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กำรสื่อสำรมวลชน

• กำรสื่อสำรมวลชน เป็นกระบวนกำรส่งข่ำวสำร ควำมรู้สึกนึกคิด 
ไปยังคนจ ำนวนมำก ตรงกับค ำในภำษำอังกฤษว่ำ Mass 

Communication



ควำมหมำยของมวลชน

• Mass หมำยถึง มวลชน หรือประชำชนผู้รับสำรซึ่งมีจ ำนวนมำก

• Communication หมำยถึง กำรสื่อสำรหรือกำรสื่อควำมหมำย
ค ำว่ำ กำรสื่อสำรมวลชน หมำยถึงกำรสื่อสำรหรือกำรสื่อควำมหมำย
ระหว่ำงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหนึ่งกับประชำชนทั่วไป

เป็นกระบวนกำรสื่อสำรที่มีควำมซับซ้อน



ควำมหมำยของมวลชน

เนื่องจำกมีผู้รับสำรและมีปริมำณของข่ำวสำรจ ำนวนมำก 
จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ บุคลำกร หรือสื่อ (Media) ที่มี
ประสิทธิภำพ ที่จะน ำข่ำวสำรไปถึงผู้รับจ ำนวนมำก สื่อที่ใช้เป็น
ตัวกลำงในกำรส่งข่ำวสำรของกำรสื่อสำรมวลชน จึงเรียกว่ำ 
สื่อมวลชน (Mass Media)



ควำมหมำยของกำรสื่อสำรมวลชน

• พจนำนุกรมกำรสื่อสำรมวลชน ให้ควำมหมำยของกำร
สื่อสำรมวลชนไว้ว่ำ กำรสื่อสำรมวลชน เป็นแบบหนึ่งของกำร
สื่อสำร สำมำรถกระจำยเรื่องรำวควำมรู้ เปิดเผยไปสู่คนส่วนใหญ่
ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน และไปถึงผู้รับพร้อมกัน มีบทบำท
ส ำคัญในกำรก ำหนดแนวโน้มทำงวัฒนธรรมของมวลชน



ควำมหมำยของกำรสื่อสำรมวลชน

• ปรมะ สตะเวทิน (2526 : 126 – 127 ) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ” 

กำรสื่อสำรมวลชน” และค ำว่ำ ” สื่อมวลชน” มีควำมหมำยที่
แตกต่ำงกัน คือ กำรสื่อสำรมวลชน เป็นกระบวนกำรหรือวิธีของ
กำรสื่อสำร ที่รวมองค์ประกอบของกำรสื่อสำรทั้งหมด ส่วน
สื่อมวลชนนั้น หมำยถึง สื่อหรือช่องทำง ที่ใช้ในกำร
สื่อสำรมวลชน อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วำรสำร 
นิตยสำร ฯลฯ ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกำรสื่อสำร



ควำมหมำยของกำรสื่อสำรมวลชน

อนันต์ธนำ อังกินันทน์ และ เกื้อกูล คุปรัตน์ (2532 : 7) กำร
สื่อสำรมวลชน หมำยถึง ระบบของสื่อทั้งหมด เช่น บุคลำกร อัน
ได้แก่ นักจัดรำยกำร ผู้สื่อข่ำว นักหนังสือพิมพ์ รวมไปถึง ช่องทำง
ของกำรสื่อสำร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ด้วย 
คณะกรรมกำรรำชบัณฑิตยสถำน ได้อนุโลมให้ใช้

ค ำสองค ำนี้แทนกันได้



ประเภทของสื่อมวลชน

ปรมะ สตะเวทิน (2526 : 127) สื่อที่ใช้ในกำร
สื่อสำรมวลชน หรือที่เรียกว่ำ สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
ภำพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ



ประเภทของสื่อมวลชน

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525 : 270 ) จ ำแนกสื่อมวลชนไว้
ครอบคลุมสื่อ 6 ประเภท คือ 

1. สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร หนังสือ และสิ่ง
ตีพิมพ์ประเภทอื่นๆ
2. ภำพยนตร์ ทั้งภำพยนตร์เรื่อง ภำพยนตร์สำรคดี และภำพยนตร์
ทำงกำรศึกษำบำงประเภท



ประเภทของสื่อมวลชน

3. วิทยุกระจำยเสียง ได้แก่วิทยุที่ส่งรำยกำรออกอำกำศ ทั้ง
ระบบ AM และ FM รวมไปถึงระบบเสียงตำมสำย

4. วิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อทำงภำพและทำงเสียงที่เผยแพร่
ออกไป ทั้งประเภทออกอำกำศและส่งตำมสำย



ประเภทของสื่อมวลชน

5. สื่อสำรโทรคมนำคม เป็นผลจำกควำมก้ำวหน้ำด้ำน
เทคโนโลยี มีกำรส่งข้อควำม เสียง ภำพ ตัวพิมพ์ สัญลักษณ์ต่ำงๆ ได้
หลำกหลำย ครอบคลุมกิจกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม โทรภำพ โทร
พิมพ์



ประเภทของสื่อมวลชน

6. สื่อวัสดุบันทึก ได้แก่ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภำพ 
แผ่นบันทึกเสียง แผ่นบันทึกภำพ ซึ่งกลำยเป็นสื่อมวลชน เพรำะ
เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำท ำให้สำมำรถผลิตเผยแพร่ได้มำกและรวดเร็ว



ประเภทของสื่อมวลชน

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 162 – 246) จ ำแนก
สื่อมวลชนเป็น 4 ประเภท คือ
1. สื่อทัศน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร หนังสือเล่ม
2. สื่อโสต ได้แก่ วิทยุกระจำยเสียง แถบเสียง (เทปเสียง)
3. สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ ภำพยนตร์
4. สื่ออ้อม ได้แก่ กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์



ลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

• ควำมเจริญก้ำวหน้ำของกำรสื่อสำรในปัจจุบัน ส่งผลให้มีสื่อ และ
วิธีกำรส่งข่ำวสำรไปสู่ประชำชน หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรใช้
วิทยุสื่อสำร โทรสำร วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อใหม่



ลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

• สื่อที่โดยทั่วไปถือว่ำเป็นสื่อมวลชน ในบำงสถำนกำรณ์ก็ไม่ถือว่ำ
เป็นกำรสื่อสำรมวลชน เช่น กำรฉำยภำพยนตร์ตำมโรงภำพยนตร์
ทั่วไป เป็นกำรสื่อสำรมวลชน แต่กำรฉำยภำพยนตร์ส ำหรับกำร
เรียนกำรสอนตำมโรงเรียน ไม่ถือว่ำเป็นกำรสื่อสำรมวลชน



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

1. เป็นกำรสื่อสำรกับมวลชน ผู้รับสำร หมำยถึงประชำชนทั่วไป ทุก
เพศ ทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำอำชีพ ซึ่งเป็นมวลผู้รับขนำดใหญ่ มี
ควำมแตกต่ำงกัน และไม่เป็นที่รู้จักกันระหว่ำงผู้ส่งกับผู้รับ 
ครอบคลุมพื้นที่ไม่จ ำกัด ผู้รับข่ำวสำรไม่มีลักษณะท่ีก ำหนดให้
เฉพำะเจำะจงไดว่้ำเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

2. สื่อสำรโดยผ่ำนทำงสื่อ ข่ำวสำรทุกอย่ำงจะถูกส่งไปยังผู้รับ โดย
ผ่ำนทำงสื่อหรือเครื่องมือสื่อสำรที่มีลักษณะเป็นสื่อสำธำรณะ คือเป็น
กำรสื่อสำรที่ไม่เป็นส่วนตัว และมีควำมรวดเร็ว เนื่องจำกผู้รับสำรใน
กำรสื่อสำรมวลชน มีจ ำนวนมำก ปริมำณข่ำวสำรจึงมำกตำมไปด้วย 
จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือกำรผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพสูง 
กระบวนกำรผลิตจึงเป็นแบบ Mass Product



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

3. ข่ำวสำรเนื้อหำหลำกหลำย เนื่องจำกมวลชนผู้รับข่ำวสำรมีควำม
หลำกหลำย เนื้อหำสำระของข่ำวสำรจึงต้องจัดท ำให้หลำกหลำย 
ใช้ได้ส ำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับกำรศึกษำ และอำชีพ



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

โดยค ำนึงถึงผู้ชมที่หลำกหลำย ให้คนได้เลือกชมตำมควำมสนใจ 
ลักษณะข่ำวสำรของสื่อมวลชนมีควำมไม่ยั่งยืน เหมือนสิ่งของท่ีใช้
หมดไป เพรำะมีจุดประสงค์ท่ีจะให้รับข่ำวสำรทันที เมื่อเวลำผ่ำนไป 
ข่ำวสำรเก่ำจะลดควำมส ำคัญลงทันที และมีข่ำวสำรใหม่มำทดแทน



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

4. มีองค์กรหรือสถำบัน งำนของสื่อมวลชน เป็นงำนที่มีควำมซับ
ช้อน ใช้บุคลำกำรจ ำนวนมำก และเกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกหลำย
ฝ่ำย จึงต้องมีองค์กรหรือหน่วยปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ กำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่ต้องส่งผลกระทบต่อบุคคล 
และสังคมโดยส่วนรวมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้



หลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

กำรด ำเนินกิจกำรสื่อสำรมวลชนเป็นเรื่องขององค์กร หรือสถำบันที่มี
กำรควบคุม และรับผิดชอบผลที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งบุคคลคนใดบุคคล
หนึ่งไม่สำมำรถรับผิดชอบได้ เช่น หนังสือพิมพ์ มีบริษัทท่ีเป็น
เจ้ำของเป็นผู้ควบคุม ภำยใต้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์โดย
กำรควบคุมดูแลของทำงรำชกำร และยังมีกลุ่มสังคม สมำคม 
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภำพ จริยธรรมหรือจรรยำบรรณของ
สื่อมวลชน



บทสรุปกำรสื่อสำรมวลชน

• สรุปได้ว่ำ กำรสื่อสำรมวลชน เป็นกำรส่งข่ำวสำร ควำมรู้สึกนึก
คิดที่หลำกหลำย จำกองค์กรหรือสถำบันสื่อมวลชน ไปยัง
ประชำชน โดยอำศัยเครื่องมือสื่อสำรมวลชนและสื่อใหม่



ควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรมวลชน

• กำรสื่อสำร หรือกำรสื่อควำมหมำยของมนุษย์ เชื่อกันว่ำ มีมำ
ตั้งแต่สมัยโบรำณพร้อมๆ กับกำรเกิดสังคมมนุษย์ และมี
วิวัฒนำกำรมำเป็นล ำดับ ส่วนกำรสื่อสำรมวลชนนั้น เชื่อว่ำ
เกิดขึ้นในยุคที่มนุษย์มีที่อยู่อำศัยรวมกันเป็นหลักแหล่ง เกิดเป็น
กลุ่มสังคมและชุมชนขึ้น มีควำมจ ำเป็นต้องแจ้งข่ำวสำรจำกผู้น ำ
กลุ่มสังคม ไปยังคนในกลุ่มสังคมเดียวกัน



ควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรมวลชน

• กำรสื่อสำรมวลชนของมนุษย์ยุคแรกๆ นั้น เรำไม่อำจค้นหำ
หลักฐำนที่แสดงถึงกำรสื่อสำรมวลชนได้อย่ำงชัดเจน เพียงอำศัย
ข้อสันนิษฐำนจำกวิธีกำรสื่อสำรอย่ำงง่ำยที่อำจเป็นไปได้ เช่น



ควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรมวลชน

• กำรใชส้ัญญำณควันไฟ เสียงกลอง กำรขีดเขียนสัญลักษณ์ 
ต่อมำเมื่อชุมชนขยำยตัวขึ้น มีกำรติดต่อค้ำขำย แลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหว่ำงชุมชนมำกขึ้น กำรสื่อสำรมวลชนก็ขยำยตัว
พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรไปตำมพัฒนำกำรทำงสังคม



ควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรมวลชน

• แหล่งชุมชนที่เชื่อว่ำเป็นชุมชนขนำดใหญ่ ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
และเป็นแหล่งก ำเนิด อำรยธรรม กำรสื่อสำรของโลก ได้แก่
1. บริเวณลุ่มแม่น้ ำไนล์ ตอนเหนือของทวีปแอฟริกำ ที่ตั้งของ
ประเทศอียิปต์ในปัจจุบัน
2. บริเวณลุ่มแม่น้ ำเว้ ตอนเหนือของประเทศจีนในปัจจุบัน
3. บริเวณลุ่มแม่น้ ำสินธุ ประเทศอินเดีย



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

• พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำร
ค้นพบ กำรประดิษฐ์วัสดุ อุปกรณ์เพื่อกำรบันทึก และเผยแพร่
ข่ำวสำร จึงอำจแบ่งยุคของกำรสื่อสำรมวลชน ตำมล ำดับ
ช่วงเวลำของกำรรู้จักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

1. ยุคก่อนกำรใชต้ัวอักษร สิ่งที่แสดงถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ข่ำวสำร
ในยุคนั้น ได้แก่ ภำพเขียนตำมผนังถ้ ำ ซึ่งมีหลักฐำนปรำกฏใหเ้ห็นอยู่
ในที่ต่ำงๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยก็มีอยู่หลำยแห่ง ส่วนใหญ่
เป็นภำพของสัตว์ป่ำหลำยชนิด บำงชนิดได้สูญพันธุ์จำกโลกไปแล้ว



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

นอกจำกนี้ ยังมีสื่อประเภทงำนศิลปะ รูปปั้น กำรเขียนสี กำร
เขียนลวดลำย สัญลักษณ์ ตำมแผ่นหิน เครื่องปั้นดินเผำ ล้วนแสดง
ถึงกำรสื่อควำมหมำยบำงอย่ำง เช่น เครื่องปั้นดินเผำสีลำยเส้นที่บ้ำน
เชียง จังหวัดอุดรธำนี สันนิษฐำนว่ำอำจเป็นเครื่องปั้นที่เก่ำแก่ที่สุด
ของโลก



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

2. ยุคกำรใชต้ัวอักษร ควำมจ ำเป็นที่จะต้องถ่ำยทอดข่ำวสำร
ให้ได้รำยละเอียดชัดเจนมำกขึ้น คนโบรำณได้คิดเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์ขึ้น แทนกำรเขียนภำพอย่ำงหยำบๆ ในอดีต ระยะแรก 
เป็นกำรใช้ สัญลักษณ์ อักษรภำพ ด้วยวิธีเขียน ปั้น หรือแกะสลัก 
โดยใช้ใบไม้ แผ่นหิน ดินเหนียว เป็นวัสดุ ที่ส ำคัญ



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

และมีหลักฐำนเป็นจ ำนวนมำก ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ ำไนล์ ประเทศ
อียิปต์ปัจจุบัน แล้วถ่ำยทอดไปยังดินแดนเมโสโปเตเมีย บริเวณ
ประเทศอิรักปัจจุบัน จำกนั้นมีกำรถ่ำยทอดต่อไปยังประเทศในแถบ
ยุโรป ไปจนถึงประเทศอังกฤษ



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

• กำรเขียนอักษรลงบนวัสดุที่เป็นแผ่น คนในประเทศอียิปต์โบรำณ
ได้ใช้ใบหญ้ำชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่ำ ปำปิรัส (Paperus) ซึ่งเป็นใบไม้
ขนำดใหญ่ น ำมำเขียนให้เป็นรอยด้วยวัสดุที่แหลม คม แล้วจึง
น ำไปย้อมสี คล้ำยกับกำรใชใ้บลำนในประเทศไทย ต่อมำค ำว่ำ 
Paperus ได้ถูกน ำมำใช้เรียกกระดำษ ว่ำ Paper ในปัจจุบัน



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

• กระดำษปำปิรัส กระดำษชนิดแรกของโลก เป็นกระดำษที่ท ำมำ
จำกต้นกก ที่มีควำมยืดหยุ่นและคงต่อสภำพอำกำศอันแห้งแล้ง
ของอิยิปตไ์ด้ดี อิยิปต์ใช้บันทึกข้อควำมสรรเสริญเทพเจ้ำและ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสมัยอิยิปต์โบรำณ ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ลงบน
กระดำษเรียกว่ำ ตัวอักษรฮโีร กรำฟิก หรืออักษรภำพของชำว
อียิปต์ 



กระดำษปำปิรุส



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

• กำรผลิตแผ่นกระดำษ และหมึกเขียน มีขึ้นในประเทศจีน 
ประมำณ พ.ศ. 105 จำกนั้นกระดำษจึงเผยแพร่ไปยังประเทศ
ต่ำงๆ กำรใช้หมึกเขียนตัวอักษรลงกระดำษ คัดลอกข้อควำมให้ได้
ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร ช่วยให้สำมำรถเก็บบันทึก และเผยแพร่
ควำมรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงแพร่หลำย



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

3. ยุคกำรพิมพ์ เนื่องจำกวิธีกำรเขียน คัดลอกข้อควำม มีควำมล่ำช้ำ 
และคลำดเคลื่อนไปจำกต้นฉบับ ชำวจีนโบรำณรู้จักวิธีกำรท ำส ำเนำ
เอกสำร ด้วยกำรถู ( Rubbing ) ให้เกิดรูปรอยจำกต้นฉบับที่เป็น
หินแกะสลัก ต่อมำได้จัดท ำแม่พิมพ์ขึ้นเป็นตัว แล้วจัดเรียง พิมพ์ด้วย
แท่นพิมพ์ แต่วิธีกำรพิมพ์ของจีนในสมัยนั้น ยังไม่แพร่หลำยไปที่อื่น
มำกนัก



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

จนกระทั่ง  พ.ศ. 1999 ไดเ้กิดกำรพิมพ์แบบอุตสำหกรรมขึ้นในทวีป
ยุโรป โดยนำยโยฮำน์น กูเตนเบอร์ก (Johann Gutenberg) ชำว
เยอรมัน ได้คิดประดิษฐ์ท ำตัวเรียงพิมพ์ และสร้ำงแท่นพิมพ์ที่
สำมำรถพิมพ์ได้ครั้งละมำกๆ เป็นแบบอย่ำงของระบบกำรพิมพ์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือว่ำเป็นกำรปฏิวัติกำรสื่อสำรของโลกในสมัยนั้น



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

4. ยุคสื่อไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิคส์ เกิดขึ้นภำยหลังกำรค้นพบพลังงำน
ไฟฟ้ำเริ่มจำก โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุโทรเลข วิทยุกระจำยเสียง 
ภำพยนตร์ โทรทัศน์ และกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ตำมล ำดับ



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

กำรส่งโทรเลข โดยแปลข่ำวสำร ข้อควำม ส่งเป็นรหัส
สัญญำณ (Code) ไฟฟ้ำ เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2397 อีก 3 ปีต่อมำได้วำง
สำยเคเบิลโทรเลข ข้ำมมหำสมุทรแอตแลนติกเป็นผลส ำเร็จ

โทรศัพท์ เริ่มใช้ใน พ.ศ. 2419 สำมำรถสื่อสำรทำงไกลโดย
ใช้ค ำพูด ท ำให้กำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

พ.ศ. 2438 ค้นพบกำรส่งคลื่นวิทยุ ระยะแรกใช้ส ำหรับกำร
ส่งวิทยุโทรเลข ต่อมำได้รับกำรพัฒนำเป็นวิทยุกระจำยเสียง ใช้กัน
อย่ำงแพร่หลำยมำจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2446 ภำพยนตร์ น ำออกฉำยเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2479 โทรทัศน์ สำมำรถส่งออกอำกำศให้ประชำชน
รับชมได้เป็นผลส ำเร็จครั้งแรก ทีก่รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

พ.ศ. 2505 ประเทศสหรัฐอเมริกำส่งดำวเทียมส ำหรับสื่อสำร
ดวงแรก ชื่อ Telstar 1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสื่อสำรยุคใหม่ ที่
สำมำรถส่งข่ำวสำรได้ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ กระจำยไปได้
ทั่วโลก ซึ่งต่อมำกำรสื่อสำรโดยส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม ได้รับกำร
พัฒนำก้ำวหน้ำไปมำก จนถึงปัจจุบันมีกำรส่งดำวเทียมเพื่อกำร
สื่อสำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรสื่อสำรมวลชนอยู่เป็นจ ำนวนมำก



พัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน

ปลำยปี 2537 ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรส่งดำวเทียมไทยคม 
(Thaicom) โดยบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
จ ำกัด เพื่อใช้ในกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม และกำรส่งสัญญำณ
โทรทัศน์ ส ำหรับประเทศไทยโดยเฉพำะ



กำรสื่อสำรมวลชนโลก

• ผู้สนใจสำมำรถศึกษำกำรสื่อสำรมวลชนโลกได้ตำมเว็บไซต์ต่ำง ๆ 
ดังนี้

• https://www.bbc.com

• https://www.thairath.co.th

• https://mgronline.com

• https://www.citizenthaipbs.net

• https://prachachat.net เป็นต้น

https://www.bbc.com/
https://www.thairath.co.th/
https://mgronline.com/
https://www.citizenthaipbs.net/
https://prachachat.net/


กำรส่งดำวเทียมครั้งล่ำสุด

• Thaicom ได้ด ำเนินกำรส่งดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจร จ ำนวน 3 ดวง 
ดำวเทียมดวงล่ำสุด ได้แก่ “Thaicom 8” ถูกส่งขึ้นไปเมื่อเดือน
พฤษภำคม 2559 เพื่อเสริมควำมแข็งแกรงของแพลตฟอร์ม

บรอดคำสทท์ี่ต ำแหน่ง 78.5 องศำตะวันออก โดยมีช่องสัญญำณ

ระบบ Ku-band จ ำนวน 24 ช่อง 



กำรส่งดำวเทียมครั้งล่ำสุด

• ดำวเทียม Thaicom 8 มีพื้นที่ให้บริกำรไปยังภูมิภำคทีมีกำร
เจริญเติบโตสูงอย่ำงเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
แอฟริกำ



ค ำถำมท้ำยบท

1. จงอธิบำยควำมหมำยของมวลชน

2. จงอธิบำยควำมหมำยของกำรสื่อสำรมวลชน

3.จงอธิบำยประเภทของสื่อมวลชน

4. จงระบุลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน



ค ำถำมท้ำยบท

5. จงระบุหลักกำรพิจำรณำลักษณะของกำรสื่อสำรมวลชน

6. จงอธิบำยควำมเป็นมำของกำรสื่อสำรมวลชน

7. จงระบุพัฒนำกำรของกำรสื่อสำรมวลชน


