມີອຸປະກອນເສີມລວມມີ Cap 
Forward, Small Shades ແລະ Pipe ເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າມີພຽງ 254 Puck ທີ່ມາພ້ອມກັບ Cap Forward, 378 Puck ທີ່ມາ
ພ້ອມ Pipe ແລະ 317 Puck ທີ່ມາພ້ອມແຖບສີນ້ອຍໆ.

4. Crossroads - ມູນຄ່າ 6.6 ລ້ານໂດລາ
NTF ທີ່ແພງຫຼາຍໃນ 10 ອັນດັບ ທີ່ເປັນຜົນງານ
ສິລະປະຂອງ Beeple ແລະ ການຂາຍຄັ້ງນີ້ຂາຍບໍ່ພໍ
ເທົ່າໃດວັນກ່ອນການຂາຍຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ Everydays 
ຊື່ງຂາຍໃນງານ Nifty Gateway. ງານສິລະປະຂ້ອນ
ຂ້າງເປັນການພະນັນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການ
ຕອບສະໜອງຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ເກີດ
ຂື້ນໃນປີ 2020. ຄວາມຈິງແລ້ວສິລະປິນໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ
ສອງເວີຊັນ: ເວີຊັນທີໜື່ງປະທານາທິບໍດີຊະນະ ແລະ  
ເວີຊັນທີສອງປະທານາທິບໍດີເສຍ ຜົນຂອງການເລື່ອຕັ້ງ
ວີດີໂອກໍຈະປ່ຽນໄປ.

5. The first Tweet - ມູນຄ່າ 2.9 ລ້ານໂດລາ
ຕໍ່ມາ NTF ທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນປີ 2021 ທຳອິດແມ່ນ Tweet, ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ CEO 
ແລະ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Jack Dorsey ສ້າງຕັ້ງ Tweet ທຳອິດ ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າ Twitter ຍ້ອນກັັບໄປ
ໃນປີ 2006 ເອີ້ນວ່າ ຕັ້ງຄ່າ “Twttr ຂອງຂ້ອຍ“ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາໄດ້ຂາຍ Tweet ເປັນ NFT 

ດ້ວຍລາຄາ 2,9 ລ້ານໂດລາ ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມຜູ້ສ້າງຕັ້ງ Tweet ໄດ້ຂາຍໃຫ້ກັບ 
Oracle Sina Estav CEO ຊື່ງເຊື່ອໄດ້
ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍພໍໆກັບການຊື້  
Mona Liza ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ CEO ຂາຍ  
Tweet ໃນແບບແພລດຟອມການປະມູນ
ອອນລາຍຕາມກົດລະບຽບຂອງແພລດຟອມ
ຊື່ງຫລຸດລາຄາລົງ 5% ຈາກລາຄາຂາຍ.
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6. CrypPunk#6965 - ມູນຄ່າ 1.54 ລ້ານໂດລາ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງແລ້ວວ່າ CryptoPuck ທຸກອັນລ້ວນແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະທີ່ເປັນເອກະລັກ ດັ່ງນັ້ນ Puck ນີ້ກໍບໍ່
ແຕກຕ່າງຈາກ CryptoPuck#6965 ເປັນໜື່ງໃນສາຍພັນ Ape ທີ່ມາພ້ອມກັບ Fedora ເປັນອຸປະກອນເສີມ ນອກຈາກນັ້ນມີພຽງ  
186 Puck ທີ່ມີ Fedoras ແລະ ມີພຽງ 24 ApePucks ນັ້ນທີ່ມີລາຄາຢູ່ທີ່ 1.54 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ໂທເຄັນ ERC-721 
ແຕ່ຄ້າຍຄືກັບ ໂທເຄັນ ERC-20.

7. Axie Infinity Genesis land - ມູນຄ່າ 1.5 ລ້ານໂດລາ
ຖ້າຫາກຄົນໃດມັກຫຼີ້ນເກມຈຳລອງປຽບເໝືອນຕົວຈິງຈະຮູ້ການທີ່ຊື້ໄອເທັມໃນເກມ (Item Games) ແມ່ນໃຊ້ເງິນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ
ພໍສົມຄວນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເກມຈຳລອງປຽບເໝືອນຕົວຈິງໃນ Ethereum ທີ່ເອີ້ນວ່າ Axie Infinity ອາດຈະຍົກລະດັບຂື້ນ
ໄປອີກລະດັບໜື່ງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ Genesis Land ຊອກຫາໄດ້ຍາກໃນເກມ ແລະ ມີລາຄາສູງ, ແຕ່ມີຄົນຈຳນວນໜື່ງຊື້ Blocks 
Genesis 9 ໃນລາຄາ 1.5 ລ້ານໂດລາ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເປັນໜື່ງໃນ NFT ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນປີ 2021
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8. CryptoPuck#4156 - ມູນຄ່າ 1.25 ລ້ານໂດລາ
ລຳດັບຕໍ່ມາ NFT ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດນັ້ນຄື  CryptoPuck #4156 ຊື່ງ CryptoPuck ຢູ່ໃນລາຍການ  
NFT ກໍຕາມແຕ່ Ape Puck ອີກອັນໜື່ງທີ່ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີສີຟ້າ ໃນບັນດາ 10.000 Puck ແລະ ມີພຽງແຕ່ 481 
Puck ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຕອນນີ້ມັນໄດ້ມາເປັນຂອງ Ethereum 0xf476cd ໃນລາຄາ 1,25 ລ້ານໂດລາ.

9. Not Forgotten, But Gone - ມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ
ນີ້ກໍແມ່ນສິ່ງໜື່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຂາຍ Nifty Gateway NFT 
ສິລະປິນຊື່ WhlsBe ເປັນຜູ້ປະດິດສິລະປະໂຕນີ້ຂື້ນມາ ຊື່ງເຫັນ
ໄດ້ວ່າມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີວີດີໂອທີ່ມີຄວາມຍາວ  
16 ວິນາທີ ຂອງການໝູນຕົວຂອງໂຄງກະດູກຮູບໂຕໝີ ແລະ ໄດ້
ເອີ້ນຮູບນີ້ວ່າ “ບໍ່ລືມແຕ່ຫາຍໄປ“ ນັກສິລະປະໄດ້ຂາຍຜົນງານນີ້
ໃນມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາ.

10. Metarift - ມູນຄ່າ  904.410 
ໂດລາ
ເປັນອີກໜື່ງສະຖານະການຂອງ Satoshi  
ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ອອກ
ແບບງານສິລະປະໂຕນີ້ ຊື່ງນັກສິລະປະໄດ ້
ໃສ່ຊື່ວ່າ Pak ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ຕົວຕົນທີ ່
ແທ້ຈິງ ເຫັນໄດ້ວ່າ Pak ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ
ໃນລະບົບນິເວດສິລະປະດີຈີຕອນ ແລະ 
ຄວາມງົດງາມລຶກລັບແບບທຳມະຊາດ ເຮັດ 
ໃຫ້ຜົນງານ ນີ້ຂາຍໄດ້ເຖິງ 904.410ໂດລາ  
ຊ່ືງຜົນງານສິລະປະສ້ີນນ້ີມີລັກສະນະເປັນວົງ 
ກົມ ແລະ ສາມາດໝູນໄປທິດຕ່າງໆໄດ້. 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກຕຂ
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9 ອັນດັບເງິນ Crypto ນິຍົມໃຊ້ໃນການລົງທືນເຮັດທູ
ລະກິດໃນປີ 2021

ຖ້າລົມກັນເລື່ອງການລົງທຶນໃນໂລກດີຈີຕອນ ຫລາຍຄົນກໍ່ສົນໃຈໃນການລົງທຶນໃສ່ເງິນດີຈີຕອນ ປະເພດ Crypto 
(Crypto Currency) ຊຶ່ງໃນໂລກຂອງດີຈີຕອນ ກໍ່ມີເງິນດີຈີຕອນປະເພດນີ້ ຢູ່ຫລາຍສະກຸນ ຊຶ່ງແຕ່ລະສະກຸນ ກໍ່ມີຄ່າທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນວາລະສານສະບັບເຮົາຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນ ເງິນ crypto 9 ສະກຸນທີ່ນິຍົມ. 

1. Bitcoin – BTC
Bitcoin ຖືວ່າເປັນສະກຸນເງິນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໃນການໃຊ້ລົງ
ທືນໃນປິ 2021 ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ລາຊາແຫ່ງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ“ ທີ່ຄອງຕະຫຼາດມາ
ແຕ່ປີ 2552 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ບໍ່ມີວີ່ແວວທີ່ຈະປ່ຽນໄປ. ມາໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ ປີ  
2020 ມູນຄ່າລາຄາຕົກຕໍ່າ, ທັງລາຄາ ແລະ ສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດກໍສູງຂື້ນເຮັດໃຫ້
ລາຄາ Bitcoin ລູດລົງຕ່ຳສຸດທີ່ 4,721 ດອນລ່າ, ຫຼັງຈາກໄວລັດໂຄໂລນາເຂົ້າມາ
ທົ່ວໂລກເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໄດ້ມີລາຄາສູງຂື້ນເຖິງ 40,000 ດອນລ່າໃນ
ເດືອນມັງກອນ ປີ2020. ປັດຈຸບັນນີ້ (ເດືອນ 22/7/ 2021) ມີລາຄາຢູ່ທີ່ 32,192 
ດອນລ່າ. JPMorgan ທະນາຄານທີ່ເຄີຍເອີ້ນວ່າ Bitcoin ວ່າ ເປັນການຫຼອກລວງ  
ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ຄາດວ່າ BTC ສາມາດບັນລຸເປົ້າເຖິງ 146,000 ດອນລ່າ ດັ່ງນັ້ນ ນັກ
ສ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານຄິດວ່າ Bitcoin ອາດເປັນໜື່ງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ
ການລົງທືນໃນປີ 2021.

2. ETHEREUM – ETH
ຖ້າວ່າ Bitcoin ເປັນລາຊາແຫ່ງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ Ethereum ກໍອາດເປັນເຊື້ອສາຍ
ວົງຕະກຸນໄດ້ ແພລດຟອມບ໋ອກເຊນນີ້ເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ສຳຄັນນອກເໜືອ 
ຈາກ Bitcoin ແລ້ວ. ໃນປີ 2015 ໃນຂະນະນັ້ນມູນຄ່າຢູ່ທີ່ປະມານ 138 ພັນລ້ານ
ໂດລາ. ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ Ethereum ຢູ່ໃນລາຍຊື່ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນຊັ້ນນຳທີ່ໜ້າ
ລົງທືນຄືການເປີດຕົວ Ethereum2.0 ເປັນການອັບເດດເພື່ອເຮັດໃຫ້ Ethereum 
ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ. ປັດຈຸບັນ Ethereum ມີ
ລາຄາຢູ່ທີ 2.330 ໂດລາ (ວັນທີ 8/7/2021) 

3. LITECOIN – LTC
Litecoin ລາຄາພຽງແຕ່ $170.56 ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ Crypto ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ມູນຄ່າທາງ
ດ້ານຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 11 ພັນລ້ານໂດລາ. ການເປີດຕົວຂອງເກມ RPG (Role Playing 
Game) Lite Bringer ຊື່ງເຮັດໃຫ້ ບ໋ອກເຊນຂອງ Litecoin ເກີດມີການທຸລະກຳ
ເພີ່ມຂື້ນ 3 ເທົ່າໃນໜື່ງອາທິດ ຫຼາຍກວ່າ 75% ຂອງການທຸລະກຳທີ່ເກີດຂື້ນຈາກເກມ 
ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ Litecoin ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ $600 ໃນປີ 2021.
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4. ເງິນສົດ BITCION – BCH
Bitcoin Cash ເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ  
ຄົນທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທືນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ. ລະບົບເງິນສົດເອເລັກໂຕຣນິກແບບ  
peer to peer ນີ້ເປີດໂຕເປັນສາຂາທີ່ປັບຂະໜາດຂອງ Bitcoin ດັ້ງເດີມຫຼັງຈາກ
ລູກຄ້າແຈ້ງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປັບຂະໜາດຂອງ Bitcoin. 
ປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນມີມູນຄ່າທາງຕະຫຼາດຢູ່ທີ 8,2 ພັນລ້ານໂດລາ.

5. TRON- TRX
TRON ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2017 ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Ethereum ຕອນນີ້ປ່ຽນໄປ
ໃຊ້ບ໋ອກເຊນອິດສະຫຼະ ເຂົ້າໃນ ກົນໄກການປະມວນຜົນການທຸລະກຳ ປັດຈຸບັນມູນ
ຄ່າທາງຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 3 ພັນລ້ານໂດລາ.

6. RIPPLE - XRP
Ripple XRP ເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການລົງທືນໃນປີ 2017 ທີ່
ມີການເຕີບໂຕປະມານ 36,000%. Ripple ເປັນໜື່ງສະກຸນເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ
ການລົງທືນໃນປີ 2021 ປັດຈຸບັນ XRP ເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 
4 ຂອງໂລກ. ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ທີ 0.69 ໂດລາ ( 1/7/2021) 

7. CARDANO – ADA
ເມື່ອ Selkis ເປີດເຜີຍວ່າໃນປີ 2021 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທືນດ້ານເງິນດີຈີຕອນບາງ
ຄົນກັງວົນຫຼາຍ ທີ່ວ່າ Cardano ສາມາດກະໂດດຈາກອັນດັບ 10 ມາເປັນອັນດັບ  
5 ໃນລາຍຊື່ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. Cardano ຊື່ງເປັນແພລດ 
ຟອມບ໋ອກເຊນໜື່ງທີ່ມີລາຄາຢູ່ທີ່ 0,31 ໂດລາ ແລະ ຈະເພີ່ມຂື້ນອີກຫຼາຍກວ່າ 0,45 
ໂດລາ. ຕາມການຄາດການຫຼາຍຢ່າງອາດເປັນໄປໄດ້ Cardano ອາດສູງກວ່າ 1,50 
ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ຊື່ງເປັນການເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍຈາກລາຄາປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ 0,31 
ດອນລ່າ. ປັດຈຸບັນ ລາຄາຢູ່ທີ 1.47 ໂດຍ (5/7/2021)  ອີກປັດໃຈໜື່ງທີ່ສຳຄັນທີ່
ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Cardano ຄືການເປີດໂຕ ໄອດາໂຊລູເຊີນ ເປັນ
ເລເຢີ 2  ແລະ ຈະໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ Cardano ມີສິດ ຫຼື ບົດບາດໃນການປະມວນຜົນ
ທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 1 ລາຍການໃນທຸກວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ Cardano ກາຍເປັນໜື່ງໃນ
ລະບົບທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ.
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8. TEZOS – XTZ
ປັດຈຸບັນ Tezos ຢູ່ໃນ 20 ອັນດັບຂອງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ
ແຕ່ຜົນການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2020 ອາດເຮັດໃຫ້ລາຍການກ້າວໄປອີກຂັ້ນຕາມ
ຂໍ້ມູນຂອງ TradingBeasts ໂດຍເພີ່ມຂື້ນຈາກ 215161 ດອນລ່າ ໃນທ້າຍເດືອນ
ພຶດສະພາ ປີ 2019 ເປັນ 221197 ໂດລາ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ ປິ 2020 ແລະ 
Tezo ຖືກຮັບເລືອກຈາກກຸ່ມການເງິນ Eleated Returns (ER) ທີ່ກຳລັງຊອກຫາ
ແພລດຟອມບ່ອກເຊນທີ່ສາມາດສະເໜີຂໍ້ສະເໜີ ໂທເຄັນມູນຄ່າ 1,6 ພັນລ້ານດອນລ່າ
ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທືນສັງຫາລິມະຊັບ.

9.  ZCASH – ZEC
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Codebase ຂອງ Bitcoin ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນZcash (ເປີດໂຕ
ໃນປີ 2016) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຊໍາລະເງິນດີຈີຕອນເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຊື່ງ
ປັດຈຸບັນ Zcash ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 31 ໃນລາຍຊື່ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
ໂລກ ໃນລາຄາຢູ່ທີ່ 71,93 ດອນລ່າ ແລະ ມູນຄ່າທາງຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 763 ລ້ານໂດລາ  
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກຕຂ
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