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ก้อนหินกับน ้ำและกำรรู้เท่ำทันสื่อ

• ก้อนหิน เป็นอุปมำอุปไมยให้ยุคสื่อสำรมวลชนที่ดูแข็งกระด้ำง ไม่
ว่ำจะเป็นแท่นพิมพ์ กล้องถ่ำยภำพ กล้องโทรทัศน์ โรงพิมพ์และ
สถำนีโทรทัศน์ดูใหญ่โต เทอะทะ หนำ หนัก 



ก้อนหินกับน ้ำและกำรรู้เท่ำทันสื่อ

• น ้ำ แทนสื่อยุคใหม่ที่ผสำนกันระหว่ำงสื่อจำรีต สื่อมวลชน และสื่อ
ใหม่ในยุคสำรสนเทศ ภำพ เสียง และตัวหนังสือ เหมือนหยดน ้ำที่
หลำกไหลไปบนกระแสอันเชี่ยวกรำกของ super highway ทำง
ข่ำวสำร ควบคุม ที่แพรไ่ปทุกทิศทำง ทั งเปิดเผยและยอกย้อน ท้ำ
ให้ระบบกำรสื่อสำรทั งหมดเปลี่ยนไป



ลักษณะของวำรสำรยุคใหม่ คล้ำย “น ้ำ”

1.เป็นแนวรำบ เพรำะประชำชนมีส่วนร่วมหรือเป็นเครือข่ำย ผู้คน
นับล้ำน เข้ำมำเกำะเกี่ยวกันในโลกออนไลน์ แผ่ขยำยไหลออกไปใน
วงกว้ำง

2. เป็นวำรสำรศำสตร์พลเมือง (citizen journalism) ผู้คน
หลำกหลำยอำชีพสำมำรถเข้ำมำใช้สื่อออนไลน์ได้ เป็นผู้ผลิตสื่อได้



ลักษณะของวำรสำรยุคใหม่ คล้ำย “น ้ำ”

3. เป็นวำรสำรศำสตร์สื่อผสม (convergence journalism) 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่เคยแยกออกจำกัน กลับผสมผสำนใน
สื่อเดียวกัน เช่น สมำร์ทโฟน



ลักษณะของวำรสำรยุคใหม่ คล้ำย “น ้ำ”

4. เป็นวำรสำรศำสตร์หลำกรูปแบบข้อมูล (data journalism) ใช้
ทั งข้อเขียน ภำพ กรำฟิก วิดีทัศน์

5. ใช้แหล่งข่ำวหลำกหลำย (crowdsourcing) สมัครเล่น ยืดหยุ่น 
หลำยแง่มุม สลับซับซ้อน



สื่อใหม่ (new media)

สื่อใหม่ (new media) ที่มีบทบำทสูงขณะนี คือ 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยกำรสื่อสำรในระบบ
ดิจิทัลที่สำมำรถสื่อสำรได้ทั งในระดับบุคคล กลุ่ม และมวลชน 
เชื่อมโยงโลกมนุษย์เสมือนหนึ่งเป็นสังคมเดียวกัน เว็บ (World  
Wide  Web) ต่ำง ๆ มีบทบำทในกำรน้ำเสนอข่ำวสำรหลำกหลำย
และสร้ำงสรรค์โลกเสมือนจริง (virtual  reality) ท้ำให้มนุษย์เข้ำถึง
โลกของควำมเป็นจริงและโลกของจินตนำกำรได้อย่ำงสะดวกและ
อิสระอย่ำงไม่เคยมีมำก่อน



สื่อใหม่ (New Media)

สื่อใหม่ ๆ ที่เกิดจำกควำมก้ำวหน้ำของกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมและเคเบิ ลใยแก้ว มีเคเบิ ลทีวีที่มีช่องรับ
สัญญำณนับร้อยสถำนี มีหนังสือเล่มที่พัฒนำในรูปดิสเก็ต
คอมพิวเตอร์ มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต และยังมีสื่อที่
เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรมำกมำยอีกหลำยสื่อ



สื่อใหม่ (new media)

ซึ่งแนวโน้มที่มีลักษณะกำรบูรณำกำรเป็นสื่อผสม (multimedia) 
แนวโน้มของสื่อต่ำง ๆ ในอนำคตจะมีกำรหลอมมำรวมกัน (media  
convergence) ท้ำให้สำรแยกควำมแตกต่ำงและกำรแยกประเภท
ระหว่ำงสื่อท้ำได้ยำกขึ นจำกที่เคยเป็นในอดีต ซึ่งสื่อต่ำง ๆ มีควำม
แตกต่ำงกันชัดเจน



สื่อใหม่ (new media)

แม็กมำนัส (McManus, 1994 อ้ำงถึงใน Severin และ 
Tankard Jr., 2001) อธิบำยลักษณะเด่นของสื่อใหม่ ดังนี 

1.  เทคโนโลยีสื่อแบบเดิม เช่น กำรพิมพ์ และกำร
กระจำยเสียงและภำพจะรวมและร่วมกันเป็นสื่อผสม

2.  กำรแปรเปลี่ยนของสภำวะสื่อที่เคยมีน้อยไม่ทั่วถึงได้
กลำยเป็นสภำวะสื่อที่มีมำกมำยเหลือหลำย



สื่อใหม่ (new media)

3.  กำรเปลี่ยนแปลงจำกข่ำวสำรที่มุ่งตอบสนองมวลชน
เป้ำหมำยกลุ่มใหญ่มำสู่กำรตระเตรียมข่ำวสำรเพื่อตอบสนองเฉพำะ
กลุ่มหรือแม้กระทั่งเฉพำะบุคคล

4.  กำรเปลี่ยนจำกสื่อมวลชนแบบทำงเดียวเป็นสื่อมวลชน
แบบสองทำง (มีปฏิสัมพันธ์) ที่โต้ตอบได้ทันทีระหว่ำงผู้ส่งกับผู้รับ



ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

• ควำมท้ำทำยในระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

1.ควำมเป็นส่วนตัวใน “พื นที่สำธำรณะ”

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ควำมเร็วกับควำมลึก

4. ควำมจริง (authenticity)



ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

5. ควำมเป็นภววิสัย/สิ่งที่มีพื นฐำนอยู่บนข้อเท็จจริง 
(objectivity) กับ อคติ

6. ลิขสิทธิ์ และกำรให้เครดิต

7. พื นที่ส่วนตัวกับพื นที่สำธำรณะของนักข่ำว

(สฤณี อำชวำนันทกุล, 2555)



บทบำทสื่อ “มืออำชีพ” 

1. ต้องท้ำหน้ำท่ีให้ดีกว่ำเดิม น้ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ น่ำสนใจ เข้ำถึงและเข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน ซึ่งปัจจุบันสื่อ
โทรทัศน์จะน้ำเสนอในรูปแบบของอินโฟกรำฟิก ท้ำให้ง่ำยต่อควำม
เข้ำใจ

2. ต้องอยู่รอดเชิงธุรกิจ เผยแพร่เนื อหำได้อย่ำงกว้ำงขวำง
และท้ำรำยได้จำกสื่อใหม่ (New Media)



ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

• ชุมชนออนไลน์สื่อสำรและขยำยเรื่องรำวที่สื่อกระแสหลักสร้ำง 
เช่น ค้ำว่ำ “อีช่อ” เกิดจำกสื่อโทรทัศน์ แต่ถูกน้ำมำสื่อสำรในโลก
ออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว



ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

• ชุมชนสำมำรถผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วม รำยงำนข่ำวจำกฐำนรำก 
แลกเปลี่ยนควำมเห็น และตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น กรณีของ 
“นวย” ที่เก็บกระเป๋ำแบรนด์เนมได้ แล้วส่งคืนเจ้ำของ 
ข้อเท็จจริงสุดท้ำยเป็นเรื่องลวงโลก เพรำะเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ออนไลน์ จึงอยำกเป็นข่ำว



ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

• สื่อกระแสหลักสำมำรถใช้เนื อหำของชุมชนเหล่ำนี เป็นประโยชน์
ในฐำนะแหล่งข่ำว แนวคิดในกำรท้ำข่ำวและ ตรวจสอบข้อมูล 
เนื อหำที่ได้รับกำรบอกเล่ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กำรน้ำเสนอเนื อหำ
ต้องออกแบบให้เหมำะสม ให้ควำมส้ำคัญกับกำรเล่ำเรื่องได้
น่ำสนใจ



องค์ประกอบของกำรหลอมรวมสื่อ

1. เทคโนโลยี (Technological)

2. อุตสำหกรรมสื่อมวลชน (Industrial)

3. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

4. เนื อหำ (Textual)

5. บริบททำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม 
(Political/Policy)



ลักษณะของกำรหลอมรวมสื่อ 
(Media convergence)

1. อุปกรณ์หรือว่ำแพลตฟอร์มในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรจำก
สื่อ จะมีควำมเชื่อมโยงกัน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน
แทบเล็ต

2. กำรหลอมรวมทั งสื่อและอุปกรณ์ เช่น เล่นอินเตอร์เน็ต
ผ่ำนมือถือ ดูทีวีในคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

3. กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรรับหรือเสพสื่อมีกำร
หลอมรวมเช่นกัน



ลักษณะของกำรหลอมรวมสื่อ 
(Media convergence)

4. กำรหลอมรวมสื่อ เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
เชื่อมโยงข้อมูล (information) เทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
(communication technologies) ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(computer networks) และเนื อหำ (media content) เข้ำ
ด้วยกัน



พื นฐำนกำรท้ำงำนหลอมรวม (Convergence)

พื นฐำนกำรท้ำงำนหลอมรวม ประกอบด้วย(Flew, 2014)

1. ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต (computing)

2. กำรสื่อสำร (communication)

3. เนื อหำ (content)



องค์ประกอบกำรสื่อสำรยุคแห่งกำรหลอมรวมสื่อ

• ในกำรสื่อสำรยุคแห่งกำรหลอมรวมสื่อ ประกอบด้วย Sender –
Message – Channel – Receiver – Feedback – Result

จะมีควำมแตกต่ำงจำกกำรสื่อสำรยุคเดิม ในเรื่องควำมรวดเร็ว กำร
เข้ำถึงผู้บริโภค จึงต้องมีควำมระมัดระวังในเรื่องของกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
เพื่อรับข่ำวสำรอย่ำงรู้เท่ำทัน โดยกำรวิเครำะห์ผู้ส่งสำร – สำร –
ช่องทำงกำรสื่อสำร – ผู้รับสำร และผลกระทบที่เกิดขึ น



อ้ำนำจกำรสื่อสำรอยู่ในมือเรำทุกคน

• Facebook

• YouTube

• Line

• Twitter

• WeChat

• Linked in



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

1. ระดับกำรรับรู้ (cognitive) เช่น “ช็อค สำวอังกฤษคลั่ง
ผอมจนป่วย เนื อติดกระดูก ตำมเทรนดใ์น IG จนมีสภำพใกล้ตำย” 
หรืองำนวิจัยผลกระทับของสื่อสังคมออนไลน์ต่อกำรรับรู้ของลูกค้ำ 
บริษัท ปตท. จ้ำกัด (มหำชน) พบว่ำ ผลกระทบของสื่อสังคม
ออนไลน์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรต่อกำรรับรู้ในด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
ของ ปตท.มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกและในระดับสูง



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

2. ระดับทัศนคติ (attitudinal) จำกรำยงำน The Wave 3 
Report ของ Universal Maccan
(www.universalmccann.com) ระบุว่ำ Social Media เป็นสื่อที่
มีอิทธิพลต่อแบรนด์และภำพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่ำงมำก 
เพรำะนิยมโพสต์แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์
ผ่ำนบล็อกหรือกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน นอกจำกนั น งำนวิจัย
แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือ
องค์กรที่สร้ำงบล็อกเป็นของตนเอง

http://www.universalmccann.com/


ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

3. ระดับอำรมณ์ (Emotional) จำกกำรวิจัยพบว่ำ คน
อเมริกันร้อยละ 63% Lock on facebook เป็นประจ้ำทุกวัน และ
พบว่ำ 40% Lock on มำกกว่ำ 1 ครั ง ในแต่ละวัน คนที่มำใช้
facebook ต่ำงมีวัตถุประสงค์และเหตุผลในกำรมำใช้พื นที่เพื่อผ่อน
คลำย ลดควำมเบื่อหน่ำย ควำมสับสนในใจ กำรกด Like และกำร 
Comment เป็นกำรเสริมแรงทำงบวก



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

4. ระดับกำยภำพ (physiological) กำรน้ำเสนอเนื อหำ
ควำมรุนแรงในสื่อ จ้ำแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี 

4.1 ภำพรวมควำมรุนแรงที่ปรำกฏในเนื อหำสื่อ

4.2 กำรรังแก ท้ำร้ำยกันบนโลกไซเบอร์

4.3 กำรใช้วำจำสร้ำงควำมเกลียดชัง (hate 
speech)



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

5. ระดับพฤติกรรม (behavioral) จำกกำรส้ำรวจผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในอังกฤษ (2012) พบว่ำ 53% ยอมรับว่ำ social 
media ท้ำให้พฤติกรรมของตนเปลี่ยนไป และ 51% บอกว่ำ ตนมี
พฤติกรรมเชิงลบ เพรำะควำมเชื่อมั่นในตนเองลดลง เพรำะไป
เปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่น



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media ท้ำให้เวลำพักผ่อนน้อยลง

• Social media ท้ำให้เกิดกำรข่มเหงรังแกบนโลกออนไลน์หรือ
กำรคุกคำมทำง cyber (cyberbullying) มำกขึ น 



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media มีผลท้ำให้วัยรุ่นใชย้ำเสพติดและสุรำมำกขึ น และ
ยอมรับว่ำ เห็นภำพกำรใช้จำก social media และมีอิทธิพลต่อ
วัยรุ่น



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media  ท้ำให้คนที่ใช้ไร้ควำมสุขได้ เพรำะมี
ควำมสัมพันธ์กับอำรมณ์ของผู้ใช้ พบว่ำ ผู้ใช้ facebook มำก มี
ควำมสุขน้อยกว่ำ ผู้ที่ใช้ facebook น้อย และควำมพึงพอใจใน
ชีวิตต่้ำ



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media ท้ำให้มีกำรติดต่อกับคนอื่น ๆ เพิ่มขึ น ได้รู้จัก
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมทั่วโลก

• ท้ำให้เกิดควำมกลัวว่ำจะตกยุค หรือ FOMO (Fear Of Missing 
Out) กลัวจะที่พลำดจำกข่ำว กดดันให้ต้องแชร์และติดตำมคนอื่น



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media ท้ำให้คนท้ำงำนหลำยอย่ำงและท้ำงำนไม่ส้ำเร็จ
สักงำน ขณะที่เปิดบนจอคอมพิวเตอร์ มีกี่หน้ำต่ำงท่ีเปิดไว้และ
หนึ่งในนั น คือ Social media จำกกำรวิจัยควำมสำมำรถสมอง
ของคน พบว่ำ สมองคนไม่สำมำรถโฟกัสเรื่อง 2 เรื่องในเวลำ
เดียวกันได้



ประเภทของผลกระทบจำก Social Media

• Social media ช่วยเพิ่มทักษะทำงสังคมให้ผู้คน จำกงำนวิจัย
ครบรอบ 119 ปี ของ American Psychological Association 
พบว่ำ วัยรุ่นที่มีบุคลิกภำพแบบเก็บตัวได้ประโยชน์ในด้ำนทักษะ
ทำงสังคมจำก Social media เพรำะคนขี อำยจะรู้สึกว่ำตนเองมี
ควำมปลอดภัยเมื่ออยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์หรือสมำร์ทโฟน



คุณลักษณะของโลกำภิวัฒน์

1.กระแสโลกำภิวัฒน์ได้เชื่อมโยงวัฒนธรรมทั่วโลก         
เข้ำด้วยกัน ก่อให้เกิดกำรผสมผสำนน้ำไปสู่ควำมคล้ำยคลึงกันทำง
วัฒนธรรม เช่น กำรบริโภคแมคโดนัลด์ พิซซ่ำ KFC ฟังเพลงปอ็ป ดู
หนังฮอลลวู้ีด

2. เชื่อมโยงกันในทุกระดับด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่
ทันสมัย



กำรศึกษำผลกระทบจำกสื่อใหม่

• ผู้สนใจสำมำรถศึกษำผลกระทบจำกสื่อใหม่ได้จำกเว็บไซต์ต่ำง ๆ 
ดังนี 

• Libdoc.dpu.ac.th

• Taweenunsangto.blogspot.com

• Journal.svit.ac.th

• https://www.tci-thaijo.org

• https://cujrnewmedia.wordpress.com เป็นต้น

https://www.tci-thaijo.org/
https://cujrnewmedia.wordpress.com/


คุณลักษณะของโลกำภิวัฒน์

3. เคลื่อนย้ำยข้อมูล ควำมรู้และทุนได้อย่ำงรวดเร็ว

4. ท้องถิ่นรับรู้เรื่องรำว ปรำกฏกำรณ์ของโลกมำกขึ นและ
รวดเร็ว เช่น ไฟไหม้โบสถน์อร์ทเตอร์ดัม ปำรีส ประเทศฝรั่งเศส 
สร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1163 รัชสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ที่ 7

5. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับ
องค์กรทุนข้ำมชำติ



คุณลักษณะของโลกำภิวัฒน์

6. มีแนวโน้มที่จะมองไม่เห็นหรือละเลยควำมส้ำคัญของ   
อัตลักษณ์อื่นใดที่ไม่ใช่อัตลักษณ์หลักของสังคม

7. บุคคลเกิดกำรเปรียบเทียบประสบกำรณ์กับสังคมอื่นได้
ง่ำยด้วยกำรมองผ่ำนสื่อข้ำมชำติ เช่น กำรเมืองกำรปกครองระหว่ำง
ประเทศฝรั่งเศส กับประเทศไทย



ปัญหำสื่อใหม่ในยุคโลกำภิวัฒน์

1. มีควำมง่ำยในกำรเข้ำถึงระบบ กำรตรวจสอบและกำร
ป้องกันท้ำได้ยำก

2. กำรใช้เทคโนโลยีในทำงที่ผิด เช่น กำรล่อลวงต่ำง ๆ กำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เป็นข่ำวทำงสื่อมวลชนทุกวัน



ปัญหำสื่อใหม่ในยุคโลกำภิวัฒน์

3. เส้นแบ่งระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับเรื่องสำธำรณะหำยไป 

4. ข้อมูลแบ่งปันได้รวดเร็วขึ น แต่มีควำมผิดพลำดได้มำกขึ น 
ข่ำวจริง ข่ำวเท็จ ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย มีกำรจัดเสวนำเรื่อง 
“กำรต่อต้ำนข่ำวลวง ข่ำวปลอมในโลกดิจิทัล” แถลงปฏิญญำรวม
พลังขับเคลื่อนต่อต้ำนข่ำวลวง ข่ำวปลอม โดยผู้แทนองค์กำรต่ำงๆ

5. จริยธรรมสื่อ (media ethics) เช่น กำรเผยแพร่คลิปกำร
กระโดดตึกเสียชีวิต/ภำพผู้เสียชีวิต



ปัญหำสื่อใหม่ในยุคโลกำภิวัฒน์



BEFORE YOU POST..THINK

• T – IS IT TRUE?/จริง/แท้

• H – IS IT HURTFUL?/เป็นอันตรำย

• I – IS IT ILLEGAL?/ผิดกฏหมำย

• N – IS IT NECESSARY?/จ้ำเป็น

• K – IS IT KIND?/ชนิด/จ้ำพวก/ประเภท



ค้ำถำมท้ำยบท

1. จงอธิบำยลักษณะของวำรสำรยุคใหม่ คล้ำย “น ้ำ”

2. จงอธิบำยลักษณะเด่นของสื่อใหม่

3. จงระบุควำมท้ำทำยในระบบนิเวศใหม่ของสื่อ

4. จงระบุองค์ประกอบของกำรหลอมรวมสื่อ



ค้ำถำมท้ำยบท

6. จงอธิบำยพื นฐำนกำรท้ำงำนหลอมรวม

7. จงระบุประเภทของผลกระทบจำก Social Media

8. จงอธิบำยคุณลักษณะของโลกำภิวัฒน์กับสื่อใหม่

9. จงระบุปัญหำสื่อใหม่ในยุคโลกำภิวัฒน์


