เครื% องมือสํ าหรับการรายงานข่ าว
ในช่ วงการเว้ นระยะห่ างทางสั งคม
เนื$องจากที&ทาํ งานหลายแห่งต้องปิ ดบางส่วนหรื อทัOงหมด ตามนโยบายรับมือโรคโควิด-19 นักข่าวหลายคนก็กาํ ลัง
ปรับตัวตามสถานการณ์ล่าสุ ด โดยการทํางานจากที&บา้ น สิ& งนีOกระทบต่อวิธีที&เรารายงานข่าวเกี&ยวกับชุมชน รู ปแบบการ
สังเกตการณ์ที&เรานําไปเล่าเรื& องได้ และเปลี&ยนให้เราให้ความสําคัญกับออนไลน์เป็ นหลัก

แต่จะทําอย่างไรให้แน่ใจว่า เสี ยงจากชุมชนของเรายังคงเป็ นศูนย์กลางของการรายงานข่าว? และเมื&อเราได้แต่นงั& อยูห่ น้าจอ
แลปทอปในห้องทํางานชัว& คราวจากบ้าน มีเครื& องมืออะไรบ้างที&เราจะใช้ได้เพื&อรักษาการติดต่อกับห้องข่าวของเรา
แหล่งข้อมูล และชุมชนของเรา
นักข่าวเคลื&อนที& (MOJO) และคนทํางานฟรี แลนซ์ได้เปรี ยบกว่าในเรื\& องนีO พวกเขาชินแล้วกับการทํางานจากบ้าน ร้าน
กาแฟ หรื อที&ใดก็ตามที&มีไฟฟ้า เรารวบรวมประสบการณ์ของพวกเขามาไว้ให้แล้วในแนวทางฉบับนีO ที&ออกแบบมาเพื&อช่วย
ให้มือใหม่หดั ทํางานทางไกลดูเหมือนผูเ้ ชี&ยวชาญการทํางานจากบ้าน #WFH และเพราะเรารู ้วา่ ไม่ใช่ทุกคนจะมี
อินเตอร์เน็ตที&เสถียร เราจึงได้รวบรวมไว้ทO งั ทางเลือกแบบไฮเทคและโลว์เทค คุณอาจประหลาดใจเมื&อได้ยนิ ว่าในยุคก่อนจะมี
อินเตอร์เน็ตก็มีนกั ข่าวด้วย

ต้ องการถ่ ายคลิปวิดโี อใช่ ไหม?
ไฮเทค: ผูส้ ื& อข่าวชอบใช้สไกป์ (Skype) กันด้วยเหตุผลหลายข้อ เช่น ช่วยประหยัดงบประมาณในการสัมภาษณ์ผคู ้ นในอีก
ซีกโลกหนึ&ง ฟังก์ชนั& การถ่ายวิดีโอช่วยให้พวกเขาเห็นหน้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และการส่ งข้อความเสี ยง วิดีโอ ไฟล์ และข้อความแชท
ระหว่างสไกป์ ด้วยกันก็ถูกเข้ารหัสทัOงหมด (อย่างไรก็ตาม ในอดีตก็เคยมีขอ้ สงสัยเกี&ยวกับความปลอดภัยของ TOM-Skype
ซึ&งเป็ นสไกป์ เวอร์ชนั& ของจีน) สไกป์ ยังสามารถบันทึกการโทรศัพท์ได้ ซึ&งมีประโยชน์สาํ หรับนักข่าวโทรทัศน์และวีเจ
ไฮเทค: ประโยชน์อีกอย่างหนึ&งของแพลตฟอร์มนีOคือมันเป็ นที&รู้จกั ดังนัOน คุณไม่ตอ้ งเสี ยเวลาอันมีค่า เพื&อแนะนําแขกของคุณว่า
ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างไร โปรแกรม Audio Hijack เป็ นอีกทางเลือกหนึ&งในแมค สําหรับฝั&งวินโดวส์ Total
Recorder ก็ทาํ งานได้แบบเดียวกัน
เครื อข่ายนักข่าวสากล (The International Journalists network) ออกแนวปฏิบตั ินO ี สําหรับการทําคลิปข่าว
โรคโควิด-19 จากบ้านอันแสนสบายของคุณ
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ต้ องการถ่ ายคลิปวิดโี อใช่ ไหม? (ต่ อ)
โลว์ เทค: การบันทึกวิดโี อการสัมภาษณ์ กับแหล่ งข่ าว เมื=อคุณเชื= อมต่ ออินเตอร์ เน็ตได้ เพียงเล็กน้ อยหรื อไม่ อาจเชื= อมต่ อได้ เลย
อาจดูท้าทาย แต่ ใช่ ว่าจะเป็ นไปไม่ ได้ ! ลองใช้ วิธีการโทรหาแหล่ งข่ าวของคุณจากโทรศัพท์ บ้านธรรมดา ในขณะที=พวกเขาเป็ น
ฝ่ ายบันทึกด้ วยโทรศัพท์ หรื อกล้ องเวบแคมบนคอมพิวเตอร์ ของเขา หลังจากนัOน ถ่ ายโอนไฟล์ วิดโี อลงแฟลชไดรฟ์ และไป
รั บมา (ในกรณี ที=ปลอดภัยและได้ รับอนุญาต)

ต้ องการบันทึกเสี ยงการสั มภาษณ์ ใช่ ไหม?
ไฮเทค: TapeACall เป็ นเพียงแอปหนึ&งในหลายแอปที&ใช้สาํ หรับบันทึกการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากสมาร์ทโฟนของคุณ
ปัจจุบนั แอปนีOรองรับภาษามากกว่า 20 ภาษา และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสี ยงได้โดยง่ายหลังจากวางสาย
อาจเลือกใช้ GoogleVoice หรื อ Yallo หรื อ Ringr ซึ&งเป็ นแอพที&คุณกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์โทรศัพท์หากันได้ผา่ น
อินเตอร์เน็ต และบันทึกการสนทนาทัOงสองทางบนเครื& องคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์ของแต่ละฝ่ าย จากนัOนส่ งข้อมูลเสี ยงที&
บันทึกจากฝั&งของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ให้คุณด้วย คุณอาจใช้วธิ ีโทรหาแหล่งข่าวของคุณผ่านสไกป์ แล้วให้พวกเขาบันทึกเสี ยงด้วย
ฟังก์ชนั& การบันทึกเสี ยงในโทรศัพท์ของพวกเขา
โลว์ เทค: ในหลายๆ กรณี การบันทึ กการคุยโทรศัพท์ โดยที=อีกฝ่ ายไม่ ทราบนัOนผิดกฎหมาย จําไว้ ตลอดว่ าต้ องให้ อีกฝ่ ายรั บทราบเมื=อคุณ
จะเริ= มบันทึกเสียง เพื=อให้ เขาสามารถให้ ความยินยอมได้ เต็มที=
คุณสามารถอ่ านเพิ=มเติมเกี=ยวกับการบันทึ กการโทรศัพท์ ได้ ในคู่มือนี O ของ Transom และนี=คือคําแนะนําการบันทึกเสียงจากบ้ าน ที=
คุณสามารถส่ งให้ แขกของคุณอ่ านได้

ต้ องการบันทึกเสี ยงบรรยายใช่ ไหม?
การทํางานจากบ้านก็มีความท้าทายอีกอย่างหนึ&ง: จะบันทึกเสี ยงบรรยายที&ใสและคมชัดได้อย่างไร (โดยไม่มีเสี ยงสุ นขั เห่า หรื อ
เสี ยงเพื&อนบ้านเป็ นพืOนหลัง!) แน่นอน เสี ยงพืOนหลังอาจเป็ นประโยชน์ได้หากคุณเขียนไว้ในบท เช่น 'นี=คือเสียงของชุมชนที=คน
กําลังออกมาใช้ ชีวิต'
ไฮเทค: คุณอาจใช้เงินหลายพันดอลลาร์เพื&อสร้างห้องสตูดิโอที&บา้ นที&เทียบได้กบั ตูบ้ นั ทึกเสี ยงในที&ทาํ งานของคุณ ดูแนวคิดการ
ติดตัOงเครื& องมือทําพอดแคสท์ง่ายๆ ที&บา้ นได้ ที&นี&
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ต้ องการบันทึกเสี ยงบรรยายใช่ ไหม? (ต่ อ)
โลว์ เทค: นี=เป็ นเรื= องหนึ=งที=วิธีแบบโลว์ เทคอาจได้ เปรี ยบเหนือกว่ าทางเลือกไฮเทค เราสามารถใช้ เครื= องบันทึกเสียงส่ วนตัวหรื อ
โทรศัพท์ มือถือ เพื=อบันทึกเสียงบรรยายที= (ค่ อนข้ าง) ชัดเจน ได้ จากบ้ านอย่ างสะดวกได้ หลายวิธี คุณอาจลองยืนในตู้เสื Oอผ้ าที=เต็ม
ไปด้ วยเสื Oอผ้ า บันทึกเสียงใต้ ผ้าห่ ม หรื อใช้ กล่ องกระดาษแข็งทําตู้อัดเสียงที=เคลื=อนย้ ายได้ หากไม่ สาํ เร็ จ โปรแกรมตัดต่ อเสียง
ส่ วนใหญ่ มเี ครื= องมือตัดเสียงรบกวนออกจากการบันทึ กของคุณ บางตัวก็มปี ระสิ ทธิ ภาพมากกว่ าตัวอื=น แต่ กเ็ ป็ นเครื= องมือที=มี
ประโยชน์ ที=คุณควรจะมีไว้ นี=คือบทเรี ยนสัOนๆสอนการตัดต่ อเสียงด้ วย Audacity ซึ= งเป็ นแพลตฟอร์ มตัดต่ อเสียงที=ใช้ ได้ ฟรี
หรื อบทเรี ยนนีสO อนวิธีการตัดเสียงรบกวนออกจากไฟล์ วิดโี อ

ต้ องการตัดต่ อเสี ยงใช่ ไหม?
หากสิ ทธิใช้งาน Pro Τools หรื อ REAPER ของคุณนัOนอยูท่ ี&สตูดิโอคอมพิวเตอร์ที&คุณเข้าถึงไม่ได้ คุณสามารถขอสิ ทธิ
ใช้งานชัว& คราวเพื&อเข้าใช้ Avid/Pro Tools และ Reaperได้ที&นี& Audacity เป็ นแพลตฟอร์มตัดต่อที&ฟรี และโอเพ่น
ซอร์ส และยังสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้ทO งั บนแมคหรื อพีซี

ต้ องการถอดเสี ยงบรรยายใช่ ไหม?
การถอดเสี ยงสัมภาษณ์อาจเป็ นกระบวนการที&ใช้เวลา ลองใช้เครื& องมือที&ใช้ง่ายเหล่านีOเพื&อลดเวลาการถอดเสี ยง จะได้มีเวลา
เพิ&มขึOนในการติดต่อกับผูฟ้ ังของคุณ เช่น VoiceRecordPro ที&บนั ทึกการสัมภาษณ์และสร้างคําบรรยายได้อตั โนมัติเลยบน
สมาร์ทโฟนโดยตรง
ไฮเทค: มีแอปหลายแอปที&จะช่วยถอดเสี ยงจากไฟล์เสี ยงหรื อไฟล์วดิ ีโอบทสัมภาษณ์ให้คุณได้ เช่น Trint ซึ&งปัจจุบนั ใช้งาน
ได้ในภาษาต่างๆ 30 ภาษา นอกจากนีO GoogleDocs มี เครื& องมือแปลงเสี ยงเป็ นข้อความ ที&คุณสามารถจะพูด หรื อเปิ ด
เสี ยงการสัมภาษณ์ที&บนั ทึกไว้ แล้ว Google จะพิมพ์แทนคุณเอง คุณจะต้องใช้คาํ สัง& เสี ยงในการพิมพ์เครื& องหมายวรรคตอน
(เช่น พูด 'period' สําหรับจุดมหัพภาค) แพลตฟอร์มนีOใช้ได้ในภาษาและภาษาถิ&นต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา

โลว์ เทค: กูเกิลออก แอปบันทึกเสียงแอปใหม่ ที6สามารถเขียนคําบรรยายเองได้ ระหว่ างที6กาํ ลังบันทึ กเสียง และใช้
งานได้ แม้ ไม่ เชื6 อมต่ ออินเตอร์ เน็ต
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คิดถึงการสนับสนุนจากนักข่ าวคนอืGนๆ ใช่ ไหม?
นักข่าวหลายคนคิดถึงสังคมการรายงานข่าวของพวกเขา กลุ่มนักข่าวรวมตัวกันในงานแถลงข่าว แลกเปลี&ยนแนวคิดการเล่า
เรื& องราว เคล็ดลับ และข้อมูลติดต่อ ในช่วงเวลาการเว้นระยะห่างทางกายภาพนีO ต้องหาทางรักษาการติดต่อไว้
หากสิ ทธิใช้งาน Pro Τools หรื อ REAPER ของคุณนัOนอยูท่ ี&สตูดิโอคอมพิวเตอร์ที&คุณเข้าถึงไม่ได้ คุณสามารถขอสิ ทธิใช้
งานชัว& คราวเพื&อเข้าใช้ Avid/Pro Tools และ Reaperได้ที&นี&
Audacity เป็ นแพลตฟอร์มตัดต่อที&ฟรี และโอเพ่นซอร์ส และยังสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้ทO งั บนแมคหรื อพีซี
ไฮเทค: วอทส์แอพ (WhatsApp)กําลังโด่งดังในฐานะเครื& องมือที&ช่วยให้นกั ข่าวติดต่อกันได้ในยามวิกฤติเช่นนีO ลองสร้างกลุ่ม
นักข่าวที&คิดเหมือนกันเพื&อสนับสนุนกันและกัน ยืนยันแหล่งข่าว และแบ่งปั นข้อมูล
สแลค (Slack) เป็ นเครื& องมือที&มีค่าสําหรับการทํางานร่ วมกัน สามารถใช้แทนที&อีเมล การส่ งข้อความ และข้อความด่วนในกลุ่ม
ทีมงาน หรื อกลุ่มนักข่าวที&ตอ้ งการแบ่งปั นไอเดียกัน มีทO งั เวอร์ชนั& สําหรับคอมพิวเตอร์ตO งั โต๊ะและเวอร์ชนั& มือถือ แอพนีOช่วยให้ทีม
ข่าวของคุณร่ วมงานกันและประสานงานให้ทนั กําหนดเวลาได้ไม่วา่ พวกเขาจะอยูท่ ี&ไหน เช่น กลุ่มในสแลคนีO ตัOงขึOนเพื&อสนับสนุน
คนทํางานฟรี แลนซ์ในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19
ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) กลายเป็ นแอปที&เติบโตเร็ วที&สุดในประวัติศาสตร์ของไมโครซอฟท์ สํานักข่าว
สามารถใช้หน้าต่างสนทนาในแอปทีมเพื&อสนทนากับนักข่าวที&กาํ ลังเดินทางอยูไ่ ด้อย่างรวดเร็ ว นักข่าวสามารถอ่านข้อเสนอแนะ
เกี&ยวกับข่าวฉบับร่ าง หรื อแม้แต่ประสานงานกับเพื&อนร่ วมงานผ่านทางช่องสนทนา
Journalism.co.uk ได้รวบรวมรายชื&อห้องสนทนาออนไลน์ที&ดีเยีย& มสําหรับนักข่าวไว้
โลว์ เทค: หากปั ญหาอยู่ที=แบนด์ วิธอินเตอร์ เน็ต ลองนัดประชุมกับเพื=อนนักข่ าวที=ไว้ ใจได้ สัปดาห์ ละครัO ง เพื=อแลกเปลีย= นความคิด
และสนับสนุนกันและกันในช่ วงวิกฤตินี O แอปเช่ น Meetupcall ทําให้ คุณสามารถโทรหากันตัวต่ อตัวหรื อเป็ นกลุ่มได้ โดยไม่
ต้ องต่ ออินเตอร์ เน็ต ใช้ เพียงสัญญาณโทรศัพท์ เท่ านัOน

ต้ องการเข้ าถึงผู้ชมใช่ ไหม?
ช่วงเวลายากลําบากเช่นนีOเรี ยกร้องให้นกั ข่าวใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการติดต่อกับผูช้ มเพื&อแบ่งปั นข้อมูล และเพื&อให้แน่ใจด้วยว่า
การรายงานข่าวนัOนตอบสนองต่อความคิด ความกลัว และความเห็นของสมาชิกในสังคมเช่นกัน ไม่ใช่เฉพาะเพียงผูเ้ ชี&ยวชาญ
สํานักข่าวบีบีซีได้สร้างสารคดีสาํ หรับอินสตาแกรมขึOน และสํานักข่าววอชิงตันโพสท์ได้ขยายช่องทางติดต่อกับผูช้ มรุ่ นเยาว์ผา่ นทาง
แอปติ_กต๊อก (Tiktok) ด้วย
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ต้ องการเข้ าถึงผู้ชมใช่ ไหม?
ไฮเทค: โซเชียลมีเดียเป็ นเครื& องมือที&ทรงพลังของนักข่าวในการแบ่งปั นเรื& องราว ค้นหาผูเ้ ชี&ยวชาญ ผูม้ ีประสบการณ์ตรง และ
มุมมองของชุมชน แอปสนทนา เช่น วอทส์ แอพ ไลน์ และวีแชท (Wechat) ฯลฯ กลายเป็ นอุปกรณ์ทวั& ไปที&ใช้แบ่งปัน
ข่าวและรายงานข่าวแล้ว เครื อข่ายนักข่าวสากลมีแผนภาพที&ครอบคลุมนีO เกี&ยวกับเครื& องมือและโอกาสในการเรี ยนรู ้
แพลตฟอร์มบริ หารโซเชียลมีเดีย Hootsuite ได้จดั คอร์สออนไลน์นO ี สําหรับนักข่าวที&อยากจะใช้โซเชียลมีเดียเพื&อสร้าง
เรื& องราวและเผยแพร่ โครงการ Nieman lab เป็ นผูน้ าํ ในเรื& องนีO และสนใจศึกษาเรื& องพลังของแอปสนทนาในการ
กระจายข่าว
การเว้นระยะห่างทางสังคมก็เป็ นช่วงเวลาที&ดีที&คุณจะรืO อฟืO นความรู ้และทักษะต่างๆ องค์กรพัฒนาสื& อหลายแห่งจัดการสัมมนาผ่าน
เว็บแบบถ่ายทอดสด (webinar) โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในระหว่างวิกฤตินO ี ติดตามจุลสารรายสัปดาห์ของเรา CONNECT:
COVID-19 เพื&อรับทราบข่าวการฝึ กอบรมในภาษาท้องถิ&น

โลว์ เทค: หากคุณไม่ สามารถเข้ าถึงโซเชียลมีเดียได้ ตอนนีกO ถ็ ึงเวลาที=จะต้ องกลับไปใช้ เทคนิคเดิมในการติดต่ อกับผู้ชม ไม่ ว่าคุณ
จะเรี ยกมันว่ าโทรศัพท์ พืนO ฐานหรื อโทรศัพท์ โง่ ๆ ก็ตาม โทรศัพท์ มือถือทัว0 ไป ซึ= งทํางานได้ ด้วยสัญญาณโทรศัพท์ ยังคงสําคัญและ
มีประโยชน์ สาํ หรั บนักข่ าวมากในพืนO ที=ที=สัญญาณอินเตอร์ เน็ตหรื อไวไฟแย่ โทรศัพท์ โง่ ๆ ได้ กลับมาเป็ นที=นิยมในชุมชนที=ขาด
แคลนทรั พยากร ทําให้ นักข่ าวสามารถเชื= อมต่ อกับชุมชนเหล่ านีโO ดยการส่ งข้ อความ ซึ= งมีประโยชน์ อย่ างมากในที=โรคโควิด-19
ระบาด
การใช้ โทรศัพท์ กลายเป็ นอัศวินขีม= ้ าขาวในวิกฤตินี O ลองโทรหาผู้นาํ ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ และกลุ่มช่ วยเหลือต่ างๆ บ่ อยครัO งที=เรา
ในฐานะนักข่ าวติดต่ อคนไปโดยมีเรื= องราวในใจอยู่แล้ ว แต่ ในบรรยากาศเช่ นนี O การติดต่ อกับผู้ชมนัOนสําคัญมาก รั บฟั งพวกเขา รั บ
ฟั งความกังวลของเขา และใช้ สิ=งเหล่ านีเO ป็ นแรงผลักดันในการรายงานข่ าว

สงสั ยไหมว่ าทําไมเวลาไม่ เคยพอ?
Clockify เป็ นแอปฟรี สาํ หรับจับเวลาและลงตารางเวลา ใช้ได้กบั ทีมทุกขนาด คุณสามารถติดตัDงแอปนีDได้ทD งั หน้าเดสก์ทอปหรื ออุปกรณ์มือถือ (iOS,
Android, Linux, Mac, Windows) และติดตามเวลาจากอุปกรณ์ทีGสะดวกกับคุณทีGสุด อุปกรณ์ทุกชิDนจะซิงค์ตารางเวลาให้ตรงกันทาง
ออนไลน์ แอปนีDสามารถใช้ได้ไม่จาํ กัดจํานวนผูใ้ ช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการฟี เจอร์พิเศษเพิGมเติม สามารถสมัครสมาชิกได้ อ่านเคล็ดลับการใช้
เครืG องมือบริ หารเวลาได้ทีGนีG
When I Work เป็ นแอปฟรี สาํ หรับกําหนดตารางเวลาของลูกจ้าง ทีGทาํ ได้มากกว่าแค่การประหยัดเวลาในการจัดตารางสัมภาษณ์และประชุมกับ
แหล่งข่าว มันยังช่วยปรับปรุ งการสืG อสาร ทําให้เลิกผลัดวันประกันพรุ่ ง เพิGมความรับผิดชอบให้ทีมข่าวของคุณด้วยการติดตามเวลาและการเข้างาน และ
ช่วยให้สาํ นักข่าวเติบโตขึDน
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พยายามทําให้ ตวั เองมีระเบียบอยู่ใช่ ไหม?
หากคุณพยายามที&จะรักษาระเบียบและทํางานให้ทนั กันกับบรรณาธิการและทีมข่าว ลองใช้ Taiga ดู กระดาน "โพสท์อิทโน้ต"
เสมือนนีO ช่วยให้ทีมติดตามการทํางานของแต่ละคนได้ แนวคิดการจัดระเบียบและวางแผนโครงการนีOเรี ยกว่า 'kanban' ซึ&ง
กําลังเป็ นที&นิยมสําหรับใช้วางแผนทุกสิ& ง ตัOงแต่โครงการพัฒนาจนถึงวางแผนวันหยุด Taiga นัOนกราฟิ คสวยงาม และใช้งานได้
แบบอินเตอร์แอคทีฟ สําหรับฟังก์ชนั& ลากแล้ววางนัOนก็ทาํ ให้ผใู ้ ช้พอใจมากจนไม่มีอะไรเทียบ คลิกที&นี&เพื&ออ่านเพิ&มเติมเกี&ยวกับ
ฟี เจอร์ ข้อดี และจุดแข็งของ Taiga
นักข่าวที&ทาํ งานภาคสนามไม่ควรลืมว่า Google Drive ให้พOืนที&เก็บข้อมูลมากถึง 15 กิกะไบต์ ที&คุณสามารถใช้เก็บไฟล์
เอกสาร และรู ปภาพหรื ออื&นๆ ที&สาํ คัญ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ หมายความว่าข้อมูลอันมีค่าของคุณจะถูกจัดเก็บใน
เซิร์ฟเวอร์ของ Google ที&คุณเข้าถึงได้จากที&ใดก็ได้ อ่านประโยชน์ของการใช้ Google Drive ได้ที&นี&

ต้ องการแรงบันดาลใจใช่ ไหม?
Hashtag Our Stories เป็ นสตาร์ทอัพสื& อมวลชนที&เข้าถึงคนทัว& โลก บอกเล่าเรื& องราวจากมุมมองของคนทัว& ไป เนืOอหา
เกี&ยวกับโรคโควิด-19 จากนักข่าวเคลื&อนที&เหล่านีO ทําให้เห็นความสําคัญของเนืOอหาที&สร้างโดยผูบ้ ริ โภค และพิสูจน์วา่ คุณไม่
จําเป็ นต้องออกจากบ้านก็บอกเล่าเรื& องราวให้ดีได้ สามารถติดตามได้ในทวิตเตอร์ที&นี&
________________________________
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