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ตอนที่ 1 ใช คุณนั่นแหละคือบุคคลแหงป 2006 ของนิตยสารไทมส

“Time’s Person of the Year: You“ เปนประเด็นที่นาสนใจมากเมื่อปลายป 2006 ที่ผานมา เมื่อ
นิตยสารไทมสไดประกาศใหบุคคลแหงปคือ “You” หรือให “คุณ” ทุกๆ คนนั่นแหละครับไดเปนบุคคลแหงป โดยไทมสไดกลาวไว
วาพลังของมวลชนจากสวนเล็กๆ ทั่วทุกมุมโลกนั้นไดมีสวนรวม ชวยกันสรางสังคมขนาดมโฬหารขึ้นมาในโลกไซเบอร ซึ่งมันไม
เพียงแตจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปเทานั้น แตมันยังเปลี่ยนวิถีทางที่ทําใหโลกนี้เปลี่ยนแปลงดวย คุณ เทราสเฟยร เอล เซราฟเตอร
ไดแปลบทความนี้เปนภาษาไทยเอาไวแลว ดังนี้
ใช คุณนั่นแหละคือบุคคลแหงป 2006 ของนิตยสารไทมส
ทฤษฎีมหาบุรุษแหงประวัติศาสตรนั้นถูกกลาวถึงโดยนักปรัชญาสก็อต โธมัส คารไลล ผูเขียนไววา "ประวัติศาสตรโลกนั้น
ไมมีอะไรมากไปกวาชีวประวัติชองเหลามหาบุรุษ" เขาเชื่อวาเพียงแคมนุษยผูทรงพลังอํานาจ และมีชื่อเสียงไมกี่คนเทานั้น ที่
กําหนดทิศทางชะตาอนาคตของมนุษยชาติ ทฤษฎีนี้ถูกทาทายอยางหนักในปนี้
แนนอนวามีปจเจกบุคคลมากมายที่สมควรถูกประณามในสิ่งเจ็บปวดโหดรายตางๆที่เกิดขึ้นในป 2006 ความขัดแยงใน
อิรักยิ่งนองเลือดและลุกลาม สงครามยอยๆระหวางอิสราเอลและเลบานอนปะทุขึ้น สงครามยืดเยื้อในซูดาน ทรราชเผด็จการ
หัวโบราณในเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร ประธานาธิบดีอิหรานก็ตองการพลังนิวเคลียรเชนกัน ขณะเดียวกันยังไมมีใคร
หนาไหนสนใจแกไขภาวะโลกรอน และโซนี่ผลิตเครื่องเลนเพลยสเตชัน 3 ไมเพียงพอ
แตเมื่อมองป 2006 ผานมุมที่แตกตางออกไปคุณจะพบเรื่องราวอีกดานหนึ่ง ดานที่ไมใชความขัดแยงของมหาบุรุษ มัน
เปนเรื่องราวของชุมชนและความรวมมือในขอบเขตที่กวางใหญอยางที่ไมมีใครเคยพบมากอน ขุมคลังความรูระดับจักรวาลแหง
wikipedia เครือขายชองทางสื่อสารมหาชนกวาลานๆแหง Youtube และมหานครออนไลน myspace มันเปนเรื่องของพลังมวลชน
จากสวนนอยที่พรอมจะชวยเหลือกันและกันโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน และไมเพียงจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปเทานั้น มันยังเปลี่ยน
วิถีทางที่ทําใหโลกนี้เปลี่ยนแปลง
เครื่องมือที่ทําใหสิ่งดังกลาวเกิดขึ้นคือเวิรลด ไวด เว็บ หากไมใชเว็บเดียวกันกับสิ่งที่ทิม เบิรนเนอร ลี รวมเครือขายเขา
หากัน(เมื่อ 15 ปที่แลว อางอิงจาก wikipedia) เพื่อใหเหลานักวิทยาศาสตรแบงปนขอมูลวิจัย หรือแมแตการเติบโตฟองสบูของ
ธุรกิจดอตคอมบนเว็บในปลายทศวรรษ 1990 เว็บใหมนี้เปนสิ่งที่แตกตางอยางมาก มันเปนเครื่องมือรวบรวมสิ่งละอันพันละนอยของ
บุคคลหลายลานแลวทําใหพวกมันมีความสําคัญขึ้นมา ที่ปรึกษาในซิลิกอนวัลเลยเรียกมันวา เว็บ 2.0 ถึงแมวามันจะเปนเพียงรูปแบบ
ใหมของซอฟทแวรเกาๆ แตมันก็เปนการปฏิวัติอยางแทจริง
บัดนี้เราพรอมแลว พรอมสําหรับการรับสมดุลขอมูลขาวสารที่ไมถูกกลั่นกรอง ทั้งจากแหลงขาวในอิรัก บอสตัน และปกกิ่ง
เรียนรูวิถีชีวิตอเมริกันใหมากขึ้นโดยเพียงแคมองจากพื้นหลังของวิดีโอในยูทิวบ - หองนอนที่รกรุงรัง และหองอัดเสียงชั้นใตดินที่
เต็มไปดวยของเลน - มากกวาสิ่งที่คุณเคยดูในรายการโทรทัศน 1,000 ชั่วโมง
และเราไมไดเพียงแคมองดูเทานั้น เรายังรวมกระทําดวย เราทําฐานขอมูลประวัติและรูปตัวแทน(Avatar)เสมือนชีวิตที่
สอง เขียนบทวิจารณหนังสือในอเมซอน บันทึกเสียงพ็อดคาสต เราเขียนบล็อกเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งที่พายแพ และเขียนเพลง
เกี่ยวกับการถูกหลอก ถายวิดีโอเว็บแคมและสรางโปรแกรมโอเพนซอรส
อเมริกาชื่นชอบปจเจกอัจฉริยบุคคล ไอนสไตน, เอดิสัน, (สตีฟ)จ็อบส, แตเหลานักฝนผูเดียวดายอาจจําเปนตองเรียนรูที่
จะอยูรวมกับผูอื่น บริษัทรถยนตทั้งหลายตางเปดการประกวดออกแบบ สํานักขาวรอยเตอรเปดบล็อกควบคูไปกับการสงขาวตาม
มาตรฐาน ไมโครซอฟทตองทํางานลวงเวลาเพื่อปองกันสวนแบงตลาดกับลินุกซที่ผูใชสรางเอง เรากําลังมองดูการระเบิดของการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆซึ่งเพิ่งเริ่มตนขึ้น เชนเดียวกับหลายลานความคิดที่ไหลมารวมกันสูระบบเศรษฐกิจภูมิปญญา
แลวคนเหลานั้นคือใครละ? แทจริงแลวคือคนที่นั่งลงหนาจอคอมพิวเตอรหลังจากทํางานหนักมาทั้งวัน แลวบนวาฉันจะ
ไมเสียเวลานั่งดูโทรทัศนในคืนนี้หรอก กดปุมเปดเครื่องคอมพิวเตอรแลวถายหนังที่มีอิกัวนาที่ฉันเลี้ยงไวเปนพระเอกดีกวา? ผสม
เสียงรองของ 50 cents เขากับดนตรีประกอบของวงควีนส? เขียนบล็อกเรื่องอารมณของฉันและสถานภาพของประเทศ หรือ
แนะนําสเตกแชแข็งของรานอาหารใหมบนถนนสายใกลๆบาน ใครละที่มีทั้งเวลา พลังงานและความสนใจพอที่จะทําสิ่งเหลานั้น?
คําตอบคือ "ตัวคุณเอง" เพื่อที่จะยึดครองอํานาจคืนจากเหลาสื่อมวลชนขามชาติ เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแหง
โลกดิจิตอล เพื่อสรางสรรคโดยไมหวังผลตอบแทนและเอาชนะเหลามืออาชีพในเกมของพวกเขา บุคคลแหงปของนิตยสารไทมสใน
ป 2006 คือ "คุณ"
แนนอนวามันคงเปนความผิดพลาดหากจะฝนหวานวาสิ่งที่กลาวไปจะเปนเรื่องจริงแทแนนอน เว็บ 2.0 แสดงใหเห็นถึง
อันตรายจากความโงเขลาของมวลชนเทาๆกันกับภูมิปญญา หลายความคิดเห็นจาก Youtube แสดงถึงอนาคตของมนุษยที่อยูอยาง
โดดเดี่ยว ไมสนใจโลกภายนอก และหงอยเหงาคลั่งแคนอยางเดียวดาย
แตสิ่งเหลานั้นแหละที่นาสนใจ เว็บ 2.0 เปนงานทดลองทางสังคมขนาดมโหฬาร และเชนเดียวกับการทดลองอื่นๆที่ควร
คาแกการทดสอบ มันอาจลมเหลวลงได ไมมีแผนใดที่จะชี้นําการกระทําของสิ่งมีชีวิตจํานวนเกิน 6 พันลานที่ไมใชแบคทีเรียในการมี
ชีวิตและกระทําการตางๆรวมกันบนโลกนี้ แตป 2006 ไดมอบแนวคิดบางอยางใหเรา มันคือโอกาสที่จะสรางความเขาใจระดับ
นานาชาติรูปแบบใหม มิใชระหวางนักการเมืองตอนักการเมือง มหาบุรุษตอมหาบุรุษ หากแตเปนพลเมืองตอพลเมือง บุคคลตอ
บุคคล มันเปนหวงเวลาที่ทุกคนจะจองดูที่หนาจอคอมพิวเตอรแลวคิดถึงใครหลายคนที่อยูหนาจออีกฟากหนึ่ง กาวตอไปเถอะ แลว
มาบอกกับเราวา คุณไมสงสัยมันเลยแมแตนอย

http://terasphere.exteen.com/20061219/you-yes-you-re-2006-times-person-ofthe-year
ที่มา

โดย Lev Grossman, จากนิตยสาร TIMES ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2006
Terasphere แปล
ลิขสิทธิ์บทความตนฉบับเปนของ Times.com สงวนสิทธิ์บทแปลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2538

อนึ่ง หนาปกของ TIMES ฉบับนี้ ตรงจอคอมพิวเตอรนั้นเปนกระดาษฟอยลสะทอนแสงเหมือนกระจก ซึ่งเมื่อเราเอามาสองแลวจะ
สะทอนใบหนาของเราเอง
ตอนที่ 2 กลุมการใหบริการ

Social Networking
Networks” ไดกลาวถึงจุดกําเนิดของ Social Networking บนโลกอินเตอรเน็ตที่เริ่มมาจาก

บทความ “Social

Craig’s List และในบทความไดยกตัวอยางเว็บไซตที่ใหบริการในลักษณะ Social Network ที่ไดรับความนิยมไว 10 บริการ

ดวยกัน ซึ่งไดเสริมตัวอยางเขาไปอีก และไดกลาวถึง Social Networking ในประเทศไทยและบทบาทของ Social Network อีก
ดวย
ตัวอยางเว็บไซตและบริการที่มีลักษณะ Social Network แบงเปนกลุมหลักๆ ไดดังนี้

•

My Space, Hi5, Facebook – เผยแพร “ตัวตน”

เว็บไซตเหลานี้ใชสําหรับนําเสนอตัวตน และเผยแพรเรื่องราวของตนเองทางอินเตอรเน็ต สามารถเขียน blog สรางอัลบั้ม
รูปของตัวเอง สรางกลุมเพื่อน และสรางเครือขายขึ้นมาได

•

YouTube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, Multiply

– เผยแพร “ผลงาน”

เราสามารถใชเว็บไซตเหลานี้ในการนําเสนอผลงานของตัวเองไดอยางงายดาย ไมวาจะเปนวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง
อยางเชนคลิปวิดีโอ Canon Rock ของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เอากีตารมาโซโลเพลงคลาสสิคใหเปนเพลงร็อค โดยถายทําใน
หองนอนของตัวเองอยางงายๆ และไดนําไปเผยแพรผานทาง YouTube จนโดงดังไปทั่วโลก เปนตัวอยางที่เห็นชัดวาเว็บไซต
ประเภท VDO Sharing นี้สามารถเผยแพรผลงานไดดี
สําหรับชางภาพ หรือตากลองคนไทยหลายคนก็มักจะนิยมใช Multiply ในการนําเสนอผลงานภาพถายของตัวเอง มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชมรูปภาพกัน และยังใชเปนอัลบั้มภาพออนไลนเพื่อใหคนที่กําลังหาชางภาพอยูสามารถเขามาดู
ผลงาน และติดตอจางชางภาพคนนั้นไดโดยตรง

•

del.icio.us, Digg, Zickr, duocore.tv – “ความสนใจ” ตรงกัน

o del.icio.us เปน Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดที่วา แทนที่เราจะ Bookmark
เว็บที่เราชอบเก็บไวในเครื่องของเราคนเดียว สูเรา Bookmark เก็บไวบนเว็บไมดีกวาเหรอ จะไดแบงใหคนอื่นดูไดดวย และเราก็จะ
ไดรูดวยวาเว็บไซตใดที่ไดรับความนิยมมาก เปนที่นาสนใจ โดยดูไดจากจํานวนตัวเลขที่เว็บไซตนั้นถูก Bookmark เอาไวจาก
สมาชิกคนอื่นๆ

Digg ก็คลายๆ กัน แตจะมีให Vote แตละเว็บที่ถูกยกมานําเสนอ และมีการ Comment ในแตละเรื่องนั้นดวย
o Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เปนเว็บลักษณะเดียวกับ Digg เลย แตเปนภาษาไทย บริการเพื่อคนไทย นา

o

สนับสนุนมากๆ
o duocore.tv ที่ใหสมาชิกสามารถ “เอา” (Vote) เรื่องเกี่ยวกับไอทีที่ชื่นชอบได แตจุดเดนของ duocore.tv นี้คือ
การนําเสนอรายการ Online TV โดยสองพิธีกรอารมณดีที่จัดรายการกันแบบ Home VDO

•

WikiPedia, Google Maps, Pantip Club

เพชรพระอุมา – รวมกัน “ทํางาน”

o WikiPedia เปนสารานุกรมตอยอด ที่อนุญาตใหใครก็ไดเขามาชวยกันเขียน และแกไขบทความตางๆ ได
ตลอดเวลา ทําใหเกิดเปนสารานุกรมออนไลนขนาดใหญที่รวบรวมความรู ขาวสาร และเหตุการณตางๆ ไวมากมาย และก็ยังมี
ภาษาไทยดวย
o ปจจุบันเราสามารถใช Google Maps สรางแผนที่ของตัวเอง หรือแชรแผนที่ใหคนอื่นได จึงทําใหมีสถานที่
สําคัญ หรือสถานที่ตางๆ ถูกปกหมุดเอาไว พรอมกับขอมูลของสถานที่นั้นๆ ไวแสดงผลจากการคนหาไดอีกดวย
o สําหรับตัวอยางการทํางานรวมกันอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในระบบเว็บบอรด หรือ Forum คุณอดัม บุตรชายของทานมุย
ไดเลาเรื่อง คลับเพชรพระอุมา ใหฟงในตอนทายของการสัมนาวา คลับเพชรพระอุมา ในหองเฉลิมไทย เว็บ Pantip.com นั้นไดมี
การเปดโอกาสใหคนทั่วไปสามารถเขาไปมีสวนรวมในการสรางภาพยนต “เพชรพระอุมา” ซึ่งเปนภาพยนตรเรื่องตอไปของทานมุย
ได โดยภายในคลับไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนตอ Pre Production ไมวาจะเปน
เรื่องบทภาพยนตร การคัดเลือกนักแสดงมาเปนตัวละครตางๆ รวมถึงอุปกรณประกอบฉากในเรื่องดวย ซึ่งทําใหผูที่ชื่นชอบ หรือเปน
แฟนพันธุแทของเพชรพระอุมาสามารถเขาไปมีสวนรวมในการสรางภาพยนตเรื่องนี้ได

•

Skype, BitTorrent – Peer to Peer (P2P)

P2P เปนการเชื่อมตอกันระหวาง Client (เครื่องผูใช, เครื่องลูกขาย) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงไดนํา
หลักการนี้มาใชเปนโปรแกรมสนทนาผานอินเตอรเน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึ้นมาเปนเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการแบงปนไฟล
ตางๆ ไดอยางกวางขวาง และรวดเร็ว แตทวามันก็กอใหเกิดปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมา

•

SecondLife, World WarCraft – โลกเสมือน

สองตัวอยางของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมสออนไลนนั่นเอง SecondLife เปนโลกเสมือนจริง สามารถสรางตัวละครโดย
สมมุติใหเปนตัวเราเองขึ้นมาได ใชชีวิตอยูในเกมส อยูในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได
จากการทํากิจกรรมตางๆ ได

ตอนที่ 3 Social Networking กับธุรกิจ
บทความ Social Networking and Your Business ไดแนะนําเทคนิคในการใชประโยชนจาก Social Networking กับ
ธุรกิจของเราวาจะไดอยางไรบาง

Linkedin.com เปนเว็บไซต Social Network คลายๆ กับ MySpace และ Facebook ตางกันที่ Linkedin ใชในดานอาชีพ
การงาน ไมไดใชทางดานความบันเทิง เราสามารถใช Linkedin เพื่อเปนที่เผยแพรประวัติ ผลงาน หรือ Resume ของตนเองได และ
สามารถสรางเครือขายกับเพื่อนรวมงาน เจานาย หรือคนรูจักไดอีกดวย Linkedin จึงเปนที่เหมาะสําหรับผูที่จะนําเสนอประวัติของ
ตัวเอง และอีกมุมหนึ่งถาเราเปนเจาของกิจการที่กําลังมองหาบุคคลมาเขารวมงานอยู เราก็สามารถใช Linkedin เพื่อหาประวัติบุคคล
ในเครือขาย หรือบุคคลอื่นๆ ไดอีกดวย
การโปรโมตตัวเองผาน MySpace เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทําได ยกตัวอยางเชน ศิลปน นักรอง หรือนักดนตรีอิสระ
ที่ไมไดสังกัดคายเพลงใหญๆ นั้นสามารถใช MySpace ในการโปรโมตผลงานของตนเองได อยาง MySpace ของศิลปนไทย เชน
บอย ตรัย ภูมิรัตน, ญารินดา, วง Lemon Soup และ E-Magazine อยาง Display Egazine ก็ใช MySpace เปนชองทางเผยแพร
ผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแฟนๆ ที่คอยติดตามไดอีกดวย
แลวสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งสําหรับ Social Network นั้นก็คือ เราสามารถพูดคุย นําเสนอ บอกเลาเรื่องสวนตัว และเรื่องธุรกิจ
ของเราได ดังนั้นเราจึงควรสราง Link จากประวัติสวนตัวของเราใน Social Network Site เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตธุรกิจของเรา
เพื่อที่เพื่อนๆ ในเครือขาย หรือใครที่สนใจ จะไดตามลิงคเขาไปสูเว็บธุรกิจของเราได
นี่คือตัวอยางในเล็กๆ นอยๆ ในการนํา Social Network มาใชในธุรกิจ

การนํา Blog มาใชในกับธุรกิจ “Gates backs blogs for businesses“ เปนบทความขาวที่บอกวา บิลล เกตส นั้นได
สนับสนุนการเขียน Blog สําหรับธุรกิจ โดยบิลล เกตส ไดลาวไววา “บล็อกเปนสิ่งที่ดีสําหรับธุรกิจ การเขียน blog เปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารกับลูกคาอีกชองทางหนึ่งที่ดีกวาเว็บไซต และ E-mail และในปจจุบันพนักงานกวา 700 คนของ Microsoft เองก็ได
เขียนบล็อกเพื่อนําเสนอเรื่องราว และโครงการที่ตนเองกําลังทําอยูแลว”
สรุปไดวา Social Networking นั้นเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความรวมมือกัน การแบงปน การแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสาร
ความบันเทิง เปนเครือขายระหวางหนวยเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกันจนเกิดเปนสังคมออนไลนขนาดใหญ ที่ไดเปลี่ยนวิถีทางในการ
เปลี่ยนแปลงโลกของเรา และเราก็สามารถนํา Social Network มาสรางประโยชนใหกับธุรกิจของเราไดอีกดวย
แหลงที่มาของขอมูล http://www.donuzz.com/2007/social-networking-presentation

ตอนที่ 4 ขอดี ขอเสีย ของ

Social Network

ขอดีของ Social Network

•

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลความรูในสิ่งที่สนใจรวมกันได

•

เปนคลังขอมูลความรูขนาดยอมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู หรือตั้งคําถามในเรื่อง
ตางๆ เพื่อใหบุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคําตอบไดชวยกันตอบ

•

ประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว

•

เปนสื่อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง เชน งานเขียน รูปภาพ วีดิโอตางๆ เพื่อใหผูอื่นไดเขามารับชมและแสดงความ
คิดเห็น

•

ใชเปนสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือบริการลูกคาสําหรับบริษัทและองคกรตางๆ ชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคา

•

ชวยสรางผลงานและรายไดใหแกผูใชงาน เกิดการจางงานแบบใหมๆ ขึ้น
ขอเสียของ Social Network

•

เว็บไซต ใหบริการบางแหงอาจจะเปดเผยขอมูลสวนตัวมากเกินไป หากผูใชบริการไมระมัดระวังในการกรอกขอมูล อาจ
ถูกผูไมหวังดีนํามาใชในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลได

•

Social Network เปนสังคมออนไลนที่กวาง หากผูใชรูเทาไมถึงการณหรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผาน
อินเทอรเน็ต

•

เปนชองทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอาง เพราะ Social Network Service เปนสื่อในการ
เผยแพรผลงาน รูปภาพตางๆ ของเราใหบุคคลอื่นไดดูและแสดงความคิดเห็น

•

ขอมูลที่ตองกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซตในรูปแบบ Social Network ยาก แกการตรวจสอบวาจริงหรือไม
ดังนั้นอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับเว็บไซตที่กําหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไมมีตัวตนได

แหลงที่มาของขอมูล หนังสือ "The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods in Cyberspace" ของ Peter
Kollock
ตอนที่ 5 ปจจัยแหงความสําเร็จและอุปสรรค

•

ความคิดของครู ผูปกครอง เด็กนักเรียน

•

วิสัยทัศนของผูบริหารตั้งแตโรงเรียน เขตพื้นที่ กระทรวงที่เกี่ยวของ และระดับประเทศ

•

การไดรับการสนับสนุนในดานการใหความรู อุปกรณ เครื่องมือ

•

การสงเสริมผูจัดทําและผูใชงาน

•

ภาคเอกชน และสื่อตางๆ ใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุน

