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နားထောင်ပေးတဲ့
နည်းပညာ
လူေတြကို ေမးခြန္းမ်ား
ေမးပါေစ။
ေရပန္းစားတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္
အရင္းအၿမစ္ေတြ မၿပည႔္စုံမႈ သုိ႔မဟုတ္
နားလည္မႈလြဲေစတဲ႔ အေၿခအေနေတြ
ၿဖစ္လာတဲ႔အခါ (သုိ႔) အၿခား
တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္သည္႔
ပုုံစံမ်ားခက္ခဲတဲ႔အခါ
အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ႔
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို
လူေတြဆီ အေရာက္ပုိ႔တဲ႔ေနရာမွာ
ဒီနည္းက အသုံး၀င္ပါတယ္။

သုံးစြဲတဲ့ Tool မ်ား - ေဒတာေဘ႔စမ
္ ်ား (WampServer: Apache, PHP,
MySQL)၊ ၀က္ဆဒ
ို ၊္ မုဘ
ိ င
ို း္ ဖုနး္ မ်ား
ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား
ဘက္ဂ်က္ေၿခရာေကာက္ ကိရိယာ (Budget Tracking Tool) http://bit.ly/QSfO2
လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ယက္ - http://bit/ly/wxgMK

လူတွေကို မေးခွန်းများ ေမးပါေစ။ - ၁

l လြတ္လပ္ေရး Fone
ဇင္ဘာေဘြ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား
ကူဘာတန္နာ (Kubatana) ဟာ ဇင္ဘာေဘြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက
ထုတ္လုပ္တဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုုစည္းခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးတဲ႔
မီဒီယာနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ www.kubatana.net ထုတ္ၿပန္ထားၿပီး
အသိပညာေပးရန္အတြက္ကုိေတာ႔ ပုံမွန္ အီးေမးလ္သတင္းလႊာ၊ MS
အခ်က္ေပး စာတုိမ်ားနဲ႔ ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။
ပုံႏွိပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ စီဒီမ်ားနဲ႔ ဒီဗီဒီ
စတာေတြပါတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ဇင္ဘာေဘြရွိ တဦးခ်င္းဆီနဲ႔
အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ၿဖန္႔ၿဖဴးခဲ႔ၾကတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ
လက္ကုိင္ဖုန္းသုံးစြဲမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ ကူဘာတန္နာက
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးတဲ႔
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆီက အၿပန္အလွန္ရွိတဲ႔ အသံတုံ႔ၿပန္မႈ (Interactive Voice
Response –IVR) သုံးစြဲမႈ ၿမွင္႔တင္ေပးဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္စရာမလုိ လူတုိင္း အခမဲ႔
သုံးႏုိင္တဲ႔ Freedom Fone လုိ႔ေခၚတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲပလက္ေဖာင္းတခုဖန္တီးခဲ႔
ပါတယ္။ Freedeom Fone ဖုန္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘာသာစကားမေရြး
သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းႏုိင္ပါတယ္။
သုံးစြဲခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - FrontlineSMS၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား၊ Freedom ဖုန္းေခၚဖုိ႔
စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား။
ဆက္ေလ႔လာစရာ လင္႔ခ္မ်ား
ကူဘာတန္နာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး - http://bit.ly/PeiGE
Freedom Fone – www.freedomfone.org

Freedom Fone

l အင္ဖုိနက
လူမဖ
ႈ ၿ႔ံြ ဖိဳးတုးိ တက္ေရး ကြနယ
္ က္၊ အာဖရိက အေရွ႕ပုင
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န္ပေ
ံု ငြအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္ဖန
ို က္ ဘက္ဂ်က္ေၿခရာေကာက္
အစီအစဥ္ထံ Text မက္ေဆ႔ခ်္မ်ားပုၿ႔ိ ပီး ေမးၿမန္းရယူႏင
ို ပ
္ ါတယ္။
ကြၿဲ ပားေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္မ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားကို ေသာ႔ခ်က္စကားလုးံ (Keyword)
သုးံ ၿပီးရယူႏင
ို ပ
္ ါတယ္။ သုးံ စြသ
ဲ မ
ူ ်ားရဲ႕ ေမးခြနး္ မ်ားက အင္ဖန
ို က္အတြက္
အစိးု ရရဲ႕ ဘယ္ရန္ပေ
ံု ငြက နယ္ပယ္စက
ံု ေစာင္ၾ႔ ကည္မ
႔ မ
ႈ ်ားေအာက္မာွ ေရာ
က္ေနတယ္ဆတ
ို ႔ဲ ပုႀိ ကီးတဲ႔ အျမင္ရဖု႔ိ အခ်က္အလက္ေတြၿဖစ္ လာပါတယ္။
လူထုအေနနဲ႔လည္း ေဒသခံလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ (သုိ႔) အတည္ၿပဳ၊ ခုခံေၿပာဆုိ (သုိ႔)
အခ်က္အလက္ထည္႔သြင္းရတဲ့ ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာ တင္ထားတဲ့
စီမံကိန္းမ်ားေပၚမွာ မွတ္ခ်က္ခ်န္ထားခဲ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔
လူထုရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေ၀မႈ၊ သုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ သိလုိတာေတြ ေမးရာမွာ
အေထာက္အကူၿဖစ္ေစပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း
၃၆ ၀၀၀ ေက်ာ္ကို စာရင္းလုပ္ၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမလမွာပဲ
လူေပါင္း ၂၅၀၀၀ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွာ ဒီ Tool ကို သုံးခဲ႔ၾကၿပီး
ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၅၀၀၀ ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။
ဘက္ဂ်က္ေၿခရာေကာက္သူရဲ႕ ေဆာင္းပါးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ရုပ္ၿမင္သံၾကားနဲ႔ သတင္းထဲမွာ ထည္႔သြင္းေဖာ္ၿပခံရပါတယ္။
ဆက္လူသိမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာကေတာ႔ သတင္းလႊာ၊ အီးေမးလ္၊
စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ အခ်က္ပုိ႔တာေတြနဲ႔ သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။

Social Development Network

ဗီဒီယို ဥပမာမ်ား

l

လူေတြကို ပံ႔ပုိးလုိတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူဖို႔ ၿဖစ္ႏုိင္ေျခ ေရေသာက္ၿမစ္ေတြ
အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အင္ဖုိနက္ရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ေၿခရာခံမႈ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ေဒသခံလူ
မႈဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအၿပင္ ၀က္ဆုိဒ္ကို လာလည္သူမ်ား ထပ္မံေပါင္းစပ္ထားတဲ႔
ေဒတာ (သုိ႔) မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပုိ႔ ေမးၿမန္းသူမ်ားရဲ႕ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတ
ယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အင္ဖုိနက္က Crowd-sourcing ကို သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ား ဖန္တီးဖုိ႔
ေဒတာစုေဆာင္းၿခင္းအၿပင္ ရွိၿပီး ေဒတာမ်ားကို အတည္ၿပဳရာမွာလည္း သုံးႏုိင္တယ္။

l

ေရြးခ်ယ္တဲ့ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ ပလက္ေဖာင္းအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိလိမ္႔မယ္။
သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံၿပန္ႏုိင္တဲ႔ ပလက္ေဖာင္းတခုရဖုိ႔ နည္းပညာဆုိင္ရာ
အေၿပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အခ်ိဳ႕ ပလက္ေဖာင္းမ်ားဟာ လက္တေလာၿဖစ္ပြားေနတဲ႔
တူညီေသာ သတင္းစကားတခုကို လူေတြဆီလက္ဆင္႔ကမ္းရာမွာ အသုံး၀င္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကေတာ႔ မတူညီေသာလူေတြဆီကလာတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
တမူကြဲၿပားတဲ႔အေၿဖမ်ားေပးရာမွာ ပုိအသုံးက်ပါတယ္။

l

စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား၊ ေဒတာမ်ား (သုိ႔) လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ အသံလႊင္႔ရန္
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပုိက္ဆံနဲ႔
အခ်ိန္ပိုကုန္ႏုိင္ၿပီး အလုပ္လည္းရႈပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္းၿပည္တြင္းက လူမ်ားကို
မည္ကဲ႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေမးၿမန္းႏုိင္ၿပီး အစုိးမဟုတ္တဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အစုလုိက္
(သုိ႔) ေလွ်ာ႔ေစ်းမ်ား ေပးႏုိင္တဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ေလ႔လာပါ။

l

အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြကို လက္ကုိင္ဖုန္းက စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ေတြနဲ႔ ပုိ႔တာထက္
၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာ (သုိ႔) ပုိရွည္တဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြအေနနဲ႔ Freedom Fone လုိ
အသံ၀န္ေဆာင္မႈေတြကတဆင္႔ မွ်ေ၀တာ ပုိေကာင္းပါတယ္။ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရး
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ ဒီနည္းသုံးခုလုံးကို ေပါင္းစပ္သုံးၾကပါတယ္။

l

လူေတြေမးတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို ေၿခရာေကာက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္တယ္။
ဘယ္လုိသတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးက အမ်ားဆုံးေတာင္းဆုိခံရၿပီး
ဘယ္လုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ (သုိ႔) ဘယ္လုိအၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေပၚ အေၿခခံၿပီး ဘယ္လုိမ်ိဳးေမးခြန္းေတြ
အေမးခံရတယ္ဆုိတာမ်ိဳး သိႏုိင္ပါတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား (သုိ႔) စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား
ပုိ႔ၿပီး လုပ္ထားတဲ႔ စစ္တမ္းမ်ား သုံးၿပီး ဘယ္နယ္ေၿမက အမ်ားဆုံးပါ၀င္ပူးေပါင္းတယ္ဆုိတာ
ေၿခရာေကာက္ႏုိင္ပါတယ္။
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oneworld UK/Education as a vaccine against aids

လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။

ေခါင္းစဥ္ - ကုိယ္ေမး ကုိယ္ေၿဖ (MyQuestion, MyAnswer)
ပါ၀င္သူ - ကမၻာတခု (OneWorld) ယူေက၊ ပညာေရးကို
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတခု အၿဖစ္
ေနရာ - ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
၀က္ဆုိဒ္ - http://mobile.oneworld.net
ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္ လူမႈေရးအရ ရႈတ္ ခ်မႈတာနဲ႔ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
ဘာသာေရးအရ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ အထင္ခံရတာ
ေတြေၾကာင္႔ မွန္ကန္တဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ မ်ဳိးပြားမႈအေၾကာင္း
က်န္းမာေရးပညာေပးအခ်က္အလက္ေတြ ရဖုိ႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား လူငယ္မ်ား
အခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ရပါတယ္။ OneWorld UK နဲ႔ ေဒသခံ NGO
ပညာေရးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေန ‘ကုိယ္ေမး
ကုိယ္ေၿဖ’ ဆုိတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတခု ထြက္လာခဲ႔တယ္။
ထုိလႈံ႔ေဆာ္ေရးကတဆင္႔ လူငယ္ေတြ သူတုိ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးအသိေပးမႈကုိ အမည္ေဖာ္စရာမလုိပဲ လုံၿခဳံစြာသိႏုိင္ခဲ႔တယ္။
‘ကုိယ္ေမး ကုိယ္ေၿဖ’ ဟာ ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းနဲ႔ ကၽြမ္း၀င္မႈအေပၚ၊
သူတုိ႔မုိဘုိင္းဖုန္းေတြမွာ လက္ခံရရွိတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ
လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး လူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈကင္းတယ္ဆုိတဲ႔ အသိအေပၚ
အားထားမႈရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားက တဆင္႔
ပုိ႔ႏုိင္ၿပီး ၿပန္လည္ေၿဖၾကားခ်က္ေတြမွာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊
ေဒသခံေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ (သုိ႔) အႀကံေပးသူတဦးဦးထံ ဖုန္းနဲ႔
တုိက္ရုိက္ေၿပာဆုိရန္အခြင္႔အလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါရွိတယ္။
ေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ မၾကာခဏေမးေလ႔ေမးထရွိတဲ႔
ေမးခြန္းမ်ားဆိုၿပီး ေဒတာေဘ႔စ္တခုအေနနဲ႔ စုစည္းထားပါတယ္။
‘လူတေယာက္ကို တုိက္ရုိက္စကားေၿပာခြင္႔ ရရွိၿခင္းဟာ အေရးႀကီးဆုံး’ လုိ႔
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ အူဂ်ဴ အုိဖုိမာတာ က ေၿပာပါတယ္။ ‘ေနာက္ လူေတြကို
ဒီ၀န္ေဆာင္မႈ သုံးလာေအာင္လုပ္တာက ၿပႆနာ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။’
ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ေမးခြန္းေပါင္း ၆၀ ၀၀၀ နီးပါးကို ၀န္ေဆာင္မႈထဲ
ပုိ႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။
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သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - လြတ္လပ္စြာ မွတ္ပုံတင္စရာမလုိပဲ အခမဲ႔
အသုံးၿပဳႏုိင္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲက စိတ္ႀကိဳက္ၿပဳၿပင္ထားတဲ႔ မုိဘုိင္းပလက္ေဖာင္း
( Apache ၀ဘ္ဆာဗာ၊ PHP application၊ MySql ေဒတာေဘ႔စ္)၊
၀က္ဆုိဒ္မ်ား၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား။
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - ၿမိဳ႕့ျပနဲ႔ ဆင္ေၿခဖုံး၀န္းက်င္မ်ားမွ
သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈနဲ႔တကြ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးနဲ႔
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားေတာင္ပုိင္းက လူအမ်ားစု။
ကုန္က်စရိတ္ - တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃၀ ၀၀၀၊ လူသိမ်ားေအာင္ ေၾကာ္ၿငာၿခင္းအတြက္
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၀ ၀၀၀၊ လစာေပးရန္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၆၀ ၀၀၀။
အရင္းအၿမစ္မ်ား - ေဒသခံ မိတ္ဖက္မ်ား၊ သတင္းစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး။
ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင္႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ခံခဲ႔ရ။ အူဂ်ဴ အုိဖုိမာတာ ရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ ‘သူတုိ႔ဟာ ေန႔တုိင္း လူငယ္မ်ားရဲ႕ဘာသာစကားႏွင္႔ ေဒသခံအဓိက
ဘာသာစကားသုံးမ်ိဳးေၿပာတတ္သူ အႀကံေပးသူမ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႔အသုံးခ
်ေနရသူမ်ားၿဖစ္တယ္။’ အေရးပါတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား၊ သတင္းစာ၊
ေရဒီယိုမ်ားနဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကားမီဒီယာမ်ားက လူငယ္ေတြၾကားမွာ
ဒီ၀န္ေဆာင္မႈ ပ်ံ႕ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။
ၾကာခ်ိန္ - မုိဘုိင္းပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး စတင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ငါးလ။
တယ္လီကြန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းဖုိ႔ အနည္းဆုံး သုံးလ။ စီမံကိန္းကေတာ႔
ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနဆဲ။
ခက္ခဲမႈ အဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔အနက္မွ ၄ အဆင္႔
ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္း ဗီဒီယို - http://bit.ly/WxXsS
အီလက္ထေရာနစ္-သင္ၾကားေရး ကြန္ယက္ - http://bit.ly/VFK0E

http://mobile.oneworld.net

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ရန္။
ေမးၿမန္းခ်က္မ်ား
l လူေတြအေနနဲ႔ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေစဖို႔ ေဒတာမ်ားကို ဘယ္လုိစုေဆာင္းမလဲ။
ဘယ္လုိအရင္းအၿမစ္ေတြ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္စရာေကာင္းမလဲ။
l လူေတြရဲ႕ ေဒတာေတြကို စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးထဲ ထည္႔ဖုိ႔ ခြင္႔ၿပဳမလား။
l သတင္းအခ်က္အလက္ေမးၿမန္းခ်က္မ်ား စုေဆာင္း ထုတ္လႊင္႔ဖုိ႔ အသင္႔ သုံးႏုိင္တဲ႔

Tool တခုရွိသလား (သုိ႔) ကုိယ္ပုိင္ Tool တခု ဖန္တီးဖို႔ လုိမလား။

l ပါ၀င္ပံ႔ပုိးမႈကို အဆုံးစြန္ထိ ခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔ မီဒီယာ/ထုိးေဖာက္မႈက ဘာလဲ။
l ကိစၥကို လူေတြပုိအာရုံစုိက္ဖုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္အားေပးႏုိင္တဲ႔ အခ်ိန္ကုိက္ၿဖစ္ရပ္ရွိသလား။
l လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ၿဖည္႔စြက္ၿပီး လူေတြဆီအေရာက္ပုိ႔ဖုိ႔ လုိခ်င္တဲ႔

အေၿပာင္းအလဲ လုပ္ႏုိင္ၿပီး လူေတြဆီတုိက္ရုိက္စကားေၿပာႏုိင္တဲ႔ ပစ္မွတ္တခု (လူတဦး
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတခု) ရွိသလား။

l ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ားေပၚကေန ထိခုိက္မခံတဲ႔

အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းၿခင္းနဲ႔ ထုတ္လႊင္႔ၿခင္းမ်ား
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ ပါ၀င္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိလုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရး
လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားရွိေနၿပီး ဘယ္လုိထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မလဲ။
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လုပ္ႏုိင္တဲ့ အၿခားနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး
၁။ ၿပည္႔စုံတဲ႔ အၿပန္အလွန္စာသားေပးပုိ႔ၿခင္း ၀န္ေဆာင္မႈတခု မေပးႏုိင္ရင္၊
လူေတြဆီက စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားကို Short Code ဆီေပးဖို႔ၿပီး ေမးလာႏုိင္ေခ်ရွိတဲ႔
တင္ႀကိဳေမးခြန္းမ်ား ဖန္တီးထားၿပီး အလုိအေလ်ာက္တုံ႔ၿပန္ေၿဖၾကားခ်က္မ်ား
ထားရွိႏုိင္ပါတယ္။
၂။ တဲ႔တုိး အေမးနဲ႔အေၿဖ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားနဲ႔ ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးၿခင္းကုိ
ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းေစဖုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေၿဖေရးနဲ႔
အသိပညာေပးဆန္တဲ့ ပေဟဠိပံုစံေတြနဲ႔ တင္ၿပႏုိင္ပါတယ္။
၃။ အၿငင္းပြားဖြယ္ရာေခါင္းစဥ္ တခုအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား (သုိ႔)
အသံမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားမွတဆင္႔ အၿမင္မ်ားကို စုေဆာင္းပါ။ တုံ႔ၿပန္တဲ့အေနနဲ႔ေရာ သတ
င္းအခ်က္အလက္ပုိမုိရယူေရးအတြက္ပါ ပရိသတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အခ်က္အလက္တခု
(သုိ႔) အရင္းအၿမစ္တခုကို ၿပန္ပုိ႔ပါ။
၄။ လူေတြဆီက သေဘာတူညီမႈ ရရင္ သူတုိ႔အဆက္အသြယ္ေတြကို ေနာင္လာမယ္႔
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ထုိသူေတြနဲ႔ ၿပန္ခ်ိတ္ဖို႔ သုံးႏုိင္တယ္။
၅။ လႈပ္ရွားမႈု (သုိ႔) ဆႏၵၿပမႈ တခုမွာ ေထာက္ခံသူေတြက ရဲတပ္ဖဲြ႔လႈပ္ရွားမႈ၊
လုံၿခဳံေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ႔ အတုိင္းအတာမ်ား၊
တရား၀င္ (သုိ႔) ေဆး၀ါးေထာက္ပ့ံမႈအေၾကာင္း စတာေတြကို အသိေပးတဲ့
အခ်က္ေပးစာတုိေတြလုိခ်င္ရင္ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား ေပးပုိ႔ေမးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါ။

ပါ၀င္တဲ့ Tool –

မွတ္ခ်က္မ်ား -

အခမဲ႔ ဖုန္းေခၚဆုိရာဌာနနဲ႔ အၿပန္အလည္ဆက္သြယ္မႈရွိတဲ႔ အသံစာရင္း
နည္းစနစ္တခု ဖန္တီးပါ။
FreeSwitch (http://www.freeswitch.org/) ဟာ အခမဲ႔
Open Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခုၿဖစ္ၿပီး အသံေပးပုိ႔ခ်က္နဲ႔
အၿပန္အလွန္ရွိတဲ႔ အသံေၿဖၾကားမႈမ်ားကတဆင္႔ လူေတြဆီ
အခ်က္အလက္ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တႀကိမ္တပ္ဆင္ၿပီးတာနဲ႔
အၿပန္အလွန္ရွိတဲ႔အသံတုံ႔ၿပန္မႈ (Interactive Voice Response – IVR)
ကိုဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒိၿပင္ သုံးစြဲသူမ်ားေမးၿမန္းေၿပာဆုိခ်က္ (သုိ႔)
ဖုန္းခလုတ္ကတဆင္႔ ရုိက္ႏွိပ္ေမးၿမန္းတဲ့ တမူထူးၿခားတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို
ဒီစနစ္က တုံ႔ၿပန္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ဒီ IVR ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲထားတဲ႔
ေမးခြန္းမ်ားေပၚ မူတည္ရုံသာမက ႀကိဳတင္အသံသြင္းခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္ၿပီးလည္း အေၿဖၿပန္ေပးပါတယ္။

ကူဘာတန္နာက ဘရန္ဒါ ဘူေရးရဲ႕ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအေပၚ ထင္ၿမင္ခ်က္ကေတာ႔ ‘ကမၻာေပးမွာ အက်ယ္ၿပန္႔ဆုံး သုံးဆြဲတဲ႔ ကိရိယာကေတာ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းပဲၿဖစ္ၿပီး အထူးသၿဖင္႔
တုိးတက္ေနဆဲတုိင္းၿပည္ေတြမွာ လက္ကုိင္ဖုန္းဟာ သာမန္လူေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာတခု
ၿဖစ္လာေနတာပါပဲ။ လူေတြဟာ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ပုိ႔မႈအေပၚသာ
အာရုံစုိက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽေနာ္တုိ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ႔ အရာေတြအမ်ားႀကီး
ရွိပါေသးတယ္။’
ကုိယ္ေမး၊ ကုိယ္ေၿဖမွ အူဂ်ဴအုိဖုိမာတာကေတာ႔ ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတဆင္႔ လူေတြအားလုံးခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚ
ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ ‘ကၽေနာ္တုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ စာသား၊ အသံ နဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားအားလုံးဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ေပၚတြင္ စာလုံးေရကန္႔သတ္ခ်က္ ၁၆၀ သာ ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔
အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြကို ေၿဖၾကားၿခင္း မၿပဳႏိုင္ပါဘူး။ တခါတေလ လူေတြကုိ အခမဲ႔ ဖုန္းေတြကတဆင္႔
ကၽေနာ္တုိ႔နဲ႔ တုိက္ရုိက္စကားေၿပာႏုိင္ေအာင္ ဖုန္းေခၚခုိင္းရပါတယ္။ တေယာက္ေယာက္ကို အေၿဖမွန္မေပးခင္
အေၿဖမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ႔ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိပါလိမ္႔မယ္။’
နည္းပညာရွင္ အီဗင္ ‘ရာဘယ္’ ဟင္ေရွာပလပ္က ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ရွိၿခင္းရဲ႕ အာဏာရွိမႈအေပၚ
ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ ‘စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ပုိ႔မႈဟာ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲ တုိင္းၿပည္ေတြရဲ႕ နည္းပညာတရပ္လုိၿဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြဟာ
မုိဘုိင္းဖုန္းေတြကို တယ္လီဖုန္းေၿပာဖုိ႔ သုံးတယ္ဆုိတာ သတိရဖုိ႔လဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဖုန္းမ်ားဟာ
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးခ်ဳပ္ကိုင္မႈတခုအေနနဲ႔ ရွိခဲ႔ဖူးေပမယ္႔ လြန္ခဲ႔တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က စၿပီး
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြၿဖစ္လာခဲ႔ၿပီး အင္တာနက္ေပၚကပါ အသံ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနခဲ႔ပါတယ္။ အခုဆုိရင္
အခမဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ား သုံးၿပီး ကိုယ္ပုိင္ကုမၸဏီေတာင္ ေထာင္လုိ႔ ရေနပါၿပီ။’

လူတွေကို မေးခွန်းများ ေမးပါေစ။ - ၅

