
ບາງຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັນກັຂ່າວ,ນກັຈດັລາຍການວທິະຍຸບາງຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັນກັຂ່າວ,ນກັຈດັລາຍການວທິະຍຸບາງຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັນກັຂ່າວ,ນກັຈດັລາຍການວທິະຍຸບາງຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັນກັຂ່າວ,ນກັຈດັລາຍການວທິະຍຸ    
(ໂດຍ: ສພີາ ນງົລາດ) 

 ການການການການເວົາ້ເວົາ້ເວົາ້ເວົາ້ໃນໃນໃນໃນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວ,  ,  ,  ,  ບດົ ຫຼ ືລາຍການ ບດົ ຫຼ ືລາຍການ ບດົ ຫຼ ືລາຍການ ບດົ ຫຼ ືລາຍການ     

ວທິະຍຸ-ໂທລະພາບ ບ່ໍຄວນໃຊຄໍ້າຫຍໍຕ້ະຫຼອດ, ໂຄສກົ-ນກັຂ່າວ ຮູວ່້າ ແປວ່າແນວໃດ. ແຕ່ຜູຟັ້ງ-ຜູຊ້ມົຫຼາຍຄນົບ່ໍ

ຮູເ້ຊັ່ ນ : ພະຍາດ ພ.ຕ.ພ ( ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ); ສ.ປ.ຊ ( ສະຫະປະຊາຊາດ); ສ.ວ.ດ ( ສູນວດັທະ 

ນະທໍາເດກັ )…ຖາ້ບ່ໍຕອ້ງການເວົາ້ຄໍາເຕມັທຸກເທື່ ອໃນແຕ່ລະຂ່າວ, ບດົ ຄວນເວົາ້ຄໍາເຕມັໃນເທື່ ອທໍາອດິ ແລະ 

ເທື່ ອສຸດທາ້ຍວ່າ: ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ຫຼ ືພ.ຕ.ພ; ສ່ວນຢູ່ກາງຂ່າວ, ບດົ ເວົາ້ວ່າ ພ.ຕ.ພ ກໍ່ ໄດ.້ 

 

 ຊືຊ່ ືຊ່ ືຊ່ ື່ ຂອງຂອງຂອງຂອງອງົການອງົການອງົການອງົການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ສາກນົ ຫຼ ືອງົ ສາກນົ ຫຼ ືອງົ ສາກນົ ຫຼ ືອງົ ສາກນົ ຫຼ ືອງົ     

ການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ຄວນເວົາ້ຊື່ ເຕມັເປັນພາ ສາລາວກ່ອນ, ເຊັ່ ນ : ASEAN, EU, UNDP, World 

concern,… ສະຫະພາບເອຣີບົ ຫຼ ື( EU ) ແລວ້ເທື່ ອຕ່ໍໄປໃນຂ່າວ, ບດົທີ່ ເອີ່ ຍເຖງິຊື່ ນີເ້ວົາ້ແຕ່ EU ກໍ່ ໄດ.້ 

 

� ຄໍາເວົາ້ທີ່ ມກັໃຊຜ້ດິລະຫວ່າງໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ແລະ ຖກືຖກືຖກືຖກື: 

ຄໍາວ່າ(ໄດ)້ແມ່ນຄໍາເວົາ້ 

ທີ່ ໃຊກ້ບັຄວາມດງີາມ 

ຄໍາວ່າຄໍາວ່າຄໍາວ່າຄໍາວ່າ((((ຖກືຖກືຖກືຖກື))))ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ    

ໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມ    

 ຄໍາວ່າ(ໄດ)້ແມ່ນຄໍາເວົາ້ 

ທີ່ ໃຊກ້ບັຄວາມດງີາມ 

ຄໍາວ່າຄໍາວ່າຄໍາວ່າຄໍາວ່າ((((ຖກືຖກືຖກືຖກື))))ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ    

ໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມໃຊກ້ບັສິ່ ງບ່ໍດບ່ໍີງາມ    

ທ່ານໄດຮ້ບັການແຕ່ງ 

ຕັງ້ໃຫດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງ 

ເປັນຫວົໜາ້…. 

ທ່ານຖກືໄລ່ອອກທ່ານຖກືໄລ່ອອກທ່ານຖກືໄລ່ອອກທ່ານຖກືໄລ່ອອກ    

ຈາກການແຕ່ດນົແລວ້ຈາກການແຕ່ດນົແລວ້ຈາກການແຕ່ດນົແລວ້ຈາກການແຕ່ດນົແລວ້    

 ເຂາົໄດຮ້ບັຄ່າຕອບ 

ແທນຈາກສະຖານ…ີ 

ເຂາົຖກືກ່າວປະນາມເຂາົຖກືກ່າວປະນາມເຂາົຖກືກ່າວປະນາມເຂາົຖກືກ່າວປະນາມ    

ຢ່າງຮຸນແຮງຢ່າງຮຸນແຮງຢ່າງຮຸນແຮງຢ່າງຮຸນແຮງ…………    

ທ່ານໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍ

ຈາກລດັຖະບານເປັນ 

ຢ່າງດ…ີ 

ທ່ານຖກືໃສ່ລະບຽບທ່ານຖກືໃສ່ລະບຽບທ່ານຖກືໃສ່ລະບຽບທ່ານຖກືໃສ່ລະບຽບ    

ຍອ້ນລະເມດີຄໍາສັ່ ງຍອ້ນລະເມດີຄໍາສັ່ ງຍອ້ນລະເມດີຄໍາສັ່ ງຍອ້ນລະເມດີຄໍາສັ່ ງ........    

 ເຂາົໄດຮ້ບັການເອາົໃຈ 

ໃສ່ຈາກພ່ໍແມ່… 

ເຂາົຖກືພ່ໍແມ່ປອ້ຍດ່າເຂາົຖກືພ່ໍແມ່ປອ້ຍດ່າເຂາົຖກືພ່ໍແມ່ປອ້ຍດ່າເຂາົຖກືພ່ໍແມ່ປອ້ຍດ່າ    

ທ່ານໄດຮ້ບັຄ່າບໍາເນດັ 

ຫຼາຍລາ້ນກບີ 

ເຂາົຖກືປັບໃໝໃສ່ໂທດເຂາົຖກືປັບໃໝໃສ່ໂທດເຂາົຖກືປັບໃໝໃສ່ໂທດເຂາົຖກືປັບໃໝໃສ່ໂທດ    

ຍອ້ນວ່າຍອ້ນວ່າຍອ້ນວ່າຍອ້ນວ່າ…………    

 ເຂາົໄດຮ້ບັການສນັລະ 

ເສນີວ່າເປັນນກັຮຽນດ ີ

ເຂາົຖກືຄູອາຈານເຂາົຖກືຄູອາຈານເຂາົຖກືຄູອາຈານເຂາົຖກືຄູອາຈານ    

ໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ    

ເຂາົໄດຮ້ບັການປ່ິນປົວ 

ເປັນຢ່າງດ ີ

      ເຂາົຖກືປືນລອດເຂາົຖກືປືນລອດເຂາົຖກືປືນລອດເຂາົຖກືປືນລອດ    

ຕາຍມາຕາຍມາຕາຍມາຕາຍມາ…………    

 

- ຄໍາວ່າ :     ຫລາກຫລາຍຫລາກຫລາຍຫລາກຫລາຍຫລາກຫລາຍ ແມ່ນໃຊກ້ບັຄໍາທີ່ ເປັນນາມມະທໍາ(intangible) ບ່ໍແມ່ນໃຊກ້ບັຮູບປະທໍາ =  ສິ່ ງຂອງ

ວດັຖຸປະເທດຊາດ. ວດັທະນະທໍາຫຼາກຫຼາຍ,ຫຼາກຫຼາຍສສີນັ,ຫຼາກຫຼາຍແນວຄດິຈດິໃຈ) 

- ຄໍາວ່າ: ຫຼວງຫຼາຍຫຼວງຫຼາຍຫຼວງຫຼາຍຫຼວງຫຼາຍ        ແມ່ນໃຊກ້ບັຄໍາທີ່ ເປັນຮູບປະທໍາ ( Tangible ):  ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ, 

ສາມາດຍາດໄດຜ້ນົງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມຄູີນກັຮຽນເຮດັວຽກຮ່ວມກນັຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມຫຼີາຍລາຍການ...     

- ຄໍາວ່າ: ໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍ  ແມ່ນຄໍາ “ ຮບັ ຫຼ ືຄໍາຂານ ” ໃຊຄ້ກືນັກບັ“ ເຈ ົາ້, ແມ່ນແລວ້, ແມ່ນແທ ້ຫຼ ືYes, Ya…ແຕ່

ພວກເຮາົມກັໃຊຜ້ດິໄປ  ຕາມທໍາມະດາແລວ້ ແມ່ນຜູທ່້ມີອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າຂານຮບັຜູໃ້ຫຍ່ເອີນ້  ແຕ່ດຽວນີເ້ດກັ 

ນອ້ຍເອີນ້ຜູໃ້ຫຍ່ກໍ່ ມກັຕອບວ່າ “ໂດຍ”  ແທນທ່ຈີະວ່າ :“ ເຈ ົາ້ ”,  “ ແມ່ນແລວ້ ”. 

- ຄໍາວ່າ: ເພິ່ ນ ຫລ ືເພິ່ ນ ຫລ ືເພິ່ ນ ຫລ ືເພິ່ ນ ຫລ ື( ( ( ( ເຂາົ ເຂາົ ເຂາົ ເຂາົ )))) ເປັນບູລຸດທສີາມ ( ສິ່ ງທີ່ ເຮາົເວົາ້ເຖງິ ) ແຕ່ຄນົ ລຸນ້ໃໝ່ມກັໃຊຜ້ດິໃຊ ້ແທນບູລຸດ ທີທີທີທີ

ສອງສອງສອງສອງ ແລະ    ທໜີຶ່ ງທໜີຶ່ ງທໜີຶ່ ງທໜີຶ່ ງ ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: ເພິ່ ນ (ຂອ້ຍ) ໄປກນິເຂົາ້ກ່ອນເດີ ້ເພີ່ ນຊໄິປໃສຫັນ້, ເພິ່ ນ (ເຈ ົາ້) ກນິເຂົາ້ແລວ້ບ່ໍ ? 

ຕາຍໆໆ !....ຈ ັ່ ງແມ່ນ    ເພິ່ ນ ເພິ່ ນ ເພິ່ ນ ເພິ່ ນ ເຄມັ ເຂາົໂທໜອ້ຍດຽວກະໃຫຕ້ື່ ມເງນິ, ເພິ່ ນເພິ່ ນເພິ່ ນເພິ່ ນ ຮຽນຢູ່ໃສຄບ່ໍືບອກ    ເຂາົເຂາົເຂາົເຂາົ    ແດ່  ເຂາົເຂາົເຂາົເຂາົ 

ກະຢາກຮຽນຄກືນັ…. ອນັນີແ້ມ່ນການໃຊສ້ບັຄໍາເວົາ້ທ່ຜີດິພາດຈາກຄວາມເປັນຈງິ. 

 

 



� ການໃຊປ້ະໂຫຍກຂອງພາສາເວົາ້ທາງວທິະຍຸແມ່ນພາສາບອກເລົ່ າບ່ໍແມ່ນປະໂຫຍກປີນ້ເຊັ່ ນການໃຊປ້ະໂຫຍກຂອງພາສາເວົາ້ທາງວທິະຍຸແມ່ນພາສາບອກເລົ່ າບ່ໍແມ່ນປະໂຫຍກປີນ້ເຊັ່ ນການໃຊປ້ະໂຫຍກຂອງພາສາເວົາ້ທາງວທິະຍຸແມ່ນພາສາບອກເລົ່ າບ່ໍແມ່ນປະໂຫຍກປີນ້ເຊັ່ ນການໃຊປ້ະໂຫຍກຂອງພາສາເວົາ້ທາງວທິະຍຸແມ່ນພາສາບອກເລົ່ າບ່ໍແມ່ນປະໂຫຍກປີນ້ເຊັ່ ນ    ::::    

ປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າ    ປະໂຫຍກປີນ້  ປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າປະໂຫຍກບອກເລົ່ າ    ປະໂຫຍກປີນ້ 
ພ່ໍຂອ້ຍຮາ້ຍ 

ຍອ້ນບ່ໍຟັງຄວາມເພີ່ ນ 

ຂອ້ຍຖກືຮາ້ຍດວ້ຍພ່ໍຂອງ 

ຂອ້ຍຍອ້ນບ່ໍຟັງຄວາມເພີ່ ນ 

 ປາກນິເບດັດກ່ີວາມືນ້ີ ້ ມ ືວ້ານນີເ້ບດັຖກືປາກນິ ຫຼາຍກ່ວາ

ມືນ້ີ ້

ໝາຄາບເກບີໄປ ເກບີຖກືໝາຄາບໄປ  ຝົນຕກົຮໍາຂອ້ຍປຽກໝດົ ຂອ້ຍຖກືຝົນຮໍາປຽກໝດົ 

ແມວກນິໜສູຽງຮອ້ງອດີໆ ໜຖູກືແມວກນິສຽງຮອ້ງອດີໆ  ບໍລສິດັຂອງເຮາົໄດສ້ົ່ ງສນິ 

ຄາ້ອອກຕ່າງປະເທດ 

ບໍລສິດັຂອງເຮາົໄດສ້ົ່ ງສນິຄາ້ໄປ

ຕ່າງປະເທດ 

ນາຍຄູສອນຂອ້ຍດຫີຼາຍ ຂອ້ຍຖກືນາຍຄູສອນດຫີຼາຍ    

 

ຄວນຫຼກີເວັນ້ບາງສບັ ຫຼ ືຄໍາເວົາ້ຊໍາ້ຊອ້ນກນັເຊັ່ ນ: ບນັດາ...ຕ່າງໆ, ຕວົເລກມະຍກິມະຍ່ອຍ ແລະ ຂາ້ງ

ລຸ່ມ ຂາ້ງເທງິ ເຫຼົ່ ານີເ້ປັນຕົນ້. 

ພເິສດ: ຄວນພອ້ມກນັແນະນາໍຕກັເຕອືນໃຫທຸ້ກຄນົທີ່ ເປັນໂຄສກົ, ນກັຈດັລາຍການ,    DJDJDJDJ ຕອ້ງຢຸດເຊາົ

ການໃຊຄໍ້າວ່າ: ເນາະໆ ຊອ້ນສະຫຼບັໃນການເວົາ້ຈາປາໄສແຕ່ລະເທື່ ອ  ເພາະມນັເສຍມາລະ ຍາດ, ຂາດຄວາມເຊື່ ອ

ຖຈືາກຜູຊ້ມົຜູຟັ້ງທງັຫຼາຍ ແລະ ເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄສກົ, ພທິກີອນທີ່ ບ່ໍມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ

ທີ່ ພຽງພໍ). ອກີອນັໜຶ່ ງການນາໍໃຊພ້າສາໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງລາຍການບນັເທງີທີ່ ເປັນກນັເອງ ລະຫວ່າງໂຄສກົກບັຜູ ້

ຟັງແມ່ນດ ີແຕ່ກບ່ໍໍຄວນອໍແ້ອຕ່ໍ້ແຫຼເກນີໄປ ຕອ້ງລະມດັລະວງັຢູ່ໃນກອບ ເພາະຕອ້ງຄໍານງຶວ່າ ເຖງິເຮາົຈະເວົາ້ລມົ

ກນັແບບເປັນກນັເອງກບັຜູຟັ້ງສອງຕ່ໍສອງ ແຕ່ກມໍຫຼີາຍໆຄນົຟັງໃນເວລາດຽວພອ້ມກນັ ຄໍາເວົາ້ຄໍາດຽວຂອງວທິະຍຸມີ

ຄນົຟັງນບັເປັນລາ້ນ. ບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດຂອງໂຄສກົ ແມ່ນການອອກສຽງສໍານຽງສຽງເວົາ້ໃຫຊ້ດັ

ເຈນຕາມການສະກດົຕວົໜງັສ ືເປັນຕົນ້ແມ່ນຄນົຢູ່ວຽງຈນັ ສຽງກາງສຽງດ ີຟັງເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແຕ່ອອກ ສຽງມກັຜດິເຂ

ວໄປເຊັ່ ນ : ຄົນ້ຄວາ້ ເພີ່ ນອອກສຽງວ່າ ຄົນ້ຄົວ້, ຊຽງຂວາງ ເພີ່ ນອອກສຽງວ່າ ຊຽງຂວງ, ກວາ້ງຂວາງ ເປັນກວາ້ງ

ຂວງ, ບ່ໍຟັງຄວາມ ເປັນ ບ່ໍພງັຄວມ, ຄວາຍ ເປັນ ຄວຍ ຫລາຍກວ່າ ເປັນ ຫລາຍກົ່ ວ, ບາງຄນົຍງັເວົາ້ວ່າ ດນິຈີ່  ເປັນ 

ດນິກີ່ , ຫໍແຈກ ເປັນ ຫໍແກກ, ກນິເຂົາ້ ເປັນ ຈນິເຂົາ້  ບາງທອ້ງຖີ່ ນອອກສຽງຕວົ ດ ເປັນຕວົ ລ ນ ້າໍດບິ ເປັນ ນໍາ້ລບິ

,ແຂວງ ອອກສຽງເປັນ ແຂງ, ຖວາຍ ເປັນ ຖວຍ, ກ່ວາຊໄິດ ້ເປັນ ກົ່ ວຊໄິດ,້ ຄວາຍດໍາ ຄວາຍດ່ອນ ພດັວ່າ 

ຄວຍລໍາຄວຍລ່ອນ, ໄຟຟາ້ ພດັວ່າ ໄພພາ້, ຟັງເທດ ພດັວ່າ ພງັເທດ, ຝົນຕກົ ພດັວ່າ ຜນົຕກົ ແລະອື່ ນໆ ເຮດັໃຫຜູ້ ້

ຟັງເຂົາ້ໃຈຍາກສບັສນົ. ບນັຫາສໍາຄນັແມ່ນການອອກສຽງຜດິ ມນັປ່ຽນຄວາມໝາຍໄປເປັນແນວອື່ ນທນັທ ີສ່ວນຄໍາ

ສບັທີ່ ວ່າ: ບນັດາ ແລະ ຕ່າງໆມນັແມ່ນອນັດຽວກນັ ແລະ ຕວົເລກ: ບນັ ດາແຂວງຕ່າໆ, ບນັດານາງສາວຊເີກມ 100    

ກວ່າຄນົ ແມ່ນບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ສະນັນ້ ຖາ້ໃສ່ບນັດາທາງໜາ້ ຄໍານາມແລວ້ ບ່ໍຄວນໃສ່ຕ່າງໆ ແລະ ຖາ້ໃສ່ຕ່າງໆທາງທາ້ຍ

ແລວ້ ກບ່ໍໍຄວນໃສ່ບນັດາ. ສ່ວນໂຕເລກນັນ້ໃຫໃ້ສ່ລງົໄປໂລດວ່າມນັມເີທົ່ າໃດ ບ່ໍຈາໍເປັນໃສ່ບນັ ດາອກີ ຄຕືວົຢ່າງ: 

ນາງສາວຊເີກມ 100 ກວ່າຄນົ ໄດໄ້ປກໄໍດແ້ລວ້ ບ່ໍຄວນວ່າບນັດານາງສາວຊເີກມ 100 ກວ່າຄນົໄດໄ້ປ. ອນັໜຶ່ ງຖາ້

ຂຽນຂ່າວທ່ເີປັນຊື່ ພາສາ ຕ່າງປະເທດ ຊື່ ຄນົ ຫຼ ືຕວົເລກຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍຕອ້ງຂຽນພາສາອງັກດິ ແລະ ຕວົເລກໃສ່

ໃນວງົເລບັ 286,435,190 ກບີ  ( ສອງຮອ້ຍແປດສບິຫກົລາ້ນສີ່ ແສນສາມໝື່ ນຫາ້ພນັໜຶ່ ງຮອ້ຍເກົາ້ສບິກບີ ), ຊື່

ຄນົ : ປະທານາທບໍິດປີະເທດສາຫະລດັອາເມລກິາ ທ່ານ ບາຣກັ ໂອບາມາ (Barack Obama) ປະທານາທບໍິດີ

ປະເທດຝຣັ່ ງ ທ່ານ ນໂິກລາ ຊາກໂກສ ີ(Nicolas Sarkozy ), ຊື່ ເມອືງຫຼວງ : ນະຄອນຫຼວງແບກແລງັ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ (Berlin, Germany), ນະຄອນຫຼວງກວົລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ     (Kuala Lumpur, 

Malaysia) ນອກນັນ້ ຄວນຫລກີເວັນ້ການນາໍໃຊຕ້ວົເລກມະຍກິມະຍ່ອຍ ໃຫໃ້ຊຄໍ້າສບັສມົທຽບເຊັ່ ນ: ປະມານ, 

ກວ່າ, ເກອືບ... ນອກນັນ້ ແມ່ນບ່ໍໃຫໃ້ຊຄໍ້າວ່າ: ຂາ້ງເທງິ, ຂາ້ງລຸ່ມ, ຈດຸຈໍາ້ເປັນຕົນ້. ສ່ວນເດອືນປີນັນ້, ປົກກະຕິ

ແລວ້ລາຍການ ວທິະຍຸບ່ໍໄດໃ້ສ່ຊື່ ຂອງເດອືນ,ໃສ່ຊື່ ເດອືນໄປໂລດເຊັ່ ນ: ມງັກອນ, ກຸມພາ, ມນີາ, ເມສາ...ທນັວາ, ວນັ

ທ ີ05 ມງັກອນນີ,້ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ... 

 

 



++++ ກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກ່ຽວກບັກບັກບັກບັຕໍາຕໍາຕໍາຕໍາແໜ່ແໜ່ແໜ່ແໜ່ງຜູ ້ງຜູ ້ງຜູ ້ງຜູໃ້ຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ໃຫຍ່ :                     

ໃນເວລາອ່ານຂ່າວຫຼເືວົາ້ລາຍການ ຖາ້ເວົາ້ເຖງິຕໍາແໜ່ງຜູໃ້ຫຍ່ ທີ່ ເປັນຂ່າວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບ່ໍແມ່ນ

ຂ່າວພບົປະ, ຂ່າວເຊນັສນັຍາ ຫຼ ືໂທລະເລກ ກບ່ໍໍຈາໍເປັນຕອ້ງເວົາ້ວ່າ: ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ຫຼ ືນາຍກົ 

ລດັຖະມນົຕແີຫ່ງ ສ.ປ.ປລາວ. ເວົາ້ແຕ່ ປະທານປະເທດ ຫຼ ືນາຍກົລດັຖະມນົຕກີພໍໍແລວ້. 

    

++++ ສໍາລບັຂ່າວພທິກີານສໍາລບັຂ່າວພທິກີານສໍາລບັຂ່າວພທິກີານສໍາລບັຂ່າວພທິກີານ : 

 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕອ້ນຮບັແຂກຕ່າງປະເທດ. ຄວນອອກຂ່າວຂອງປະທານສະພາ, ປະທານປະເທດ, 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການຕ່າງປະເທດເທົ່ ານັນ້. 

ສ່ວນຄໍາເວົາ້ "ກ"ໍ  ນັນ້ແມ່ນບ່ໍຄວນໃຊໃ້ນຄໍາເວົາ້ຂຶນ້ຕົນ້ຂອງປະໂຫຍກເຄື່ ອນໄຫວເຊັ່ ນ: ທ່ານ ກກກກ ໄດລ້ງົ

ຢຽ້ມຢາມແຂວງ... ທ່ານໄດຮ້ບັຟັງການລາຍງານຈາກ  ທ່ານ ຂຂຂຂ, ຈາກນັນ້ ທ່ານໄດຊ້ກັຖາມຂໍຂ້ອ້ງໃຈບາງຢ່າງ ພອ້ມ

ດຽວກນັນີທ່້ານ ກກກກ ໄດແ້ນະນາໍວທິກີານປະຕບິດັຕວົຈງິແກ່ທ່ານ ຂຂຂຂ ບ່ໍຄວນຂຶນ້ຕົນ້ດວ້ຍ ກ ໍໄດ.້  ອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນ

ຄໍານາໍໜາ້ນາມ ແລະ ນາມມະຍດົໃນສື່ ມວນຊນົເຊັ່ ນ: ພະນະ ທ່ານ, ທ່ານ, ທ່ານນາງ... ປະທານປະເທດ, ປະ ທານ

ສະພາ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕ,ີ ເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ເມອືງ, ນາຍພນົ, ນາຍພນັ, ນາຍຮອ້ຍ, ສບິເອກ, ສບິ

ໂທ, ສາສດາຈານ, ດຣ... ກບັຄໍາວ່າ: ທ່ານ  ແມ່ນໄດອ້ະທບິາຍມາແລວ້ ອນັສໍາຄນັຖາ້ວ່າເປັນນາຍທະຫານ ແລະ 

ຕໍາຫລວດແລວ້ຕອ້ງໃສ່ ນາມມະຍດົຊັນ້ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເຖງິວ່າຈະເຂົາ້ບໍານານແລວ້ກຕໍາມ. ນອກນັນ້ແມ່ນຄູ່ມາດຕະ 

ເກນຂອງສບັ ຫລ ືຄູ່ເວົາ້ຂອງສບັທ່ມີກັໃຊຜ້ດິໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມແມ່ນ : ປູ່ປູ່ປູ່ປູ່    ====    ຍ່າຍ່າຍ່າຍ່າ,,,,    ພ່ໍພ່ໍພ່ໍພ່ໍ    = = = = ແມ່ແມ່ແມ່ແມ່,,,,    ເອືອ້ຍເອືອ້ຍເອືອ້ຍເອືອ້ຍ    = = = = ອາ້ຍອາ້ຍອາ້ຍອາ້ຍ,,,,    ອາ້ຍອາ້ຍອາ້ຍອາ້ຍ    = = = = 

ນອ້ງນອ້ງນອ້ງນອ້ງ,,,,    ກູກກູູກ ູ   = = = = ມງຶມງຶມງຶມງຶ,,,,    ເຮາົເຮາົເຮາົເຮາົ    ====    ໂຕໂຕໂຕໂຕ    ຂອ້ຍຂອ້ຍຂອ້ຍຂອ້ຍ    = = = = ເຈົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້,,,,    ນາ້ນາ້ນາ້ນາ້ບ່າວບ່າວບ່າວບ່າວ    ====    ນາ້ນາ້ນາ້ນາ້ສາວສາວສາວສາວ,,,,        ອາວອາວອາວອາວ    ====    ອາອາອາອາ,,,,    ປາ້ປາ້ປາ້ປາ້    = = = = ລຸງລຸງລຸງລຸງ, , , , ເຂາົເຂາົເຂາົເຂາົ,,,,    ມນັມນັມນັມນັ,,,,    ເພິ່ ນເພິ່ ນເພິ່ ນເພິ່ ນ…………....   

( ເບິ່ ງຕວົຢ່າງຂາ້ງເທງິ ) 

� ການໃຊຄໍ້າສບັພະນາມ ຫຼ ືຄໍາແທນຊື່ການໃຊຄໍ້າສບັພະນາມ ຫຼ ືຄໍາແທນຊື່ການໃຊຄໍ້າສບັພະນາມ ຫຼ ືຄໍາແທນຊື່ການໃຊຄໍ້າສບັພະນາມ ຫຼ ືຄໍາແທນຊື່ ໃນສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິໃນສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິໃນສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິໃນສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ        ElectronicElectronicElectronicElectronic    

ຄໍາວ່າ : “ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ”:  ພວກເຮາົແມ່ນຜູຮ້ບັໃຊບໍ້ລກິານມວນຊນົ ບ່ໍແມ່ນເຈົາ້ນາຍ ຫຼ ືມອີາຍຸກຽດສກັສີ

ສູງກວ່າ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍແມ່ນເທົາ້ທຽມກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍເປັນເພື່ ອນທີ່ ສະໜດິສະໜມົກບັເຂາົເຈ ົາ້. ( MSCR = ໃນນີ ້

S ແລະ R ) ມຖີານະເທົາ້ທຽມກນັແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ S ຈະຕ່ໍາກວ່າໜອ້ຍໜຶ່ ງເພາະເປັນຜູບໍ້ລກິານຮບັໃຊ ້R ) ສະນັນ້ 

R ຈຶ່ ງມລີກັສະນະຕດັສນິ ຫຼ ືກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການທາງສື່  ຫຼ ືຕວົ M ຊະນດິຮູບແບບ ຫຼ ືເນືອ້ໃນແນວໃດ ເພາະ

ໃນຕວົ M ນີມ້ນັລວມມ ີIEE ເມື່ ອເປັນຄແືນວນັນ້ຕວົ S ຄວນກາໍນດົຕນົເອງໃນຖານະພທິກີອນ, ໂຄສກົຫລາຍ

ຄນົໄດເ້ຮດັມາແລວ້. ອາດຈະເວົາ້ວ່າຜູຈ້ດັລາຍການ ຫລ ືບອກຊື່ ນາມສະກຸນຂອງຕນົໂດຍກງົໂລດ ໃນເວລາຈດັ

ລາຍການ ແລະ ເວົາ້ຈາກບັທ່ານຜູຟັ້ງ, ທ່ານຜູຊ້ມົ, ບ່ໍຄວນເອີນ້ຕນົເອງວ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ ເຊິ່ ງເປັນຄໍາເວົາ້ທີ່ ເປັນລກັສະ 

ນະທາງການ ຍກົຕວົເອງສູງເກນີໄປ ແລະ ໂຄສກົ ກບ່ໍໍແມ່ນພວມກ່າວຄໍາປາໄສຕ່ໍກອງປະ ຊຸມຢູ່ ແລະ ເວລາຈດັ

ລາຍການ ບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າ ທ່ານຜູຟັ້ງ, ທ່ານຜູຊ້ມົ, ພວກເຮາົ  ຫຼາຍເກນີຄວນ ເພາະມນັຈະເປັນການຕຫ່ີາງ ຫຼ ືສາ້ງ

ກາໍແພງກດີກນັລະຫວ່າງເຮາົກບັຜູຟັ້ງທີ່ ເປັນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງພວກເຮາົ ທງັເປັນການສາ້ງຄວາມລໍາຄານໃຫຜູ້ຟັ້ງ, ຜູ ້

ຊມົອກີ ມເີລື່ ອງຫຍງັກຄໍວນເຂົາ້ສູ່ບນັຫາທີ່ ເຮາົຢາກສື່  ສານກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຢ່າງເປັນກນັເອງໂລດ, ເວລາເວົາ້ລມົ

ກບັຜູຟັ້ງ ແມ່ນເວົາ້ກນັແບບໝູ່ ເພື່ ອນທ່ສີະໜດິສະໜມົລືງ້ເຄຍີ ແລະ ເປັນກນັເອງ. ເພາະວ່າຖາ້ເວົາ້ ທ່ານຜູຟັ້ງ, 

ທ່ານຜູຊ້ມົ ຕດິສບົຕດິປາກຫຼາຍໆເທື່ ອ ຈະເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ລໍາຄານ ແລະ ເປັນການຈາໍແນກຕໂີຕຫ່າງກນັອອກໄປ

ລະຫວ່າງເຮາົກບັຜູຟັ້ງ, ຜູຊ້ມົ ເຊິ່ ງເປັນການຜດິກບັຈນັຍາບນັຂອງສື່  ທີ່ ຢາກດງຶດູດເອາົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຂອງພວກເຮາົ

ມາສູ່ອອ້ມແຂນຂອງພວກເຮາົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໃນແຕ່ລະວນັ. 

 ການຮກັສາຫວົໜ່ວຍຕວົເລກຂອງລາວ ໂຄ ສກົ, ນກັຂ່າວ, ນກັຈດັລາຍການ, ພທິກີອນ ຄວນເປັນ

ແບບຢ່າງແກ່ສງັຄມົໃນການນາໍໃຊ,້ ໂດຍສະເພາະ ຄ າວ່າ : “ ໝື່ ນ ” ດຽວນີມ້ໂີຄສກົຫຼາຍຄນົ ໂດຍສະເພາະໂຄສກົ

ໜຸ່ມບ່ໍມກັໃຊ,້ ແຕ່ໃຊຄໍ້າວ່າ 10 ພນັ, 20 ພນັ, 50 ພນັ ເຂົາ້ມາແທນ; ແຕ່ຄວາມຈງິແລວ້ ມນັແມ່ນໜຶ່ ງໃນຫວົ

ໜ່ວຍນບັຂອງລາວຄ:ື ຫວົໜ່ວຍ, ຫວົສບິ, ຫວົຮອ້ຍ, ຫວົພນັ, ຫວົໝື່ ນ, ຫວົແສນ, ຫວົລາ້ນ,… ສະນັນ້ ຄວນ

ຊ່ວຍກນັອະນຸລກັ, ຖາ້ບ່ໍອະນຸລກັຄໍາວ່າໝື່ ນ, ແສນ,… ອກີບ່ໍດນົກໍ່ ຈະກາຍເປັນຄໍາສບັຕາຍຄຄໍືາວ່າ : ໂກດ,ກ.ື 



ຫວງັວ່າໂຄສກົແຕ່ລະຄນົຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ນາໍໃຊພ້າສາເຫຼົ່ ານີຢ່້າງຖກືຕອ້ງເປັນຢ່າງດ ີຢ່າລມືວ່າທຸກສບັ

ສໍານວນຄໍາເວົາ້ທ່ເີວົາ້ອອກໄປນັນ້ ຖກື ຫຼ ືຜດິ ຜູຟັ້ງກຈໍະເວົາ້ວ່າໄດຈ້າກໂຄສກົວທິະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ຖວ່ືາ

ອນັນັນ້ຖກືຕອ້ງແລວ້ ສະນັນ້,ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ ທງັນີກ້ເໍພື່ ອສົ່ ງເສມີພາສາຊາດໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ມກີານ

ພດັທະນາ ເພື່ ອຮບັໃຊສ້ື່ ເອເລກັໂຕຣນກິຂອງພວກເຮາົ ໃຫເ້ປັນໜາ້ສນົ ໃຈ ແລະ ດງຶດູດກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃຫໄ້ດຫຼ້າຍ

ກວ່າເກົ່ າ ບນັດາຄໍາສບັດັ່ ງກ່າວຍງັມຫີລາຍ ບ່ໍສາມາດເອາົມາ ແລກປ່ຽນໃນທີ່ ນີໄ້ດໝ້ດົ ຂໍໃຫນ້າໍໃຊສ້ບັສໍານວນຄໍາ

ເວົາ້ເຫຼ ົ່ ານີໄ້ປສາກ່ອນ ຈນົກ່ວາຈະມສີບັໃໝ່ມາຕື່ ມໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ. ຢ່າລມືວ່າ ການໃຊພ້າສາລາວໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແມ່ນມ ີ

ສ່ວນສໍາຄນັ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ ລາຍການໃຫດ້ຂີຶນ້, ເພີ່ ມອດິທພິນົ ແລະ ຊື່ ສຽງຂອງ ໂຄສກົເອງໃຫ ້

ຜູຟັ້ງມຄີວາມເຊື່ ອຖ.ື ດາ້ນໜຶ່ ງ ກໍ່ ແມ່ນ ເປັນການປະຢັດກະແສໄຟຟາ້, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າຫຸຼຍ້ຫຽ້ນຕ່າງໆ ທີ່

ເປັນການສິນ້ເປືອງ ຫຼາຍ. ທງັນີ ້ກໍ່ ເພື່ ອພດັທະນາລາຍການວທິະຍຸພວກເຮາົ ໃຫໄ້ດ ້ຄຸນນະພາບດຂີຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 

    

 ເຕກັນກິການສໍາພາດຂ່າວເຕກັນກິການສໍາພາດຂ່າວເຕກັນກິການສໍາພາດຂ່າວເຕກັນກິການສໍາພາດຂ່າວ    

1111/. ນຍິາມນຍິາມນຍິາມນຍິາມ : 

 ຂ່າວແມ່ນຫຍງັ ?  ແມ່ນການແຈງ້ຂ່າວ ວຽກງານ, ເຫດການ ຫຼ ືສະພາບການທີ່ ມມີູນຄວາມຈງິ, ຫາກໍ່  

ເກດີຂຶນ້, ກໍ່ າລງັຜນັແປໄປ, ໄກຈ້ະເກດີຂຶນ້ ຢ່າງແນ່ນອນເຫດການເຫຼົ່ ານັນ້ ມຜີນົກະທບົ ແລະ ພວົພນັໂດຍກງົຕ່ໍຄນົ 

ແລະ  ສງັຄມົຕາມທດັສະນະແນວທາງການເມອືງອນັແນ່ນອນ ແລະ ສະແດງອອກເປັນ ຖອ້ຍຄໍາສໍານວນຄວາມເວົາ້ສັນ້, 

ກະທດັຮດັ, ສງັລວມ, ວ່ອງໄວທນັການ, ຕວົຈງິ ແລະ ບນັທກຶເປັນຕວົໜງັ ສ,ື ຄໍາເວົາ້ (ສຽງ) ແລະ ຮູບພາບສາມາດ 

ຕອບສະ ໜອງໄດປັ້ດໄຈຂອງຂ່າວຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ແມ່ນ ຫຍງັ WhatWhatWhatWhat, ແມ່ນໃຜ WhoWhoWhoWho, ຢູ່ໃສ WhereWhereWhereWhere, ເວລາ

ໃດ WhenWhenWhenWhen, ຍອ້ນຫຍງັ WhyWhyWhyWhy, ເປັນແນວໃດ HowHowHowHow = 5W+1H5W+1H5W+1H5W+1H. ແນ່ນອນວ່າ ທຸກໆຂ່າວບ່ໍແມ່ນຈະ ໃຫຄ້ບົທຸກ

ປັດໄຈເຫຼົ່ ານີທ້ງັໝດົ ແຕ່ຂຶນ້ກບັຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເຫດການທີ່ ເປັນຂ່າວ. ບາງຂ່າວກໍ່ ໃຊແ້ຕ່ພຽງ

ສາມ-ສີ່ ປັດໄຈເທົ່ ານັນ້. 

ການສາ້ງປັດໄຈໃຫເ້ປັນຂ່າວໄດນ້ັນ້ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍວທິກີານທີ່ ແຕກຕ່າງກນັເຊັ່ ນ: ການສງັເກດການ 

ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້, ການສໍາພາດ, ຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານທາງການ, ການລງົສະໜາມ ແລະ ແຫ່ຼງຂ່າວຕ່າງໆຈາກສື່ ສິ່ ງ

ພມິ ແລະ ສື່ ອເີລກັໂຕຼນກິເປັນຕົນ້. ໃນນີ ້   ການສໍາ ການສໍາ ການສໍາ ການສໍາ ພາດແມ່ນວຽກງານສໍາພາດແມ່ນວຽກງານສໍາພາດແມ່ນວຽກງານສໍາພາດແມ່ນວຽກງານສໍາ    ຄນັຕົນ້ຕໍຄນັຕົນ້ຕໍຄນັຕົນ້ຕໍຄນັຕົນ້ຕໍ ຂອງນກັຂ່າວ. 

 

   2/.2/.2/.2/. ການສໍາພາດຂ່າວແມ່ນວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການພືນ້ຖານຂອງນກັຂ່າວເພື່ ອເຈາະຈີມ້    ການສໍາພາດຂ່າວແມ່ນວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການພືນ້ຖານຂອງນກັຂ່າວເພື່ ອເຈາະຈີມ້    ການສໍາພາດຂ່າວແມ່ນວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການພືນ້ຖານຂອງນກັຂ່າວເພື່ ອເຈາະຈີມ້    ການສໍາພາດຂ່າວແມ່ນວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການພືນ້ຖານຂອງນກັຂ່າວເພື່ ອເຈາະຈີມ້        

        ຊອກຫາຂໍມ້ນູທີ່ ຕອ້ງການໃນການຂຽນຂ່າວຈດຸປະສງົຂອງການສໍາພາດຂ່າວຊອກຫາຂໍມ້ນູທີ່ ຕອ້ງການໃນການຂຽນຂ່າວຈດຸປະສງົຂອງການສໍາພາດຂ່າວຊອກຫາຂໍມ້ນູທີ່ ຕອ້ງການໃນການຂຽນຂ່າວຈດຸປະສງົຂອງການສໍາພາດຂ່າວຊອກຫາຂໍມ້ນູທີ່ ຕອ້ງການໃນການຂຽນຂ່າວຈດຸປະສງົຂອງການສໍາພາດຂ່າວ. 

- ເພື່ ອຊອກຫາ,  ສບືຫາຂໍມູ້ນຄວາມຈງິທີ່  ຄນົມຄີວາມສນົໃຈໃນເວລານັນ້. 

- ເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ຕນົສໍາພາດມານັນ້ເປັນບ່ອນອງີໃນການຂຽນບດົຂຽນຂ່າວ. 

- ເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາພາດມານັນ້ມາເຜຍີແຜ່ຜ່ານສື່ ມວນຊນົ ແລະ ມາຕອບຄວາມສນົໃຈຂອງມະຫາຊນົດວ້ຍຮູບ

ການຂ່າວ ແລະ ບດົປະເພດຕ່າງໆຜ່ານພາຫານະສື່  ປະເພດຕ່າງໆ. 

 

   3/.3/.3/.3/. ຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການສໍາພາດຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການສໍາພາດຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການສໍາພາດຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການສໍາພາດ 

� ການກະກຽມການກະກຽມການກະກຽມການກະກຽມ : 

ການກະກຽມ ແມ່ນຂັນ້ຕອນໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັເຊິ່ ງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານສໍາພາດ ເຊັ່ ນ : 

- ຊອກຮູເ້ລືອ້ງລາວຂ່າວຄາວຂອງບນັຫາທີ່ ຕນົຈະໄປສໍາພາດ. ຕ່ໍາສຸດແມ່ນຕອ້ງຮູບ້ນັຫາອນັເປັນ ພືນ້ຖານ

ຂອງມນັ ຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຊອກເບິ່ ງຄວາມສນົໃຈຂອງມະຫາຊນົ ເຂາົ ມຄໍີາຖາມ ຫຍງັ, 

ສນົໃຈຫຍງັ ? 

- ກະກຽມຄໍາຖາມຂອງເຮາົເອງ  ເພື່ ອໄປສົ່ ງໃຫຜູ້ທ້ີ່ ເຮາົຈະໄປສໍາພາດນັນ້ກ່ອນ. ພອ້ມດຽວກນັກ ໍຖາມໃຫ ້

ແນ່ໃຈວ່າຜູຈ້ະໃຫສໍ້າພາດນັນ້ ເປັນຄນົແນວໃດຈະສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານ ໃຫເ້ຮາົ ໄດບ່ໍ້? ເຂົາ້ໃຈບນັ ຫາ 



ຫຼ ືເຫດການເລກິເຊິ່ ງປານໃດ ? ເວົາ້ ຫ່ຼຽນໄຫຼດບ່ໍີ ? ( ສໍາລບັວທິະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ) ແລະ ຜູກ່້ຽວ ມີ

ບດົບາດໜາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເລືອ້ງລາວ ຂ່າວຄາວນັນ້ແນວ ໃດ ( ມກັມຜູີຮ້ບັຜດິຊອບເລືອ້ງ ໜຶ່ ງ ພດັໄປ 

ຖາມອກີເລືອ້ງໜຶ່ ງ ) ນອກນັນ້ແມ່ນການ ກາໍນດົ ໝາຍວນັ, ເວລາ ແລະ  ສະຖານທີ່ ສໍາພາດ. 

- ກະກຽມອຸປະກອນການໃຊໃ້ຫຄ້ບົຊຸດເຊັ່ ນ : Microphone, TapeMicrophone, TapeMicrophone, TapeMicrophone, Tape----Recorder, Notebook, Recorder, Notebook, Recorder, Notebook, Recorder, Notebook, 

Camera,Camera,Camera,Camera,............ 

 

� ການສໍາພາດຕວົຈງິການສໍາພາດຕວົຈງິການສໍາພາດຕວົຈງິການສໍາພາດຕວົຈງິ : 

ການສໍາພາດຕວົຈງິ  ແມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ນກັຂ່າວເຮາົເປັນເຈົາ້ການເຈາະຈີມ້ບນັຫາ, ເລັ່ ງທວງເຈາະຂໍ ້ມູນທີ່  

ຕອ້ງການ ໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງບນັຫາທີ່ ຄໍາຖາມເຮາົໄດຕ້ັງ້ເປົາ້ໄວແ້ລວ້ນັນ້.ນອກນັນ້ແມ່ນບນັຫາອື່ ນທີ່  ເກດີຂຶນ້ໃນ

ເວລາສໍາພາດສນົທະນາ. ບນັຫາ ສໍາຄນັໃນເວລາສໍາພາດນັນ້ນກັຂ່າວຕອ້ງຕັງ້ໜາ້ ສຸມໃສ່ບນັຫາເປັນ ພເິສດ ຕດິພນັຄູ່

ກລໍະນ ີແລະ ບ່ໍຄວນ ເຮດັໃນບາງກລໍະນຄີ ື: 

- ບ່ໍຄວນຖາມຄໍາຖາມແບບກວມລວມເກນີໄປ. 

- ບ່ໍຄວນແນະນາໍຍາວກ່ອນລງົມສໍືາພາດ. 

- ບ່ໍຄວນຖາມຫຼາຍຄໍາຖາມຊອ້ນກນັບາດດຽວ ແລະ ຄໍາຖາມກໍ່ ຕອ້ງຈະແຈງ້ດ.ີ 

- ຄໍາຖາມທີ່ ເກດີຂຶນ້ໄລຍະສໍາພາດ  ແມ່ນເປັນຄໍາຖາມດທີີ່ ສຸດ. 

- ຫຼກີຫລຽ້ງການຕລີາຄາເຂົາ້ຂາ້ງໃດຂາ້ງໜຶ່ ງເຮາົຄວນເປັນຄນົກາງສະເໝ(ີກລໍະນສໍີາພາດ     ຫຼາຍຝ່າຍ). 

- ບ່ໍໃຫຜູ້ຖ້ກືສໍາພາດມອີດິທພິນົເໜອືເຮາົເກນີໄປເຮາົຄວນຄວບຄຸມເຂາົ ແລະ ບ່ໍຍກົສູງ  ຫຼ ືຖເືຂາົ ຕ່ໍາໂພດ. 

ຜູຟັ້ງຜູຊ້ມົມກັເບື່ ອ ເມື່ ອຜູໃ້ຫສໍ້າພາດເວົາ້ ຫຼາຍ ແລະ ເຂົາ້ຂາ້ງຕນົເອງ. 

    - ບ່ໍຄວນໃຊຄໍ້າຖາມປິດ ໃນການເລີມ້ຕົນ້ສໍາ ພາດ ແລະ ບ່ໍຄວນໃຊຫຼ້າຍອກີ.ໃຫໃ້ຊຄໍ້າຖາມເປີດແລະ  ຢັງ້ຢືນ 

ດວ້ຍຄໍາຖາມປິດຈະເປັນການດ.ີ ສິ່ ງທີ່  ຄວນເອາົໃຈໃສ່ທີ່ ສຸດແມ່ນ ຕັງ້ໃຈຟັງຜູໃ້ຫສໍ້າພາດຢ່າງ ຈດົຈໍ່ ,ຂໍມູ້ນໃດທີ່  

ເພີ່ ນເວົາ້ໄປແລວ້ ບ່ໍຄວນຖາມ ຄນື ເພາະເປັນການເສຍມາລະຍາດ ແລະ ລບົກວນສະ ມາທຂິອງຜູໃ້ຫສໍ້າພາດ ຕອ້ງ 

ບນັທກຶໃນສະໝອງໄປ ຕາມຂັນ້ຕອນບນົຈດິໃຈຄາຖາໃຈປ່ອງຄ:ື ສຸ ຈ ິປຸ ລ.ິ 

 ສຸ: ສອງໂສດຕັງ້     ຟັງເລື່ ອງລາຍລະດບັ 

 ຈ:ິ ຈນິຕະນານກຶ     ຮິ່ ນຕອງຕາຖວ້ນ 

 ປຸ: ສງົໃສຂໍ ້        ແນວໃດໃຫຖ້າມໄຖ່ 

 ລ:ິ ຂຽນຂດີແຕມ້ ກນັແກເ້ກື່ ອຍລມື ແທແ້ລວ້. 

(ລ ິແມ່ນມເີຄື່ ອງອດັສຽງແລວ້ແຕ່ຄວນບນັທກຶໃສ່ເຈັຍ້ ຫຼປຶືມ້ບນັທກຶຕື່ ມຍິ່ ງດ ີ) ເປັນບນັຫາສໍາຄນັ ແລະ ເມື່ ອ

ສໍາພາດຈບົລງົ ຢ່າລມືຂໍນາມບດັຜູກ່້ຽວ. 

 

4/.4/.4/.4/. ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທີ່ ສໍາພາດໄດ ້ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທີ່ ສໍາພາດໄດ ້ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທີ່ ສໍາພາດໄດ ້ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທີ່ ສໍາພາດໄດ ້: 

 ພາຍຫຼງັສໍາພາດສໍາເລດັລງົ ຈະເປັນການ ບນັທກຶດວ້ຍການຂດີຂຽນເອາົ, ການບນັທກຶພາບ, ບນັທກຶສຽງ 

ລວ້ນແລວ້ແຕ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານຄດັຈອ້ນເລອືກເຟັນ້ກ່ອນຈະຂຽນເປັນຂ່າວບດົເພື່ ອລງົພມິ ຫຼ ືອອກອາກາດ ແລະ 

ຕອ້ງໄດຂ້ຽນເປັນຂ່າວໄວເທົ່ າທີ່ ຈະ ໄວໄດ ້ເພາະໃນໄລຍະນີຄ້ວາມຮູສ້ກຶ,ຄວາມຈບູຈາ້ວຫາ້ວຫນັຍງັມຢູ່ີ ຖາ້ປະ ປ່ອຍ

ໄປບນັຍາກາດຈະເຢັນ ລງົ ແລະ ຈະຫຼງົລມືລາຍລະອຽດຂອງມນັ. 

    

� ເຕກັນກິໃນການເຕກັນກິໃນການເຕກັນກິໃນການເຕກັນກິໃນການເຮດັລາຍງານຂ່າວທາງສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິເຮດັລາຍງານຂ່າວທາງສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິເຮດັລາຍງານຂ່າວທາງສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິເຮດັລາຍງານຂ່າວທາງສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ    

ການເຮດັລາຍງານຂ່າວ ແມ່ນວຽກງານທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຂອງລະບບົການກະຈາຍສຽງດາ້ນການຂ່າວ

ຂອງພາຫະນະສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ    Electronic MediaElectronic MediaElectronic MediaElectronic Media ທີ່ ມຊີວີດິຊວີາຕື່ ນເຕັນ້ ( ສື່ ສງິພມິບ່ໍສາມາດເຮດັລາຍງານ

ຂ່າວອອກອາກາດສດົກບັທີ່ ໄດ ້), ເປັນການລາຍງານສດົ ສະພາບສະຖານະການທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ, ມຄີວາມໝາຍທາງ



ດາ້ນຊວີດິສງັ ຄມົການເມອືງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທງັນີກ້ຍໍອ້ນວ່າການລາຍງານຂ່າວ ສາມາດສ່ອງແສງໃຫ ້

ຜູຟັ້ງເຫນັໄດ ້ທາງດາ້ນຈນິຕະນາການຮູບພາບ ເຖງິເຫດການສະພາບການທີ່ ກາໍລງັເກດີຂຶນ້ ແລະ ຜນັແປໄປ ແລະ ມີ

ຜນົກະທບົຕ່ໍແນວຄວາມຄດິຂອງຄນົຕ່ໍທດັສະນະຕ່າງ ແລະ ສະທອ້ນອອກໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມເຫນັດເີຫນັພອ້ມ ຫຼ ື

ຄດັຄາ້ນຕ່ໍເຫດການທີ່ ນກັຂ່າວ ໄດລ້າຍງານອອກອາກາດໄປນັນ້. ສໍາລບັຢູ່ປະ ເທດເຮາົ ການລາຍງານຂ່າວແມ່ນໄດ ້

ເລີມ້ຕົນ້ມາແຕ່ມແີນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ທາງດາ້ນຈນິຕະນາການຂອງພກັ ( ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ ທ ີIV ຂອງພກັ 

1996 ) ແລະ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງພດັທະນາມາໃນແຕ່ລະປີ. ປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ມລີກັສະນະຕດັສນິ ພາໃຫມ້ກີານລາຍ

ງານຂ່າວນີນ້ ອກຈາກມແີນວທາງເປີດກວາ້ງ ການພວົພນັຮ່ວມມກືບັສາກນົຂອງພກັເຮາົ ແລວ້ ກແໍມ່ນການປະຕວິດັ 

ວທິະຍາສາດເທກັໂນໂລຊ ີໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບບົເຕກັໂນໂລ ຊແີຫ່ງ ຂໍມູ້ນ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ    

Information Communication Technology  ( ICT )Information Communication Technology  ( ICT )Information Communication Technology  ( ICT )Information Communication Technology  ( ICT ) ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງວ່ອງໄວບວກໃສ່ຍຸກສະໄ

ໝຂອງໂລກາພວິດັ GlobalizationGlobalizationGlobalizationGlobalization ທີ່ ສາ້ງໃຫໂ້ລກໄຮພ້ມົແດນໄປແລວ້.        

ຜ່ານລະຜ່ານລະຜ່ານລະຜ່ານລະ    ບບົສື່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລາຍງານຂ່າວສຽງສດົແລະພາບໃນທົ່ ວປະເທດຈາກທຸກສາລະທດິເຮດັບບົສື່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລາຍງານຂ່າວສຽງສດົແລະພາບໃນທົ່ ວປະເທດຈາກທຸກສາລະທດິເຮດັບບົສື່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລາຍງານຂ່າວສຽງສດົແລະພາບໃນທົ່ ວປະເທດຈາກທຸກສາລະທດິເຮດັບບົສື່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລາຍງານຂ່າວສຽງສດົແລະພາບໃນທົ່ ວປະເທດຈາກທຸກສາລະທດິເຮດັ

ໃຫປ້ະເທດຊາດໃຫປ້ະເທດຊາດໃຫປ້ະເທດຊາດໃຫປ້ະເທດຊາດ    ແລະແລະແລະແລະ    ໂລກອນັກວາ້ງໃຫຍ່ໄພສານຫຍໍຕ້ວົເຂົາ້ມາໃນກອບໜອ້ຍໆຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນດວ້ຍໂລກອນັກວາ້ງໃຫຍ່ໄພສານຫຍໍຕ້ວົເຂົາ້ມາໃນກອບໜອ້ຍໆຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນດວ້ຍໂລກອນັກວາ້ງໃຫຍ່ໄພສານຫຍໍຕ້ວົເຂົາ້ມາໃນກອບໜອ້ຍໆຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນດວ້ຍໂລກອນັກວາ້ງໃຫຍ່ໄພສານຫຍໍຕ້ວົເຂົາ້ມາໃນກອບໜອ້ຍໆຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນດວ້ຍ

ຈນິຕະນາການແລະຮູບພາບຈນິຕະນາການແລະຮູບພາບຈນິຕະນາການແລະຮູບພາບຈນິຕະນາການແລະຮູບພາບ ( ການຖ່າຍທອດການແຂ່ງຂນັກລິາທຸກປະເພດ, ງານບຸນ ໃຫຍ່ ແລະ ພທິ ີການຕ່າງໆ ) 

ຜູຟັ້ງ, ຜູຊ້ມົຈະເຫນັໄດກ້ບັຕາ ຫຼ ືຟັງສຽງ ວາດມະໂນພາບອອກ ແລະ ມຄີວາມຮູສ້ກຶວ່າຕນົເອງກຢູ່ໍໃນເຫດການນັນ້

ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ອນັນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຈດຸພເິສດ ແລະ ພະລງັໂດດເດັ່ ນຂອງວຽກງານລາຍງານຂ່າວສຽງ ແລະ ພາບສດົ

ອອກອາກາດຂອງສື່ ເອເລກັ ໂຕຣນກິ Electronic MediaElectronic MediaElectronic MediaElectronic Media ຢູ່ປະເທດເຮາົການລາຍງານຂ່າວແມ່ນມຊີວີດິຊວີາທີ່

ສຸດ ຍອ້ນວ່າການລາຍງານຂ່າວ ແມ່ນການພນັລະນາ ບນັລະຍາຍເຫດການທີ່ ມາຈາກສະ ພາບໂຕຈງິດວ້ຍສໍານຽງ

ສຽງເວົາ້ ຂອງບນັດາເຜົ່ າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແຕ່ເໜອືເຖງິໄຕ ້ສຸດທີ່ ອຸດມົສມົບູນຫຼາຍຮູບແບບສສີນັທີ່ ດູດດື່ ມ ໃຫຄ້ນົ

ມາຟັງວທິະຍຸໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກຂ່າວ, ລາຍການຮອບບາ້ນຜ່ານເມອືງ ແລະ ອາດແມ່ນລາຍ ການອື່ ນໆໃນຂັນ້ຕ່ໍ

ໄປ. ພເິສດການລາຍງານຂ່າວເຂົາ້ສູ່ພາກຂ່າວໃນແຕ່ລະວນັຍງັແມ່ນມາດຕະການໜຶ່ ງ ຂອງການສງັລວມກວດ ກາຂອງ

ການນາໍ ແລະ ປະຊາຊນົຂອງພວກເຮາົ ເພື່ ອ ຮູໄ້ດວ່້າ ແຕ່ລະເຂດແຂວງທອ້ງຖິ່ ນ ໄດເ້ຮດັຫຍງັແດ່ແລະ ມຜີນົຄບືໜາ້

ລາ້ຫຼງັໄປຮອດໃສແລວ້. ຢາກຮູວ່້າທົ່ ວປະເທດຂອງລາວເຮາົ ມືນ້ ີມ້ຫີຍງັແດ່ເກດີຂຶນ້ກໍ່ ແມ່ນຕດິຕາມການລາຍງານ

ຂ່າວເປັນປະຈາໍ. ສະນັນ້ ຢາກໃຫກ້ານລາຍງານຂ່າວມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເປັນໜາ້ຟັງ, ໜາ້ຊມົ ຈບັອກົຈບັໃຈ 

ຄວນເອາົໃຈໃສ່ໃນບາງຈດຸ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍ ແລະຂາດບ່ໍໄດສໍ້າລບັການລາຍງາຍຂ່າວດັ່ ງນີ ້: 

1/.ເຫດການໃດຄວນຫລບ່ໍືຄວນລາຍງານຂ່າວເຫດການໃດຄວນຫລບ່ໍືຄວນລາຍງານຂ່າວເຫດການໃດຄວນຫລບ່ໍືຄວນລາຍງານຂ່າວເຫດການໃດຄວນຫລບ່ໍືຄວນລາຍງານຂ່າວ  

ການເຮດັລາຍງານຂ່າວ ຖາ້ຢາກໃຫມ້ນັຕື່ ນ ເຕັນ້ ແລະ ໜາ້ສນົໃຈນັນ້ ມນັບ່ໍແມ່ນການສະແດງລະຄອນ ຫຼ ື

ແຕມ້ແຕ່ງເອາົ ແຕ່ຫາກແມ່ນຂຶນ້ນາໍເຫດການຕວົຈງິທີ່ ກາໍລງັຜນັແປ ຫລ ືດໍາເນນີໄປເປັນເຫດການທີ່ ກາໍລງັເກດີຂຶນ້ 

ຫາກໍເກດີຂຶນ້ ແລະ ຜນັແປໄປ, ຍງັດໍາເນນີໄປບ່ໍທນັຢຸດນິງ້ ຫລ ືບ່ໍທນັສິນ້ສຸດລງົເທື່ ອ ຖາ້ວ່າສິນ້ສຸດລງົແລວ້ ກໍ່ ແມ່ນ

ຫາກໍ່ ສິນ້ສຸດລງົໃນໄວໆນີເ້ຊັ່ ນ: ນໍາ້ຖວ້ມກະທນັຫນັ, ພະຍຸລມົແດງ, ແຜ່ນດນິໄຫວ, ພູໄຟລະເບດີ,ການປະທະກນັທາງ

ອາ ວຸດ,ການແຂ່ງຂນັກລິາ ແລະສລິະປະປະເພດຕ່າງໆ, ພທິກີານຕ່າງໆທີ່ ມລີກັສະນະເປັນທາງການ ແລະ ງານ ປະເພນີ

ວດັທະນະທໍາຕ່າງໆທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ...   ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍແມ່ນເຫດການປົກກະຕທິີ່ ດໍາເນນີໄປຕາມແຜນການ, ຕາມ

ກາລະລະດູການ ຫຼ ືເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ  ທີ່ ກາໍເນດີເກດີຂຶນ້ມາເປັນເວລາຊາ້ນານຫລວ່ືາເປັນສິ່ ງທີ່ ຄນົຮູດ້ແີລວ້. 

                    

            2/. 2/. 2/. 2/. ຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວ((((ຂອດກະກຽມເນືອ້ໃນຂອດກະກຽມເນືອ້ໃນຂອດກະກຽມເນືອ້ໃນຂອດກະກຽມເນືອ້ໃນ    )))) 

ແນ່ນອນເຫດການມນັໂດດເດັ່ ນ ຕື່ ນເຕັນ້ເປັນໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ເປັນຕາລາຍງານຂ່າວເທົ່ ານັນ້ຍງັບ່ໍພຽງພໍ

ເທື່ ອ ປັດໄຈສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງອກີກໍ່ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນຕວົບຸກຄນົຜູລ້າຍງານຂ່າວ(ນກັຂ່າວ) ເປັນສິ່ ງສໍາຄນັ 

ເຫດການດແີຕ່ການລາຍງານບ່ໍດ ີກໍ່ ຈະເຮດັໃຫຜູ້ຟັ້ງເບື່ ອໜ່າຍ ແລະ ປິດວທິະຍຸ ຫຼ ືປ່ຽນຊ່ອງຂອງພວກເຮາົທນັທ.ີ 

ສະນັນ້, ຢາກເຮດັໃຫຂ້ອດລາຍງານໄດຮ້ບັຜນົດ ີ ແມ່ນຂຶນ້ກບັຂອດຂັນ້ຕອນຂອງການກະກຽມ ເຊິ່ ງໃນຂອດນີ ້

ກວມລວມເອາົຫຼາຍມາດຕະການຂອງການເຮດັຂ່າວເຊັ່ ນ: ສໍາພາດ ສອບຖາມພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອເຈາະຈີມ້



ຊອກຫາແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ, ຊອກເອກະສານທາບທາມເອກະ ສານເປັນທາງການ ແລະ ເອກກະສານບ່ໍເປັນທາງການ, ການ

ສງັເກດການດວ້ຍຕນົເອງເພື່ ອກວດກາ ກວດສອບສະຖານະການ ແນໃສ່ສາ້ງຄວາມຮູສ້ກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ  Emotion Emotion Emotion Emotion 

and Understandingand Understandingand Understandingand Understanding  ຂອງຜູລ້າຍງານຂ່າວທີ່ ຈະສະແດງອອກເຖງິທດັສະນະຂອງຕນົ ຕ່ໍເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້, 

ການສງັເກດການ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັ ເພາະເປັນການຊ່ວຍໃຫຜູ້ລ້າຍງານກາໍໄດບ້ນັຫາເລກິເຊິ່ ງ ຈ ຶ່ ງ

ຈະລາຍງານຫ່ຼຽນໄຫຼວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນຕາຟັງຕາເບິ່ ງ. ສະນັນ້ຜູເ້ຮດັລາຍງານຂ່າວ ຕອ້ງເປັນນກັຂ່າວທີ່ ມພີອນສະຫວນັ

, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ມກັຕດິຕາມສະພາບການຂ່າວຄາວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ມກັແລກປ່ຽນ

ຮຽນຮູ,້  ມຄີງັສາງຄວາມຮູ ້ແລະ ພູມປັນຍາໃຫຫ້ລາຍ. 

 

3/.3/.3/.3/.    ການເອາົຄນົໃນເຫດການເຂົາ້ຮ່ວມເປັນບນັຫາສໍາຄນັແຕ່ຕອ້ງແມ່ນຜູມ້ພີອນສະຫວນັໃນການປາກເວົາ້ການເອາົຄນົໃນເຫດການເຂົາ້ຮ່ວມເປັນບນັຫາສໍາຄນັແຕ່ຕອ້ງແມ່ນຜູມ້ພີອນສະຫວນັໃນການປາກເວົາ້ການເອາົຄນົໃນເຫດການເຂົາ້ຮ່ວມເປັນບນັຫາສໍາຄນັແຕ່ຕອ້ງແມ່ນຜູມ້ພີອນສະຫວນັໃນການປາກເວົາ້ການເອາົຄນົໃນເຫດການເຂົາ້ຮ່ວມເປັນບນັຫາສໍາຄນັແຕ່ຕອ້ງແມ່ນຜູມ້ພີອນສະຫວນັໃນການປາກເວົາ້

ຊ່ວຍອະທຍິາຍຢັງ້ຢືນເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຊ່ວຍອະທຍິາຍຢັງ້ຢືນເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຊ່ວຍອະທຍິາຍຢັງ້ຢືນເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຊ່ວຍອະທຍິາຍຢັງ້ຢືນເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້....  

ການລາຍງານຂ່າວ ຖາ້ຈະອາໄສແຕ່ນກັຂ່າວຜູລ້າຍງານຂ່າວແຕ່ຝ່າຍດຽວນັນ້ ເຫນັວ່າເຫດ ການທີ່ ລາຍງານ

ບ່ໍທນັໜກັແໜນ້ ແລະ ບ່ໍເປັນຕາເຊື່ ອຖໄືດ ້ຍອ້ນຂາດການຢັງ້ຢືນຈາກຄນົທີ່ ຢູ່ໃນເຫດ ການ. ສະນັນ້ ເພື່ ອເຮດັ

ໃຫກ້ານລາຍງານຂ່າວມຄີວາມໜກັແໜນ້, ມຄີວາມສນົໃຈ, ບ່ໍແຫງ້ແລງ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໄດໃ້ຫແ້ກ່ຜູຟັ້ງ, ຜູ ້

ຊມົ ຕອ້ງມຜູີມ້າຢັງ້ຢືນຊ່ວຍຢ່າງໜອ້ຍກມໍໜີຶ່ ງຄນົຂຶນ້ໄປອາດເປັນຜູຍ້ງິ, ຜູຊ້າຍ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ແລວ້ແຕ່ຄວາມ

ເປັນໄປໄດໂ້ດຍໃຊຄໍ້າຖາມເປີດໄຂທາງ ແລະ ຄໍາຖາມປິດເພື່ ອຢັງ້ຢືນເຫດການ ສມົທບົໃສ່ສຽງພາບບນັຍາ ກາດຕວົ

ຈງິ Environmental BackgroundEnvironmental BackgroundEnvironmental BackgroundEnvironmental Background ອນັນີແ້ມ່ນປັດໄຈຊວນເຊື່ ອຜູຟັ້ງວ່າ ເຫດການມຈີງິ ຫຼ ືບ່ໍ ແລະ ຜນັແປໄປ

ແນວໃດ ແລະ ສາມາດສາ້ງໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍເຫນັແຈງ້ ແລະ ຢູ່ໃນເຫດການນາໍກນັກບັຜູລ້າຍງານຂ່າວໃນເວລານັນ້

ໂລດ. 

    

     4/. ຄໍາສບັຄໍາສບັຄໍາສບັຄໍາສບັ, ພາສາຂອງການລາຍງາຍຂ່າວພາສາຂອງການລາຍງາຍຂ່າວພາສາຂອງການລາຍງາຍຂ່າວພາສາຂອງການລາຍງາຍຂ່າວ(ພາສາທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ້ພາສາທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ້ພາສາທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ້ພາສາທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ ້) 

ການລາຍງານຂ່າວທີ່ ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈອນັໜຶ່ ງ ທີ່ ລາວເຮາົເຮດັໄດມ້ລີກັສະນະຕື່ ນເຕັນ້ອຸດມົ ສມົບູນ

ແມ່ນສໍານຽງສຽງເວົາ້ຂອງຜູລ້າຍງານຂ່າວຈາກຫຼາຍທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ມາໂຮມກນັໃນລາຍການດຽວ  ເຮດັໃຫມ້ຫີລາຍ

ສສີນັ ສາ້ງມະໂນພາບໃຫຜູ້ຟັ້ງໄດເ້ຫນັຫຼາຍບາ້ນຜ່ານຫລາຍເມອືງ ຄກືນັກບັຕນົເອງໄດໄ້ປທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງນັນ້

ຕດິຕ່ໍກນັໄປ ແຕ່ເໜອືຕະຫຼອດໃຕ.້ ອນັນີເ້ປັນທ່າແຮງຂອງລາຍງານຂ່າວທີ່ ມຊີວີດິຊວີາ ເປັນຕາຟັງຢ່າງຈບັອກົ

ຈບັໃຈ. ແນ່ນອນຕດິພນັກບັສໍານຽງສຽງເວົາ້ນີ ້ແມ່ນການນາໍໃຊພ້າສາເປັນພະລງັຫຼກັ ເຊິ່ ງການນາໍໃຊພ້າສານີຕ້ອ້ງ

ແມ່ນພາສາວທິະຍຸ ເຊິ່ ງແມ່ນພາສາຂຽນບວກກບັພາສາເວົາ້.     

ພາສາຂຽນພາສາຂຽນພາສາຂຽນພາສາຂຽນ    + + + + ພາສາເວົາ້ພາສາເວົາ້ພາສາເວົາ້ພາສາເວົາ້    ====    ພາສາພາສາພາສາພາສາວທິະຍຸວທິະຍຸວທິະຍຸວທິະຍຸ  ແລະ  ກແໍມ່ນໃຊພ້າສາຊາວບາ້ນເວົາ້ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍກ

ບອກເລົ່ າສັນ້ສຸດ ແຕ່ໄດຄ້ວາມໝາຍແບບ Active voiceActive voiceActive voiceActive voice    ບ່ໍແມ່ນ Passive voicePassive voicePassive voicePassive voice    ຕວົຢ່າງ : ພະຍຸຮາຍມາ ແລະ 

ນກົເຕນັໄດຖ້ະຫຼົ່ ມນະຄອນຫຼວງມານລີາ, ເກອືບທຸກພາກຂອງໄທ, ລາວ ແລະ ນະ ຄອນໂຮ່ຈມິນິ ຢ່າງໜກັໜ່ວງໃນ

ຕອນເຊົາ້ມ ືນ້ ີ ້ເຮດັໃຫຕ້ກຶອາຄານ, ບາ້ນຊ່ອງ, ຖະໜນົຫນົທາງພງັທະ ລາຍ, ປະຊາຊນົຫຼາຍຮອ້ຍຄນົເສຍຊວີດິ, 

ຫລາຍຮອ້ຍຄນົຫາຍສາບສູນ ແລະ ຫຼາຍພນັຄນົບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ອາ ໄສ. ປັດຈບຸນັອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົໄດລ້ະດມົກນັເຂົາ້ໄປຊ່ວຍ ເຫລອືເປັນການດ່ວນ.    ບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າ   ນະຄອນຫຼວງມານລີາ ແລະ

ນະຄອນໂຮ່ຈມິນິ ຖກືຖກືຖກືຖກື ພະຍຸນກົເຕນັຖະຫຼົ່ ມ.(1) 

 

ພທິໄີຂການນາໍໃຊຂ້ວົມດິຕະພາບແຫ່ງທສີາມຢ່າງເປັນທາງການໄດຈ້ດັຂຶນ້ແລວ້ໃນຕອນເຊົາ້ມ ືນ້ ີ(້ 11/11/ 

2011 ) ທີ່ ເມອືງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າບ່ໍຄວນເວົາ້ວ່າ ພທິໄີຂການນາໍໃຊຂ້ວົມດິຕະພາບແຫ່ງທສີອງຢ່າງເປັນທາງ

ການໄດ ້ຖກືຈດັຂຶນ້ຖກືຈດັຂຶນ້ຖກືຈດັຂຶນ້ຖກືຈດັຂຶນ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້ ໃນຕອນເຊົາ້ມ ືນ້ ີ ້( 11/11/2011 ) ທີ່ ເມອືງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ  ເພາະຖາ້ໃຊປ້ະໂຫຍກ 

Passive voice ມນັຂດັກບັຫູຜູຟັ້ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມລໍາຄານເຂົາ້ ໃຈຍາກ ມນັບ່ໍເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ, ບນັຫາ



ຕວົເລກກຄໍວນໃຊຕ້ວົເລກມນົ ຖາ້ເປັນຈາໍນວນຫຼວງ ຫຼາຍ, ຕວົເລກໄກຄ້ຽງໂດຍປະມານ. ນອກນັນ້ໃຫຄໍ້ານງຶເຖງິ

ພາສາລາວທີ່ ພວກເຮາົເຄຍີໃຊມ້າແລວ້ ບ່ໍຄວນຂາ້ພາສາແມ່ ຫຼ ືພາສາຊາດຂອງຕນົເອງ ນອກຈາກວ່າມນັສຸດວໄິສ ບ່ໍມີ

ໃນພາສາເຮາົແລວ້ ຈຶ່ ງຢືມຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາສາຕ່າງປະ ເທດທີ່ ຢືມມາໃຊນ້ີ ້ກຕໍອ້ງຄດິວ່າຫຼາຍຄນົ

ເຂົາ້ໃຈນາໍພວກເຮາົເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ເຊັ່ ນ : ຊື່ ຂອງອງົການ ຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ຢາປົວ

ພະຍາດເປັນຕົນ້.(2) 

 

            5/. 5/. 5/. 5/. ເຕກັນກິເຕກັນກິເຕກັນກິເຕກັນກິ    ແລະແລະແລະແລະ    ການຄວບຄຸມນໍາ້ສຽງໃນການລາຍງານຂ່າວການຄວບຄຸມນໍາ້ສຽງໃນການລາຍງານຂ່າວການຄວບຄຸມນໍາ້ສຽງໃນການລາຍງານຂ່າວການຄວບຄຸມນໍາ້ສຽງໃນການລາຍງານຂ່າວ    ((((ການອ່ານ ຫຼ ືເວົາ້ເອາົແລະການອ່ານ ຫຼ ືເວົາ້ເອາົແລະການອ່ານ ຫຼ ືເວົາ້ເອາົແລະການອ່ານ ຫຼ ືເວົາ້ເອາົແລະ    ລະດບັສນັຍານສຽງຕົນ້ລະດບັສນັຍານສຽງຕົນ້ລະດບັສນັຍານສຽງຕົນ້ລະດບັສນັຍານສຽງຕົນ້

ທາງທາງທາງທາງ)))). 

ເຕກັນກິການລາຍງານຂ່າວ ເປັນຂອດໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນຂອດນໍາ້ສຽງຜູລ້າຍງານ ຕອ້ງແມ່ນສຽງເຂັມ້ຂຸນ້, 

ເຄັ່ ງຮອ້ນ ແລະ ວ່ອງໄວຫນັຜດິປົກກະຕທິີ່ ເວົາ້ລມົກນັທໍາມະດາ ແມ່ນນໍາ້ສຽງທີ່ ສະທອ້ນ ອອກມາ ຈາກຄວາມຮູສ້ກຶ

ໃນສ່ວນເລກິຂອງຫວົໃຈຕ່ໍເຫດການນັນ້ໆ ແຕ່ຕອ້ງສຽງດງັຟັງຊດັ, ຊດັເຈນ ທງັນີກ້ເໍພື່ ອດງຶດູດເອາົຄວາມສນົໃຈຂອງ

ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ເຂົາ້ສູ່ເຫດການ. ດາ້ນໜຶ່ ງລະດບັສຽງແມ່ນມນັມກີານພວົພນັທາງດາ້ນເຕກັນກິການສຽງ ແລະ ສນັຍານ

ສົ່ ງສຽງ ຖາ້ສຽງບ່ໍດ ີຟັງບ່ໍຮູເ້ລືອ້ງຫຍງັ ມນັຈະລໍາຄານ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດຄນົກບ່ໍໍເຂົາ້ໃຈວ່າເຮາົເວົາ້ຫຍງັ ແລະວທິະຍຸໃຊ ້

ແຕ່ສຽງພຽງຢ່າງດຽວຖາ້ສຽງບ່ໍດແີລວ້  ກບ່ໍໍມຄີວາມ ໝາຍຫຍງັໝດົ. ເຕກັນກິການລາຍງານຂ່າວມສີອງວທິ ີອນັທີ

ໜຶ່ ງແມ່ນລາຍງານອອກອາກາດສດົໂລດ ແລະ ສໍາພາດສດົ ອນັນີຕ້ອ້ງໄດວ້າງແຜນລ່ວງໜາ້ກ່ອນມກີານຈດັວາງນດັໝ

າຍຢ່າງດ ີບ່ໍດັ່ ງນັນ້ ຈະເຮດັໃຫເ້ສຍບນັຍາກາດ ແລະ ພາບພດົບ່ໍດໃີຫແ້ກ່ຕນົເອງ ແລະ ສະຖານ(ີ ບດົຮຽນ ດາ້ນນີ ້

ແມ່ນລາຍການຮອບບາ້ນຜ່ານເມອືງຂອງ ວສລ ແມ່ນເຮດັໄດດ້ຫຼີາຍ ) ອນັທສີອງແມ່ນໃຊເ້ຄື່ ອງອດັສຽງອດັລາຍງານ 

ແລະ ສໍາພາດກ່ອນແລວ້ມາເຮດັ EditingEditingEditingEditing. ອນັນີແ້ມ່ນແນ່ນອນກວ່າ ຮບັປະກນັຄວາມຜດິພາດ ແຕ່ອາດຊກັຊາ້ແດ່ 

ແລະ ຂາດບນັຍາກາດ ແຕ່ສໍາຄນັທີ່ ສຸດແມ່ນ ຄຸນນະພາບຂອງສຽງນບັທງັສນັ ຍານໂທ ລະສບັ ເພາະວ່າແຕ່ລະບ່ອນ

ສນັຍານອາດຈະບ່ໍຄກືນັຈົ່ ງເຂົາ້ໃຈວ່າ ສນັຍານສຽງຂອງເຮາົຢູ່ຕົນ້ທາງດແີທ ້ແຕ່ຮອດປາຍທາງໄລຍະໄກ ສຽງອາດ

ຕກົໄດໂ້ດຍສະ ເພາະແມ່ນສນັຍານສຽງຂອງວທິະຍຸ. ສະນັນ້ມນັຮຽກ ຮອ້ງໃຫເ້ຮດັລາຍງານຂ່າວໃຫໄ້ດຄຸ້ນນະພາບ

ສຽງແຕ່ຕົນ້ທາງໄປໂລດ ຈຶ່ ງຈະຮບັປະກນັ. ທາງດາ້ນນໍາ້ສຽງຂອງການລາຍງານຂ່າວ ສມົທຽບກບັການອ່ານຂ່າວຂອງ

ພາກຂ່າວແລວ້ ແມ່ນຕອ້ງໃກຄ້ຽງກນັ ບ່ໍໃຫແ້ຕກໂຕນກນັຫຼາຍ ແຕ່ຕອ້ງເປັນສໍານຽງທໍາມະຊາດ ບ່ໍແມ່ນດດັຈະຫລດິ 

ສຽງຕອ້ງແມ່ນສຽງຈງິຂອງສໍານຽງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລາຍງານດວ້ຍລະດບັນໍາ້ສຽງໜກັແໜນ້ ແລະ ຫ່ຼຽນໄຫຼ. ບນັຫາ

ສໍາຄນັ ຕອ້ງສວມວນິຍານຂອງເຫດການເຂົາ້ສູ່ສະໝອງ ແລະ ຖ່າຍທອດອອກມາດວ້ຍສໍານຽງສຽງເວົາ້ຜ່ານ    

MicrophoneMicrophoneMicrophoneMicrophone ຫຼ ືໂທລະສບັ ທີ່ ມບ່ີອນກ າບງັສຽງລບົກວນຈາກພາຍນອກ ແຕ່ຄວນຮກັສາສຽງປະກອບທ າມະ

ຊາດ Natural Sound EffectNatural Sound EffectNatural Sound EffectNatural Sound Effect ຂອງເຫດການໃນເວລາລາຍງານສດົ ເພື່ ອເພີ່ ມສສີນັຂອງເຫດການ. ບນັຫາສໍາຄນັ

ອກີອນັໜຶ່ ງ ກແໍມ່ນຕອ້ງຫຼກີເວັນ້ການອ່ານໜງັສລືາຍງານຂ່າວ  ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫອ້ດິທພິນົຂອງຜູລ້າຍງານຂ່າວຖກືຢຽບ

ຫຍາມ ແລະ ເຮດັ ໃຫເ້ສຍບດົບາດພາບພດົຂອງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮາົ.  

ສະຫຸຼບລວມແລວ້ສະຫຸຼບລວມແລວ້ສະຫຸຼບລວມແລວ້ສະຫຸຼບລວມແລວ້    ຢາກເຮດັໄດດ້ໃີນການລາຍງານຂ່າວຫ່ຼຽນໄຫຼ ແລະ ຄ່ອງແຄວ້ດ ີຢາກເຮດັໄດດ້ໃີນການລາຍງານຂ່າວຫ່ຼຽນໄຫຼ ແລະ ຄ່ອງແຄວ້ດ ີຢາກເຮດັໄດດ້ໃີນການລາຍງານຂ່າວຫ່ຼຽນໄຫຼ ແລະ ຄ່ອງແຄວ້ດ ີຢາກເຮດັໄດດ້ໃີນການລາຍງານຂ່າວຫ່ຼຽນໄຫຼ ແລະ ຄ່ອງແຄວ້ດ ີບນັຫາສໍາຄນັຕອ້ງເຄາົລບົບນັຫາສໍາຄນັຕອ້ງເຄາົລບົບນັຫາສໍາຄນັຕອ້ງເຄາົລບົບນັຫາສໍາຄນັຕອ້ງເຄາົລບົ    

ແລະແລະແລະແລະ    ປະຕບິດັຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ໄດເ້ວົາ້ມານັນ້ຢ່າງຄບົປັດໄຈປະຕບິດັຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ໄດເ້ວົາ້ມານັນ້ຢ່າງຄບົປັດໄຈປະຕບິດັຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ໄດເ້ວົາ້ມານັນ້ຢ່າງຄບົປັດໄຈປະຕບິດັຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ໄດເ້ວົາ້ມານັນ້ຢ່າງຄບົປັດໄຈ.                        .                        .                        .                            

((((ອະທບິາຍຄໍາສບັອະທບິາຍຄໍາສບັອະທບິາຍຄໍາສບັອະທບິາຍຄໍາສບັ))))    

� ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ    MSCRMSCRMSCRMSCR: : : :      

M = MessageM = MessageM = MessageM = Message 

S  = SenderS  = SenderS  = SenderS  = Sender 

C = ChannelC = ChannelC = ChannelC = Channel 

R = ReceiversR = ReceiversR = ReceiversR = Receivers 

� ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍ    IEEIEEIEEIEE::::                    

I  = InformationI  = InformationI  = InformationI  = Information 

E = EducationE = EducationE = EducationE = Education    

E = EntertainmentE = EntertainmentE = EntertainmentE = Entertainment 

 

 


