
“Chang to Shine: ส่ือเปล่ียนคนต้องปรับ” 

 

 
ภูมิทัศน์ส่ือ (media landscape)  

ภูมิทัศน์ส่ือ (media landscape) วันนีเ้ปล่ียนไปมาก เพราะการเกิดขึน้ของส่ือใหม่ (new 
media) อย่างอินเทอร์เน็ต หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ท าให้ส่ือมวลชน หรือส่ือยุคเก่า
ต้องปรับตัวในการท างานและการส่ือสารเพื่อเข้าถึงมวลชนในลักษณะที่ ต้องเปล่ียนไปจากเดิม
อย่างมาก 
 

ภูมิทัศน์ส่ือ คือ การพิจารณา ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี เส้นเวลา ผู้ ส่งสาร ผู้ รับสาร ผ่าน
ชอ่งทางส่ือ ลกัษณะเนือ้หาส่ือ และการดวูา่ใครกลายมาเป็นผู้ มีอ านาจหลกัในสนามการส่ือสารนัน้ๆ ว่าแท้
ท่ีจริงแล้วใครเป็นเจ้าของส่ือนัน้กนัแน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการวิเคราะห์ภูมิทัศน์ส่ือ  

(๑) รูปแบบการส่ือสาร  วา่การส่ือสารเร่ิมต้นท่ีใด? ถ้าเป็นการส่ือสารในยคุเร่ิมต้น, การส่ือสาร
จะเร่ิมต้นจาก ผู้สง่สาร หรือ ส่ือมวลชนเอง (sender), แตถ้่าเป็นการส่ือสารในรูปแบบส่ือใหม ่ก็จะส่ือสาร
จากผู้ใช้งาน (users) หรือท่ีเรียกวา่ ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตเนือ้หาสาร (user generated content) 



(๒) กลุ่มเป้าหมายการส่ือสาร  ในยคุส่ือสารมวลชน เราเรียกหรือค านึงถึงผู้ รับสารปลายทางว่า
เป็น “กลุ่มมวลชน” (mass) ซึ่งในยคุแรกนัน้ส่ือจะนึกถึงมวลชนในลกัษณะกลุ่มก้อนเดียวกนั เหมือนๆ กนั
ไปหมด เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก เยาวชน คนมีการศกึษาสงู-กลาง-ต ่า, หรือจดักลุ่มตามศาสนา, อาชีพ, เชือ้
ชาติ หรือกระทัง่ฐานระดบัรายได้ เหล่านีคื้อการก าหนดลกัษณะร่วมของผู้ รับสารท่ีเหมือนกัน หรือมองว่า 
เนือ้แท้ของผู้ รับสารในกลุ่มประชากรศาสตร์เหมือนกัน ก็จะมีทัศนคติ พฤติกรรม และความต้องการ
เหมือนๆ กนัไปหมด (homogeneous group) 

แตกตา่งจากการส่ือสารในส่ือใหม ่ผู้ รับสารจะมีหน้าตาในสงัคม มีฐานคิดว่าเป็นปัจเจกชน เป็นคน
เดี่ยวๆ ท่ีมีความต้องการ ความคาดหวงั หรือพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั ปัจจยัเร่ืองเพศ วยั การศกึษา รายได้ 
อาจมีใช่ตวัก าหนดว่าพวกเขาจะคิดเหมือนกันอีกต่อไป การส่ือสารในยุคส่ือใหม่จึงมีฐานคิดว่า ผู้คนเ ป็น
ปัจเจกและมีลกัษณะความต้องการ ความสนใจแตกตา่งกนั 

(๓) แพลทฟอร์ม/ช่องทางการส่ือสาร  ส่ือวนันีก้ารหลอมรวมเข้ากนั ซึง่มาจากการรวมกนั
ระหวา่ง ระบบส่ือโทรทศัน์วิทย ุ(ภาพ-เสียง), ส่ือโทรคมนาคม (โทรศพัท์-เสียง) และส่ือคอมพิวเตอร์ 
(อินเทอร์เน็ต) ซึง่รวมเข้ากนัเป็นส่ือใหม่ 

รูปธรรมท่ีเกิดขึน้ คือ ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ท่ีสงัคมกลายมาเป็นชมุชนเสมือน
จริง โดยมีผู้คนเช่ือมตอ่กนัด้วยข้อมลูข่าวสารท่ีมาจากชีวิตประจ าวนั ความคดิ ความเห็น อารมณ์ 
ความรู้สกึ และประสบการณ์ กิจวตัรประจ าวนัเล็ก ๆ 

ส่ือดัง้เดมิ ส่ือใหม่ ความแตกต่างระหว่างส่ือดัง้เดมิและส่ือใหม่ 
 
 ๑. ส่ือดัง้เดิม ส่ือใหม่ ความแตกตา่งระหว่างส่ือ ดัง้เดิมและส่ือใหม่ ส่ือดัง้เดิม คือส่ือท่ีเกิดขึน้ก่อน 
เป็นส่ือท่ีเร่ิมขึน้มาในยคุต้นๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงประชาชนผู้ รับสารได้ 
คราวละมากๆ เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ผู้ รับสารได้รับสารเพียงทางเดียว ผู้ส่งสารไม่สามารถทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ในเวลานัน้ๆ เสีย เวลานาน ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งประชาชนหรือผู้บริโภคส่ือ
ไมส่ามารถตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นลงไปในส่ือได้เลย 
 
 
 
 

๒. ส่ือใหม่ คือการส่ือสารในรูปแบบใหม ่ท่ีมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามา ประกอบการส่ือสาร 
ท าให้การส่ือสารนัน้ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ และไมจ่ ากดั อยูใ่นวงแคบๆอีกตอ่ไป นอกจากนีส่ื้อใหม่ยงัเป็นการ



ท าให้ผู้ รับสาร ไมว่า่จะเป็นใครท่ีอยูท่ัว่ทกุมมุโลกสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่างรวดเร็วและ ชดัเจน อนัเป็น
การกระจายขา่วสารไปได้ทกุสารทิศ เช่น การสง่อีเมล ทวิตเตอร์ การแชท และส่ือท่ีผู้บริโภคสามารถท่ีจะ
ตอบโต้กบัส่ือมวลชนได้ ในขณะท่ีส่ือดัง้เดมิไมส่ามารถท าได้ เชน่ การสง่ sms ไปในรายการตา่งๆท่ี เปิด
โอกาสให้แสดงความคดิเห็นในโทรทศัน์ หรือการโทรศพัท์เข้าไปในรายการวิทยหุรือโทรทศัน์เพ่ือแสดงความ
คดิเห็น  
ซึง่ในปัจจบุนัส่ือใหมไ่ด้ เข้ามามีบทบาทอยา่งมากทกุวงการก็วา่ได้ ไมเ่ฉพาะวงการส่ือสารมวลชน แตย่งัมี
อีกมากมาย เชน่ ด้านการศกึษา คมนาคม อตุสาหกรรม ฯลฯ 

๓. ส่ือดัง้เดมิและส่ือใหม ่แตกตา่งกนัอย่างไร 
 ส่ือดัง้เดมิ 
 - ล้าสมยักวา่ส่ือใหม่ 
 - ลา่ช้ากวา่ 
 ส่ือใหม่ 
 - รวดเร็วกวา่ 
 - ประหยดัคา่ใช้จา่ยมากกว่า 
 -มีข้อจากดัในเร่ืองของเคร่ืองรับสาร เชน่ ผู้ ท่ีจะรับสารจากส่ือใหม ่ทางอินเตอร์เน็ตได้ ต้องมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  หรือมีความรู้ในการใช้เคร่ือง  คอมพิวเตอร์ด้วย ตวัอย่างอีกประเภทหนึ่งคือ   ส่ือดัง้เดิมใช้
จดหมาย ในการติดต่อส่ือสารกัน ขณะท่ีส่ือใหม่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการส่งอีเมล์หรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หากนั ซึง่เป็นการประหยดัเวลาและคา่ใชจ่า่ยมากกวา่ 

 
 



 
 
๔. จากตารางจะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง และจะเป็นประเด็นหลักให้นัก

ส่ือสารมวลชนต้องขับคิดก็คือ การประเมินคณุค่าของข่าวแบบแผน และมาตรฐานของวารสารศาสตร์ใน
การน าเสนอข่าวนัน้ นกัวารสารศาสตร์ ถูกตัง้ความหวงัให้ยึดถือจริยธรรมแห่งวิชาชีพและมาตรฐานของ
วารสารศาสตร์ ความสมดุลระหว่างการสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ี สร้างสรรค์ของส่ือใหม่กับการท าหน้าท่ี
ตอบสนองความต้องการของสาธารณชนได้รับการเรียกร้องจากผู้ รับสารตอ่สถาบนัด้านข่าวท่ีเติบโตขึน้มา
เป็นบริษัทใหญ่ เชน่เดียวกนั 

๕.จ าเป็นท่ีเรียนรู้และปรับตวั การน าข้อดีของส่ือเก่ามาปรับวิวฒันาการกบัความ หลากหลายของ
ส่ือใหมใ่นการส่ือสารของส่ือใหม่ ใช้เทคนิคการ เจาะกลุ่มลกูค้าโดยเลือกกลุ่มของผู้บริโภคผสานเข้ากบัส่ือ
ใหม่ เช่น ถ้าหากเราต้องการขายผลิตภณัฑ์บ ารุงร่างกายให้แก่เยาวชนและ วยัรุ่น เราสามารถเรียกความ
สนใจจากกลุม่นีโ้ดยการศกึษาวา่ ขณะนัน้เยาวชนและวยัรุ่น มุ่งความสนใจให้แก่สิ่งใด เร่ืองใด เพราะอะไร 
แล้วน าจดุนัน้มาโยงเข้ากบัตวัสินค้าของเราเพ่ือดงึความสนใจ 

๖. ส่ือเก่า ชอ่งทางการกระจาย ขา่วสารคอ่นข้างแคบสามารถ โฆษณาได้เฉพาะบางกลุ่มบางที ไม่
สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย ได้๑๐๐% การส่งข้อมูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์เป็นไปได้ช้าแล้ว ส่งสารได้
ชอ่งทางเดียวไมมี่การตอบกลบัของผู้บริโภค 

๗. ส่ือใหม่ การส่ือสารผ่าน อินเตอร์เน็ตโดยผ่านสมาร์ทโฟนติดตอ่ของทุกคน ท าให้การเข้าถึงตวั
ของแตล่ะบคุคลเป็นเร่ืองท่ีง่าย มากๆ ยอดติดตาม ยอดฟอลโล่ สามารถบอก feedback ของสินค้าแตล่ะ
ตัวได้โดยผ่าน แอพพลิเคชั่นต่างๆของสมาร์ท โฟนการเข้าถึงก็ง่ายท่ีสุดก็เพียงแค่ คลิกเข้าไป เช่น 
Instargram Social cam Twitter เป็นต้น 

๘. แนวโน้มในด้านบวก 
 - การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี เช่ือมโยงกันทั่วโลก 

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ช่องทางการ ด าเนินธุรกิจ เช่น การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผอ่นคลายด้วยการดหูนงั ฟังเพลง และบนัเทิงตา่งๆ เกมออนไลน์  

- การพฒันาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พดูได้ อ่าน ตวัอกัษรหรือลายมือเขียน
ได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิต ิและการรับรู้ด้วยประสาทสมัผสั เสมือนว่า
ได้อยูใ่นท่ีนัน้ จริง 

 - การพฒันาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมลู ฐานความรู้ เพ่ือพฒันาระบบ ผู้ เช่ียวชาญและการ
จดัการความรู้ 

๙. การศึกษาตามอธัยาศยัด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนการสอนด้วยระบบ 
โทรศกึษา (tele-education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชัว่โมงจากห้องสมดุเสมือน (virtual library)  



- การพฒันาเครือขา่ยโทรคมนาคม ระบบการส่ือสารผา่นเครือข่ายไร้สาย เครือขา่ยดาวเทียม 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ท าให้สามารถค้นหาต าแหนง่ได้อยา่งแมน่ย า  

 
 
 
- การบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม ่โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ยการส่ือสารเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการ ด าเนินการของภาครัฐท่ีเรียกวา่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e- government) รวมทัง้
ระบบฐานข้อมลูประชาชน หรือ e-citizen 
๑๐. แนวโน้มในด้านลบ –  

- ความผิดพลาดในการท างานของระบบ คอมพิวเตอร์ ทัง้สว่นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท่ีเกิดขึน้
จากการออกแบบและพฒันา ท าให้เกิดความเสียหายตอ่ระบบและสญูเสียคา่ใช้จา่ยในการแก้ปัญหา  

- การละเมิดลิขสิทธ์ิของทรัพย์สินทางปัญญา การท าส าเนาและลอกเลียนแบบ 
- การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมลู การลว่งละเมิด การก่อกวนระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 

ปรับตัวรับความเปล่ียนแปลงส่ือยุคดิจิทัล 
 

 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทัลว่ามีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยคนท าส่ือหัวใจส าคัญคือเนือ้หา หรือคอนเทนต์ ท่ีผู้ ผลิต
จะต้องสร้างเนือ้หาท่ีมีคณุภาพ สร้างสรรค์ เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคสร้างความเข้าใจไปยงักลุ่มเป้าหมาย  
บนแพลตฟอร์มใหม่ๆท่ีเหมาะสม แต่สถานการณ์ทุกวันนีส่ื้อยังไม่ตอบโจทย์ในแง่การให้ความรู้ ความ
คดิเห็นโดยเฉพาะเม่ือสงัคมมีปัญหาในการขดุคุ้ยปัญหาและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคม 

 ในฐานะส่ือมวลชนเบือ้งต้นต้องรู้เท่าทนัส่ืออ่ืนๆด้วย ขณะท่ีผู้บริโภค ต้องวิเคราะห์ ประเมินคณุคา่
ของสารท่ีตนเองรับให้ได้ โดยปัจจุบนัเห็นว่าผู้บริโภครู้เท่าทนัส่ือมากขึน้ทัง้ในออนไลน์และออฟไลน์ ได้มี
การวิเคราะห์ ประเมิน และแสดงออกผ่านส่ือออนไลน์ ซึ่งล่าสดุได้มีการเสนอจดัท าหลกัสตูรรู้เท่าทนัส่ือให้
เยาวชนตัง้แต่ระดบัประถม มธัยม เป็นส่วนหนึ่งในหลกัสูตรการเรียนการสอน ให้เด็กเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน 
ขณะท่ีทางด้านผู้ ร่วมก่อตัง้ส่ือออนไลน์อย่างพนัทิปดอทคอม อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ บอกว่าปัจจุบนัทกุคนมี
ช่องทางส่ือคือโซเชียลอยู่ในมือพร้อมส่งสารท่ีต้องส่ือได้ตลอดเวลาและถือว่าโซเชียลจะมีน า้หนกัมากขึน้
เร่ือยๆ จนส่ือกระแสหลกัหยิบยกมาโดยส่ือหลกั ท่ีมีจรรยาบรรณ วิชาชีพจงึต้องมีหน้าท่ีหาความจริงจากส่ือ
โซเชียลท่ีหยิบยกมา ตีโจทย์ให้แตก เพ่ือท าให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงให้ผู้บริโภคได้รู้ ขณะท่ีผู้บริโภคก็ควรใช้
วิจารณญาณในการเสพส่ือด้วย 



โดยนกัวิชาการและนกัวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชนท่ีมาร่วมงานครัง้นีเ้ห็นตรงกนัว่า ไม่ว่าเทคโนโลยี
จะก้าวไปรวดเร็วขนาดไหน องค์กรตา่งๆจะต้องมีการอบรมให้ความรู้บคุลากรให้รู้เท่าทนัส่ือรู้จกัใช้ส่ืออย่าง
มีประสิทธิภาพ และสิ่งท่ีผู้ผลิตส่ือควรตระหนกัให้มากในสงัคมออนไลน์ คือจริยธรรม ความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

 
 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัตงิานดังนี ้
๑. เพ่ือทราบถึงภูมิทัศน์ส่ือ (media landscape) วันนีเ้ปล่ียนไปมาก เพราะการเกิดขึน้ของ

ส่ือใหม่ (new media) อย่างอินเทอร์เน็ต หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ (social media)  
๒. ท าให้ส่ือมวลชน หรือส่ือยุคเก่าต้องปรับตัวในการท างานและการส่ือสารเพื่อเข้าถึง

มวลชนในลักษณะท่ีต้องเปล่ียนไปจากเดมิอย่างมาก  เราในสว่นของงานภาครัฐต้องปรับตวัเองให้เข้า
กบัส่ือใหม่ๆ ตลอดเวลา 

๓. เพ่ือทราบถึงการวิเคราะห์ภูมิทศัน์ส่ือ มีหลกัการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสาร  ว่าการส่ือสาร
เร่ิมต้นท่ีใด กลุม่เป้าหมายการส่ือสาร คือใคร ในยคุส่ือสารมวลชน เราเรียกหรือค านึงถึงผู้ รับสารปลายทาง  
น ามาปรับใช้ในการท างานได้เพราะการส่ือสารเป็นปัจจยัหลกัของหนว่ยงานประสานงานอย่างมาก  

๔. เพ่ือรู้ถึงความแตกตา่งระหวา่งส่ือ ดัง้เดมิและส่ือใหม่ ส่ือดัง้เดมิ คือส่ือท่ีเกิดขึน้ก่อน เป็นส่ือท่ี
เร่ิมขึน้มาในยคุต้นๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุ โทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงประชาชนผู้ รับสารได้ คราว
ละมากๆ เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ผู้ รับสารได้รับสารเพียงทางเดียว ผู้ส่งสารไมส่ามารถทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ในเวลานัน้ๆ เสียเวลานาน ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ซึง่ประชาชนหรือผู้บริโภคส่ือ
ไมส่ามารถตอบโต้หรือแสดงความคดิเห็นลงไปในส่ือได้เลย 
 ๕. เพ่ือรู้ถึงส่ือใหม ่คือการส่ือสารในรูปแบบใหม่ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามา ประกอบการ
ส่ือสาร ท าให้การส่ือสารนัน้ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ และไมจ่ ากดั อยูใ่นวงแคบๆ อีกตอ่ไป  

๖.เพ่ือรู้ถึงส่ือใหมเ่ป็นการท าให้ผู้ รับสาร ไมว่า่จะเป็นใครท่ีอยูท่ัว่ทกุมมุโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้
อยา่งรวดเร็วและ ชดัเจน อนัเป็นการกระจายข่าวสารไปได้ทกุสารทิศ เช่น การส่งอีเมล ทวิตเตอร์ การแชท 
และส่ือท่ีผู้บริโภคสามารถท่ีจะตอบโต้กับส่ือมวลชนได้ ในขณะท่ีส่ือดัง้เดิมไม่สามารถท า ได้ เช่น การส่ง 
sms ไปในรายการตา่งๆ ท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโทรทศัน์ หรือการโทรศพัท์เข้าไปใน รายการ
วิทยหุรือโทรทศัน์เพ่ือแสดงความคดิเห็น ซึง่ในปัจจบุนัส่ือใหม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทกุวงการก็ว่าได้ 
ไมเ่ฉพาะวงการส่ือสารมวลชน แตย่งัมีอีกมากมาย เชน่ ด้านการศกึษา คมนาคม อตุสาหกรรม ฯลฯ  



๗. เพ่ือรู้ถึงการพฒันาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมลู ฐานความรู้ เพ่ือพฒันาระบบ ผู้ เช่ียวชาญและ
การจดัการความรู้ 
 ๘. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนารู้ถึงการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายการส่ือสารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐท่ีเรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e- government) รวมทัง้ระบบฐานข้อมลูประชาชน หรือ e-citizen 
 ๙ .เพ่ือให้รู้ถึงความผิดพลาดในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
ท่ีเกิดขึน้จากการออกแบบและพัฒนา ทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
แก้ปัญหา 
 ๑๐. เพ่ือน าหลกันวตักรรมมาใช้เพ่ือพฒันาผงัระเบียบความคดิ (Mindset)  
 
 
 




