
ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄມົມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ 

ການຄ ຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
 
 
 

ວັນທີ 22-24 ສິງຫາ 2018 



ສະພາບລວມການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ 
ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
ການຄ ຸ້ມຄອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່
ສິື່ງທ້າທາຍໃນການຄ ຸ້ມຄອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 

ສາລະບານ 



 ປັດຈ ບັນ ການສ ື່ສານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດຸ້ມີການພັດທະນາ, ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ຖ ກນໍາໃຊຸ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຂົໍ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ເວົໍ້າລວມ, ເວົໍ້າສະເພາະ ແມ່ນໄດຸ້ກາຍເປັນວຽກງານໜ ື່ງທີື່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການ
ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.  ລະບົບການສ ື່ສານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດຸ້
ກາຍເປັນພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທີື່ສໍາຄັນ ໃນການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ພັດທະນາສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່. 
 ສ ື່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານໃນໄລຍະໃໝ່ ໄດຸ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວກະໂດດ ໂດຍ
ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກເຄີຍພິມໃສ່ເຈັໍ້ຍ ກໍ ື່ໄດຸ້ຫັນເປັນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (Digital) ທີື່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງ, ຊົມໃຊຸ້, ຊ ື່ງມັນໄດຸ້ສ້າງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃຫຸ້ແກ່ຜູ່ຊົມໃຊຸ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັໍ້ນ, ກໍື່
ຍັງມີດ້ານຫຍໍໍ້ທໍໍ້ທີື່ເກີດຂ ໍ້ນເປັນຕົໍ້ນ ແມ່ນການນໍາໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ 
ໄປໃນທາງທີື່ບໍື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຂັດກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.  

ສະພາບລວມການນາໍໃຊຸ້ສ ື່ 



 ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ ຫ   ທີື່ເຮົາເອີໍ້ນວ່າ “ສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ” ໝາຍເຖິງ ສ ື່ດີຈີຕອນທີື່ເປັນ
ເຄ ື່ອງມ ໃນການຕດິຕໍື່ສ ື່ສານກັນໃນສັງຄົມເຄ ອຂ່າຍ (SOCIAL MEDIA) ຜ່ານທາງເວັບໄຊ 
ແລະ ແອັບພິເຄຊັື່ນ (APPLICATION) ຕ່າງໆ ທີື່ມີການເຊ ື່ອມຕໍື່ກບັອິນເຕີເນັດ ຊ ື່ງເນັໍ້ນໃຫຸ້ຜູຸ້
ໃຊຸ້ເປັນທັງຜູຸ້ສົື່ງສານ ແລະ ຜູຸ້ຮັບສານ, ມີສ່ວນຮ່ວມຢາ່ງສ້າງສັນ ໃນການຜະລິດເນ ໍ້ອຫາເອງ ໃນ
ຮູບແບບຂໍໍ້ມູນຮູບພາບ ແລະ ສຽງ. 

ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່



ຄວາມສໍາຄັນຂອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
 

 
 
 

ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

  ສາມາດຕິດຕາມຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຫ າຍຂ ໍ້ນ ທັງ ເບິື່ງ, ຟັງ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ. 

  ມີການເຊ ື່ອມໂຍງກັບສັງຄມົຫ າຍຂ ໍ້ນ ທັງ ບ ກຄົນທີື່ເຮົາຮູຸ້ຈັກ ແລະ ບ ກຄົນທີື່ມີຊ ື່ສຽງທາງສັງຄົມ. 

  ແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນ ຄວາມຮູຸ້ ແລະ ປະສົບການ ກັບໝູ່ເພ ື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ ຫ າຍຂ ໍ້ນ. 

  ມີການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ ແລະ ອ ປະກອນການສ ື່ສານ ເຂົໍ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຈົນກາຍເປັນປັດໃຈທີື່ 5 ຂອງຄົນເຮົາ. 

  ເປັນຊ່ອງທາງໜ ື່ງທີື່ສາມາດໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ສົື່ງຕໍື່ສິື່ງດີໆ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

  ເປັນການເຊ ື່ອມຕໍື່ກ ່ມຄົນໃນສັງຄົມໄດຸ້ຫ າຍຂ ໍ້ນ. 
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ຜົນກະທບົສ ື່ໃນໄລຍະໃໝຕ່ໍື່ກບັການປ່ຽນແປງສງັຄົມ 
 

 
 
 

ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດສາມາດສ້າງສັນ “ສານ” ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ ເພ ື່ອແບ່ງປັນຜູຸ້ອ ື່ນ. 

ຜູຸ້ບໍລິໂພກຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີບົດບາດໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ
ຫ າຍຂ ໍ້ນ ຜ່ານການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນສ ື່ອອນລາຍ. 

ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ມີຄວາມເທົື່າທຽມກັນ ໂດຍສົມທຽບກັນທີື່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ ນນະພາບ, 
ສ້າງສັງຄົມຊ ມຊົນຂ ໍ້ນມາ ເພ ື່ອແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນກັນຢ່າງອິດສະຫ ະເສລີ. 

ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດມີແຮງຈູງໃຈ ສ້າງສັນສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດ. 

ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດມີແຮງຈູງໃຈ ສ້າງສັນສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດ. 

ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດ ສ້າງສັງຄົມຊ ມຊົນຂ ໍ້ນມາ ເພ ື່ອແບ່ງປັນຂໍໍ້ມູນກັນຢ່າງອິດສະຫ ະເສລີ. 
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ປະເພດຂອງສ ື່ ໄລຍະໃໝໃ່ນປັດຈ ບັນ 
 

ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

1 WEBLOGS ຫ   ເອີໍ້ນສັໍ້ນໆວ່າ BLOGS 
2 SOCIAL NETWORKING ຫ   ເຄ ອຂ່າຍທາງສັງຄົມໃນອິນເຕີເນັດ 
3 MICRO BLOGGING ແລະ MICRO SHAIRING 
4 ONLINE VIDEO 
5 PHOTO SHARING 
6 WIKIS 
7 VIRTUAL WORLDS 
8 CROWD SOURCING 
9 POCASTING ຫ   PODCAST 
10 DISCUSS / REVIEW / OPINION 



ການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝໃ່ນທົື່ວໂລກ 
 

 ຫ າຍກວ່າ 4 ຕ ໍ້ ຄົນ ນໍາໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດສະເລ່ຍມ ໍ້ລະ 06 ຊົື່ວໂມງ, ພວກເຮົານໍາໃຊຸ້
ການເຊ ື່ອມຕໍື່ນັໍ້ນເກ ອບຈະທ ກຮູບແບບ ບໍື່ວ່າຈະເປນັການສົື່ງຂໍໍ້ຄວາມກັບໝູ່ເພ ື່ອນ, ຫ ິໍ້ນເກມ, 
ການຄົໍ້ນຫາສິນຄ້າ, ກວດສອບສ ຂະພາບຂອງຕົນເອງ ຫ   ລວມໄປເຖິງການຊອກຫາຄວາມຮັກ. 
ສະນັໍ້ນ, ການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່ ເພ ື່ອໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ສິື່ງຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ 
ໄດຸ້ຮັບຜົນດີທີື່ສ ດໃນປັດຈ ບັນ ເພາະມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົໍ້າເຖິງ ໄດຸ້ທ ກທີື່ທ ກ
ເວລາທີື່ມີອິນເຕີເນັດ. 

 

ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 



ສະຖິຕກິານນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝໃ່ນທົື່ວໂລກ 
 
 

ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ່ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ມີຈໍານວນ 3,196 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ຜ່ານທາງໂທລະສບັ 
ມີຈໍານວນ 2,958 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ເພີື່ມຂ ໍ້ນ 13% 
ຫ   362 ລ້ານ ບັນຊີ  

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ຜ່ານທາງໂທລະສບັ 
ເພີື່ມຂ ໍ້ນ 14% ຫ   
360 ລ້ານ ບັນຊີ 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southeast-asia-part-1-northwest-86866386 

ເກັບກໍາແຕ່ເດ ອນ ມັງກອນ 2017 ຫາ ເດ ອນມັງກອນ 2018 



10 ອັນດັບ ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່ທີື່ນິຍົມໃຊຸ້ໃນທົື່ວໂລກ 

ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

1 FACEBOOK 2,161 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 
2 YOUTUBE 1,500 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 
3 WHATSAPP 1,300 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 
4 FACEBOOK MESSENGER  1,300 ຕ ໍ້ ບັນຊີ 
5 WECHAT 980 ລ້ານ ບັນຊີ 
6 QQ  843 ລ້ານ ບັນຊີ 
7 INSTAGRAM 800 ລ້ານ ບັນຊີ 
8 TUMBLR  794 ລ້ານ ບັນຊີ 
9 QZONE  568 ລ້ານ ບັນຊີ 
10 SINA WEIBO  376 ລ້ານ ບັນຊີ 

SOCIAL NETWORK 

MESSENGER / CHAT APP / VOIP 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southeast-asia-part-1-northwest-86866386 



ສະຖິຕກິານນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ ່ໃນ ສປປ ລາວ 

ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ່ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ມີຈໍານວນ 2,40 ລ້ານ ບັນຊີ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ຜ່ານທາງໂທລະສບັ 
ມີຈໍານວນ 2,20 ລ້ານ ບັນຊີ 

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ເພີື່ມຂ ໍ້ນ 33% ຫ    
600.000 ບັນຊີ  

ບັນຊີຜູຸ້ນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່
ຜ່ານທາງໂທລະສບັ 
ເພີື່ມຂ ໍ້ນ 47% ຫ    
700.000 ບັນຊີ 

ເກັບກໍາແຕ່ເດ ອນ ມັງກອນ 2017 ຫາ ເດ ອນມັງກອນ 2018 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southeast-asia-part-1-northwest-86866386 



10 ອັນດັບ ເວັບໄຊທີື່ຄົນລາວ ເຂົໍ້າຢຸ້ຽມຊົມຫ າຍທີື່ສ ດ 
 

 
 

ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

YOUTUBE.COM 

GOOGLE.LA 

GOOGLE.COM 

GOOGLE.CO.TH 

FACEBOOK.COM 

YAHOO.COM 

BLOGSPOT.COM 

MOVIE2FREE.COM 

LIVE.COM 

BONGACAMS.COM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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10 ອັນດັບ ກ່ຽວກບັຄວາມສົນໃຈ ທີື່ຄົນລາວມກັຄົໍ້ນຫາໃນ GOOGLE ຫ າຍທີື່ສ ດ 
 

ສະຖິຕິການນໍາໃຊຸ້ສ ື່ໄລຍະໃໝ ່(ຕໍື່) 

ຮູບເງົາ 
ເຕະບານ 

ເພງ 
FACEBOOK 

YOUTUBE 

GOOGLE 

ຜົນການແຂງ່ຂນັເຕະບານ 

WWW 

ການເບິື່ງຮບູເງາົ 
LAOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
1
0 
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ການຄ ຸ້ມຄອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 

ບັນດານິຕກິາໍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ ຸ້ມຄອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
 
• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄ ຸ້ມຄອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສະບັບເລກທີ 327/ລບ, ລົງ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັໍ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕ ີສະບັບ

ເລກທີ 61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2015. 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປຸ້ອງຂໍໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 012/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

12 ພ ດສະພາ 2017. 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 

2011. 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄອຊີທີ ສະບັບເລກທີ 020/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2016. 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສ ື່ສານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນ

ທີ 07 ພະຈິກ 2016. 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ ໍ້ນຄວາມຖີື່ວິທະຍ ສ ື່ສານ ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນທີ 05 

ພ ດສະພາ 2017. 
 



ສິື່ງທ້າທາຍໃນການຄ ຸ້ມຄອງສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່ 
 

• ຂາດເຕັກນິກວິຊາການສະເພາະດ້ານ. 
• ນິຕິກໍາຍັງບໍື່ທັນພຽງພໍ. 
• ຂາດລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີື່ທນັສະໄໝ ເຂົໍ້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ສ ື່ໃນໄລຍະໃໝ່. 

 



ຂໍຂອບໃຈ 


