
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  10 
 
เนื้อหา 
สภาพปจจุบันของสื่อสิ่งพิมพ 
สภาพปญหาของสื่อส่ิงพิมพ 
 การดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

 สภาพปญหาของสื่อส่ิงพมิพแตประเภท 
แนวโนมของสื่อสิ่งพิมพ 
 การวิเคราะหการดําเนินงานสื่อส่ิงพิมพ 

 ผลกระทบที่เกดิจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 

 การเกิดสื่อใหม 

การปรับตัวของนักส่ือสารมวลชน 
ตัวอยางหนังสือพิมพในอนาคต 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  10  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1.   บอกถึงสภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพิมพไดถูกตอง 

2. ระบุถึงสภาพปญหาและแนวทางแกไขของสื่อส่ิงพิมพดานตาง ๆ ไดถูกตอง 

3. อธิบายความหมายและผลกระทบที่เกิดขึน้จากสื่อใหมไดถูกตอง 
4. อธิบายถงึแนวโนมของสื่อส่ิงพิมพไดถกูตอง 
5. บอกถึงแนวทางในการปรับตัวของนักสื่อสารมวลชนใหสอดคลองกับสภาพการณ 

อนาคตได 

6. ยกตัวอยางสื่อส่ิงพิมพในอนาคตได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที ่ 10 

2.  บรรยายประกอบแผนใส แผนภาพ และสรุปเนื้อหาในแตละหวัขอ 
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3.  แบงกลุมนกัศึกษาใหทาํกิจกรรมตามใบงานดังตอไปนี ้

     3.1 จงอธบิายลักษณะและยกตัวอยางของสื่อส่ิงพมิพในอนาคต  

     3.2 เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของสือ่ส่ิงพิมพในอนาคต 

4.  อภิปรายเกี่ยวกบัสภาพปญหา พรอมแนวทางในการแกไขสื่อส่ิงพิมพ 

5.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

6.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1.   เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. แผนภาพ 

4. ใบงาน 

5.   แบบฝกหัด 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2.  จากการทาํใบงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

3.  จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 10 
สภาพปจจุบัน ปญหาและแนวโนมของสื่อสิ่งพิมพ 

  

 ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อมวลชนทีม่ีพัฒนามายาวมากกวาสื่ออ่ืน ในปจจุบนัพบวาสื่อส่ิงพิมพมี

หลากหลายประเภทและมีรูปแบบที่แตกตางกนัออกไป รวมทัง้วัตถุประสงคการใช ตลอดจนเนื้อหา

ที่แตกตางกันไปตามประเภทของสื่อส่ิงพมิพ แตส่ิงที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกนันัน่อยูที่ระบบ

โครงสรางและกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ ส่ือส่ิงพิมพกลายมาเปนเครื่องมือสําคญัของการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก โดยเฉพาะหนังสือพมิพ ไดรับความเชื่อถือจากประชาชนมากขึ้น

ในการทําหนาที่ดานขาวสารโดยปราศจากอิทธิพลของระบบโครงสรางเดิมของสังคมในอดีต 

หนงัสือพมิพและสื่อส่ิงพมิพอ่ืน ๆ ไดมีการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปทั้งดานสทิธิ เสรีภาพ หนาที่

และความรับผิดชอบ ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่วของเพื่อรองรับแนวคิดใหม ๆ ในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีรากฐานอยูบนความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น  ดงันั้นในบทนี้จะกลาวถึง

สภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพมิพที่เนนหนักดานหนงัสือพมิพในประเทศไทย  รวมทัง้ ปญหาและ

อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใชส่ือส่ิงพมิพ ตลอดจนแนวโนมของการพัฒนาสื่อส่ิงพิมพทีจ่ะ 

เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งอาจจะมีผลตอการปฏิวัติหนงัสือพมิพและแวดวงสื่อส่ิงพิมพในประเทศไทย 

 

สภาพปจจุบันของสื่อสิ่งพิมพ 
สภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพมิพแบงออกเปน 2 ระดับไดแกโครงสรางรวมที่ครอบคลุม

ประเภทและจาํนวนของสื่อส่ิงพิมพในสงัคม และโครงสรางเฉพาะของสื่อส่ิงพมิพแตละประเภท

โครงสรางโดยรวมของสื่อส่ิงพิมพ  พบวาในปจจุบนัมีหนงัสือพิมพรายวันออกจําหนายทกุวนัมี

จํานวนที่อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงกวาจํานวนที่เปนอยู เนื่องจากหนังสือพิมพรายวนัดาํเนนิโดยเอกชน

อาจประสบปญหาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานธุรกจิ เพราะหนงัสือพิมพรายวนั

ตองลงทนุสงู จึงทาํใหจาํนวนหนังสือพิมพในตลาดมีจํานวนที่ไมแนนอน  และกิจการหนงัสือพมิพ

มีการแขงขันกนัสูง บางฉบับยอดจําหนายสูงถึง 1-2 ลานฉบับตอวนั  สวนดานหนงัสือพิมพทองถิ่น

มีจํานวนมากขึ้นโดยออกเปนรายล็อตเตอรร่ี มีขนาดรูปเลมเล็กกวาหนงัสือพมิพสวนกลาง มีการ

นําเสนอขาวสารที่เนนระดับทองถิน่ และเลียนแบบการจัดทําทัง้ดานรูปเลมและเนือ้หาที่นาํเสนอ

อยางหนังสือพิมพในสวนกลาง 
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ดานนิตยสารและวารสารก็เชนเดียวกับหนังสือพิมพ โดยมีลักษณะมุงเนนกลุมผูอาน

เฉพาะ มกีารจาํหนายที่มิใชรายวนั เนื้อหาและรูปเลมผานกระบวนการผลิตที่มีความประณีต  

สวยงามเพิ่มข้ึน สวนหนงัสือเลมและสิ่งพิมพเฉพาะกิจ ในสภาพปจจุบนัมีความหลากหลาย 

มากกวาหนังสือพิมพและนติยสาร วารสารมาก แมวาจะไมคึกคักแตก็จะมีใหเหน็อยูทั่วไปใน 

ทองตลาดในรูปแบบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการใชของกลุมผูอานทั้งทั่วไปหรือเฉพาะกลุม 

 สําหรับโครงสรางเฉพาะของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทนัน้ขึ้นอยูกับขนาดขององคกรเปน

สําคัญในการแบงหนวยงานภายในที่แตกตางกนัออกไป ไดแก กองบรรณาธิการ กองการผลิต  

กองการตลาด กองโฆษณา และกองจัดการ  ทัง้เพื่อใหการดําเนนิธรุกิจของสื่อส่ิงพิมพบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกรนัน้ ๆ  

ชวรงค  ลิมปปทมปาณ ี  (2540, หนา 4)  ไดศึกษา “บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนา

ความเปนประชาสังคม”  พบวา  แมวาจะเริม่มีหนังสือพิมพภาษาไทยในประเทศไทยมาตั้งแต  

พ.ศ. 2387  แตกวาหนงัสือพิมพจะสามารถพัฒนามาเปนธุรกิจที่มัน่คงไดก็เมื่อประมาณ 20 กวาป

มานี้เอง  ทั้งนี้เพราะกอนหนานี้สวนใหญแลวประเทศไทยจะอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการ     

ซึ่งหนังสือพิมพขาดเสรีภาพในการแสวงหาและนาํเสนอขาวสาร  การสั่งปดหนงัสือพิมพเปนไป

อยางงายดาย ธุรกิจหนังสอืพิมพจงึไมสามารถเปนธรุกิจที่ผูประกอบอาชีพหนงัสอืพิมพสามารถ

ฝากความหวังวาเปนอาชพีทีม่ั่นคงได  นอกจากนี้สภาพปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ยังไมมีการวางรากฐานของการพัฒนาไวอยางเปนรูปเปนราง  ก็ไมอาจทาํใหธุรกิจหนงัสือพมิพเปน

ธุรกิจที่ผูลงทนุทาํการพัฒนาใหเปนสถาบนัที่สามารถทาํหนาที่ส่ือมวลชนไดอยางครบถวนสมบูรณ

ตามภาระหนาที่ของสื่อมวลชนในระบบประชาธิปไตย 

 อยางไรก็ตามหนงัสือพมิพในระยะ 20 ปที่ผานมาไดพฒันาเปนธุรกจิที่มัน่คงมากขึ้น  โดย

นอกจากจะมีเจาของเปนเอกชนแลว  ยงัเปดโอกาสใหประชาชนเขามาเปนเจาของโดยการนําหุน

ออกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย   เชน  หนงัสือพิมพมติชน  บางกอกโพสต   และเดอะเนชัน่ เปนตน  

ในขณะที่เจาของกิจการหนังสือพิมพอีกบางฉบับ   แมไมไดนํากิจการเขาสูตลาดหลกัทรัพย  แตก็

สามารถพัฒนาเปนธุรกิจทีม่ัน่คงได  เชน  หนงัสือพมิพไทยรัฐ   และเดลินิวส เปนตน อยางไรก็ตาม  

ก็มีหนังสือพิมพอีกจํานวนหนึ่ง  ทัง้ทีน่ํากิจการเขาซื้อขายในตลาดลกัทรัพยและเปนกิจการทีม่ิได

นําเขาตลาดหลักทรัพยตองประสบกับภาวะย่าํแยอันเนือ่งจากภาวะตกต่ําในชวงป พ.ศ.2540  
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สภาพปญหาของสื่อส่ิงพิมพ 
 ในการดาํเนนิธุรกจิสื่อสิ่งพิมพปจจุบันนั้นประสบกบัปญหาดานตาง ๆ ดังนี ้
 1.  ดานปริมาณ  ส่ิงพมิพมหีนงัสือพมิพรายวนั รายสัปดาห รายเดือน และนิตยสารตาง ๆ 

จํานวนมากมาย มีสํานักพมิพตั้งอยูกระจัดกระจายทั่วทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวนนับ 

ไมถวน กอใหเกิดสภาวะการแขงขันทางธรุกิจกันสงู แมวาจะเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคขาวสาร 

หากผูจัดทําหรือผลิตสื่อส่ิงพิมพขาดความรับผิดชอบมุงแสวงหาผลกาํไรทางธุรกิจมากจนเกนิไป

อาจทาํใหส่ือส่ิงพิมพดอยคณุคา 

2. ดานคุณภาพ  ถึงแมวาในเชิงปริมาณจํานวนสื่อส่ิงพิมพมเีพิ่มข้ึน แตส่ือส่ิงพิมพที่ม ี

อยูนั้นยังดอยคุณภาพทัง้ในการผลิตและการเสนอขอมูลขาวสาร ส่ิงที่เปนปญหาอยางมากคือ 

การไมมีระบบของการวางแผน และรูปแบบการใชเพื่อประโยชนของสวนรวมอยางชดัเจน  

หนงัสือพมิพคณุภาพ เชน สยามรัฐ มติชน เปนตน มีจํานวนนอย สวนใหญจะเปนหนังสือพิมพ

ปริมาณ ที่มุงเสนอขาวอาชญากรรม และบันเทงิ ทัง้นี้เจาของสื่อส่ิงพมิพสวนใหญเปนเอกชนจงึ 

มุงประโยชนทางดานธุรกิจมากกวา  

3.  ขาดองคการกลางที่จะทาํหนาที่กาํกับกําหนดรูปแบบเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคมโดย

สวนรวม  ทัง้นีส้มาคมหรือชมรมตาง ๆ ของสื่อมวลชนในปจจุบันที่เกิดข้ึนมา มิไดทําหนาที ่

ดังกลาวอยางแทจริงในการที่มุงประโยชนสาธารณชน แตเปนเพียงชมรมหรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมา

เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมตนหรือที่เกี่ยวของเทานัน้ 

4.  เจาของหรือผูรับผิดชอบในการผลิตสื่อส่ิงพิมพขาดจติสํานึกในบทบาทหนาที่ของ 

ส่ือมวลชนที่มคีวามรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการนําเสนอเนื้อหาสาระที่ไมตอบสนองความ

ตองการของสงัคมโดยสวนรวม แตสวนใหญมุงประโยชนในดานชื่อเสยีง ธุรกิจ การเมือง สวนตน

หรือกลุมบุคคลเปนสําคัญ 

5.  คุณภาพของผูสงสารและผูรับสาร ผูสงสารสวนหนึง่ในปจจุบนัยังไมเปนนักวิชาชพี คือ

ขาดประสบการณและแนวคิดในดานการนําเสนอ หรือผลิตรายการทีม่ีบทบาทตอพฤติกรรมที ่

พึงประสงคของสังคม ดานผูรับสารหรือประชาชนสวนใหญ การศึกษานอยและดอยทางเศรษฐกิจ

จึงขาดโอกาสที่จะไดรับขาวสาร 

6. การควบคุมส่ือส่ิงพิมพ  ดานรัฐมีการออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ข้ึนมา 

ควบคุมส่ือส่ิงพิมพพอสมควร  ดานสาธารณชนก็มีองคการตาง ๆ   ที่รวมรับผิดชอบ  และดานการ

ควบคุมตนเองของบรรดาสื่อมวลชนที่มกีารตั้งรางวัลมอบใหแกส่ือมวลชน หรือบุคคลหรือรายการ
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ที่ดี อยางไรกต็ามการควบคุมก็ยังทําไดในวงจํากัด โดยเฉพาะดานเนื้อหา ทาํไดนอยมากที่เห็นได

ชัดเจนในปจจุบันผูที่เขามาควบคุมส่ือมวลชนที่แทจริงกลับเปนบุคคคล 2 กลุม คือกลุมผูม ี

ผลประโยชนทางการคา และกลุมที่มผีลประโยชนทางการเมือง ซึง่ไมใชวิธีการควบคมุที่ถกูตอง 

 จากประเดน็ขางตนพอสรุปไดวาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของทําใหเกิดปญหาตอส่ือส่ิงพมิพนัน้

แบงไดเปน 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 

1. ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยภายในองคกรของสื่อส่ิงพิมพที่เขามาเกีย่วของกับการ 

กําหนดนโยบายในการผลิตสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  วามีความเหมาะสม มคีวามรับผิดชอบตอสังคม 

มากนอยเพียงใด 

2. ปจจัยภายนอก ไดแก ส่ิงแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอธุรกิจของ 

ส่ือส่ิงพิมพทัง้โดยตรงและโดยออม  อาท ิ

2.1 การเมือง   ความขัดแยงระหวางหนังสือพมิพหรือส่ือมวลชนกับฝายปกครอง 

หรือรัฐบาลเปนปญหาสืบเนือ่งที่ยงัแกไมตกมาจนถงึบัดนี้  ถึงแมวารัฐบาลมนีโยบายสนบัสนนุ

ประชาธิปไตยอยางเตม็ที่แลวก็ตาม   

2.2 กฎหมาย  การออกกฎหมายบางฉบับที่ใชกนัอยูในปจจุบันมีความลาสมัย 

และเขามาจาํกัดสิทธ ิ เสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ ซึ่งขณะนี้กาํลังดําเนินการรางกฎหมายการพิมพ

ฉบับใหมอยูกต็าม 

2.3 เศรษฐกิจ  นับวาเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยกาํลังอยู 

ในชวงฟนฟูเศรษฐกิจหลงัจากเจอพิษภัยมรสุม IMF  ถึงแมวาเศรษฐกิจจะเริ่มดีข้ึนเหมาะสมกบั

การลงทุน แตการลงทุนการผลิตสื่อส่ิงพมิพนับวนัก็จะสูงยิ่งขึน้ โดยเฉพาะดานวัสดุอุปกรณ เชน 

กระดาษ อุปกรณ เครื่องมือทางการพิมพที่ทนัสมัย และคาใชจายอื่น ๆ  

2.4 ผูอาน  นอกจากความสามารถและพฤติกรรมของผูรับสารที่เปนผูอานในการ 

ทําความเขาใจสาระที่ปรากฎบนหนาสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ  แลว บางครัง้ผูอานไมไดสนใจที่จะเปดรับ

ขาวสารจากสือ่ส่ิงพิมพเทาที่ควรดวยปจจัยทางลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ วัย อาย ุ 

การศึกษา สภาพสงัคม เปนตน ทําใหโอกาสในการขยายตัวของสื่อส่ิงพิมพตองขึ้นอยูกับพฤติกรรม

ของผูรับสาร 
สภาพปญหาของสื่อสิง่พมิพแตละประเภท 

 ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อที่ถายทอดสารที่รับรูไดดวยการอาน ส่ือส่ิงพิมพทีม่กีารผลิตในประเทศ

ไทย อาจจําแนกออกไดเปนหนงัสือ จุลสารและเอกสารเผยแพรตาง ๆ นิตยสาร วารสาร และ 

หนงัสือพมิพ ซึ่งมีสภาพปญหาดังตอไปนี้ (ศิกษก  บรรลือฤทธิ,์ 2543, หนา 287) 
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1. หนงัสือ  ในประเทศไทยผูจัดพิมพหนังสืออาจเปนสาํนักพิมพหรือผูพิมพก็ได ผูจัด 

พิมพจะเลือกผูเขียนและเรือ่งที่จะพิมพตามนโยบายของบริษัทหรือหนวยงานของตน ผูจัดพิมพจะ

เปนผูกาํหนดรูปแบบ วิธกีารจัดพิมพ และราคาของหนงัสอืเองทัง้หมด นอกจากนี้ผูจดัพิมพสวน

ใหญยังเปนผูจัดจําหนายดวย ซึง่ตางกับบางประเทศทีผู่จัดพิมพและผูจัดจําหนายจะแยกกนั 

สําหรับจุลสารและเอกสารเผยแพรตาง ๆ ซึง่เปนสิง่พมิพที่ออกมาเพื่อเผยแพรสารนิเทศเฉพาะกิจ

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สวนใหญจะจดัพิมพโดยหนวยราชการและสมาคมทางวชิาชีพเพี่อใช

เผยแพรในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ปจจุบนัเรื่องลิขสิทธิ์เขามามีบทบาท 

2. นิตยสารและวารสาร  ปจจุบนัในประเทศไทยมนีิตยสารและวารสารจดัพิมพเผยแพร 
ประมาณกวา 1,000 ฉบับสวนใหญพิมพเปนภาษาไทย และมุงใหความบันเทิงแกผูอานมากกวา

ใหสารนิเทศทางวชิาการ และทั่วไปยอดจาํหนายของวารสารทางวิชาการจะต่ํากวายอดจําหนาย

ของนิตยสารทัว่ไป หรือนิตยสารเฉพาะดาน เชน นิตยสารดานกฬีาที่มชีื่อเสียงที่สุดของไทยม ี

ยอดจําหนายฉบับละประมาณ 100,000 ฉบับ นิตยสารทางดานการตกแตงบานมียอดจําหนาย

ประมาณ 80,000 ฉบับ วารสารทางวิชาการจะมียอดจาํหนายสงูสุดไมเกิน 7,000 ฉบับ นิตยสาร

ในประเทศไทยสวนใหญจะมีรายไดหลักจากการโฆษณาและมีอายุส้ัน เมื่อออกมาไดระยะหนึง่ 

จะเลิกกิจการ  

3. หนงัสือพมิพ ปจจุบันในประเทศไทยมีหนงัสือพิมพรายวันพิมพในกรงุเทพฯ จํานวน 

นอยลงและในสวนภูมิภาค ซึง่สวนใหญจะจัดพิมพ 10 วัน 1 ฉบับ หรือ 2 ฉบับ ใน 1 เดือน  

หนงัสือพมิพทีจ่ัดพิมพเหลานี้เอกชนเปนเจาของและดําเนินการเองเพือ่ผลกําไรและเพื่อเปนฐาน

สนับสนนุทางการเมือง หนงัสือพิมพสวนใหญเผยแพรสูประชาชนโดยการจําหนายปลีกมากกวา

การบอกรับเปนสมาชิก กลาวโดยทัว่ไปแมหนงัสือพมิพจะเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดมาก แตใน

ทองที่หางไกลการคมนาคมไมสะดวก ประชาชนก็ยงัไมสามารถเขาถงึขาวสารจากหนังสือพิมพที่

จัดพิมพไดเพยีงพอ 

ดังนัน้พิจารณาจากสภาพการผลิตสื่อส่ิงพิมพซึง่เปนสือ่หลักของประเทศไทยแลว 

นับวาประเทศไทยผลิตสื่อประเภทนี้ไดนอยมาก 

 

แนวโนมของสื่อส่ิงพิมพ 
การดําเนินงานของสื่อมวลชนไทยดาํเนนิกิจกรรมเปนอสิระไมสัมพันธกัน เนื่องจากไมมี

องคกรกลางประสานงาน มีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเปนจํานวนมากรับผิดชอบ

และเปนเจาของกิจการ หนวยงานเหลานีก้ําหนดนโยบายบริหารงานและดําเนนิการสื่อสารมวลชน
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ของตนตางคนตางทาํ แมวาในระยะตอรัฐบาลไดพยายามตั้งองคกรขึ้นมาควบคมุดูแล แตก็จัดทํา

ไดเพียงบางสวน งานสื่อมวลชนของไทยจงึไมสามารถเจริญกาวหนาไปไดเทาที่ควรจะเปน  

การวิเคราะหการดําเนินงานของสื่อสารมวลชนดานสื่อสิ่งพิมพ พบวาการ

ดําเนนิงานของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทระหวางเปาหมายกับผลงานมีความแตกตางกนั ดงันี ้

1. หนงัสือพมิพ   หนังสือพิมพรายวนัมีเนื้อที่สําหรับขาวประมาณ 50 % เนื้อที่สําหรับ 

แจงความหรือโฆษณา 20-40% เนื้อที่สําหรับความรูทัว่ไป 7% ข้ึนไป และเนื้อที่สําหรับเร่ืองบันเทิง  

0-12% ขอมูลนี้ยืดหยุนอยูบางตามนโยบายของหนงัสือพิมพแตละฉบบั ในปจจุบนัหนงัสือพมิพ

รายวนัไดเพิ่มเนื้อที่สําหรับเปนสื่อกลางการแสดงออกซึ่งความคิดเปนเชงิขาวของนักหนังสือพิมพ

และผูอานมากขึ้น หนงัสือพิมพเปนสื่อมวลชนภาคเอกชน ซึง่มีความสําคัญตอสังคมเปนอยางมาก

เมื่อเปรียบเทยีบกับส่ือมวลชนประเภทอืน่ ถาวิเคราะหการนําเสนอขาวสาร การจัดทําหนงัสือพมิพ

จะพบวา เนื้อหาของหนังสือพิมพทั้งหลายที่มีอยูในปจจุบัน เชน ไทยรัฐ เดลินิวส สยามรัฐ มติชน 

บานเมือง สามารถจําแนกเนื้อหาหนังสือพิมพได 10 ประเภทคือ 

1.1 ขาวในประเทศ 

1.2 ขาวตางประเทศ 

1.3 ขาวบรรณาธิการ 
1.4 คอลัมน 
1.5 ขาวสังคม 

1.6 นวนิยาย 

1.7 เร่ืองเด็กและเยาวชน 

1.8 โฆษณา 

1.9 การตูน 

1.10 อ่ืน ๆ  

2. นิตยสาร สวนใหญมุงใหการบันเทงิเปนหลกัโดยมีสาระเพื่อการศึกษาอยูประมาณ  

10 % ของเนื้อหาทั้งหมด เชน นิตยสารบางกอก บางกอกสแควร เปนตน อยางไรกต็ามมีนิตยสาร

เฉพาะเนื้อหาสาระบางประเภทสําหรับผูอานกลุมยอย เชน  แพรว ลลนา กุลสตรี สตารซ็อคเกอร 

เปนตน 

 อยางไรก็ตามการที่ส่ือส่ิงพมิพไมสามารถทําหนาที่ไดดแีละสมบูรณเทาที่ควร เนื่องมาจาก

ขอจํากัดซึ่งสวนหนึ่งมาจากลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพนัน่เอง กับอีกสวนหนึง่มาจากสื่อส่ิงพมิพเปน
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สถาบันของสังคมจึงตองมีความสมัพนัธกบัสถาบนัอื่น ๆ ในสังคมซึ่งทาํใหเปาหมายกับผลงานที่

ทําไดแตกตางกันอยูคอนขางมาก (ธีระศักดิ์  ละมอม, 2542, หนา 38) 

 ในปจจุบนัมีการนําเทคโนโลยีเขามาดาํเนนิงานหนงัสือพิมพตัง้แตเร่ิมมีการพมิพคร้ังแรก

จนปจจุบนั พฒันาการพมิพทุกยุคทุกสมยัไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกรูปโฉมของหนังสือพิมพ

และส่ือส่ิงพิมพไมมากกน็อยเสมอมา ความเปลีย่นแปลงแตละครั้งสรางความตื่นตวัในการแขงขัน

กันทางดานคณุภาพการผลติหนงัสือพิมพทุกสมยั เพื่อใหไดมาซึง่ผลทางดานการตลาด คือ  

การขยายจํานวนการผลิต การเพิ่มยอดจําหนายหนังสือพิมพเปนทวีคูณตลอดถึงการเพิ่มรายได

จากการขายเนื้อที่โฆษณาไดอีกประการหนึ่ง 

 อยางไรก็ตามบทบาทเทคโนโลยีการพิมพในอดีต ก็ยงัไมสามารถสรางความเปลีย่นแปลง

และผลกระทบดานตาง ๆ  อยางมากมายเทากับความเจริญอยางรวดเร็วยิ่งของเทคโนโลย ี

การสื่อสารสมยัใหมในชวงสองทศวรรษที่ผานมา 

 ความเปลีย่นแปลงดังกลาวไดนํามาซึ่งการปฏิวัติวิชาชพีหนงัสือพมิพทัง้รูปลักษณะและ

เนื้อหาอยางไมเคยปรากฎมากอนในประวตัิศาสตร การทําหนงัสือพมิพนับเปนพัฒนาการทัง้ 

ระบบการพมิพ   และการสือ่สารขาวสารพรอม ๆ กัน ตั้งแตการเรียงพมิพ การพิสูจนอักษร  

การตรวจแกตนฉบับ การจัดหนา การสื่อขาว การรายงานขาว การจัดการ การตลาด ฯลฯ  

ผลประโยชนทีเ่กิดขึ้นอยางชดัเจน เหน็จะไดแกความรวดเร็วในการสื่อขาวสารและการพิมพ ทําให

ผูอานสามารถรับสารไดทันกบัเหตุการณมากขึ้น นอกจากนัน้นักวชิาการทางการศกึษาหลายทาน

ชี้ใหเหน็วา รูปลักษณหนาตาของหนังสือพิมพที่พฒันาขึ้นมากนัน้ชวยใหหนงัสือพมิพมีบทบาทตอ

การสงเสริมสภาพการอานหนงัสือของประชากรไทยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 เทคโนโลยีสมยัใหมไดสรางศักยภาพการสื่อสารใหมีพลังมหาศาลในสังคมยุคขาวสาร 

หรือที่เรียกวา “สังคมขาวสาร”  จนกลาวไดวาหากปราศจากอุปกรณการสื่อสารเพื่อเขาถึงขาวสาร

แลว เราคงจะอยูในสังคมทกุวันนี้ไดยาก และคงกลายเปนมนุษยลาหลังไปไดในชั่วพริบตา  

สังคมขาวสารไดสรางบรรยากาศความกระตือรือลนในการรับสารใหกบัผูบริโภคตามลําดับ 

เทคโนโลยีการสื่อสารเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหเราเทาทันความเคลื่อนไหวของโลกไดทนัทวงท ี

ทันเหตุการณ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม 
 เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมีตอกระบวนการผลิตหนงัสือพิมพในประเด็นตาง ๆ เพื่อให

เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น มีดังนี ้
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 1.  ดานการผลิต  ปจจุบนัหนังสือพิมพหลายฉบับแขงขนักนัใชระบบพิมพสมัยใหมโดย

คํานึงถึงประสทิธิภาพทางการพิมพเปนหลัก ความแตกตางทางดานศกัยภาพทางการพิมพมีผลตอ

ผลิตผลสุดทายของหนังสือพิมพ เชน ความละเอียดเรยีบรอย ความคมชัด ความรวดเร็ว และ

ประมาณการผลิต เปนตน ส่ิงที่เหน็ไดชัดเจน ไดแก คณุภาพตัวอักษรพิมพ ความคมชัดของ 

ตัวอักษร และเสนสาย ภาพ ขีดความสามารถในการพิมพ ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนระหวาง

พิมพ ความสะอาด ตลอดจนความพรอมในการขนสง 

      เทคโนโลยเีร่ิมมีบทบาทตั้งแตข้ันตอนของการเรียงพมิพ หนงัสือพมิพสวนใหญ

โดยเฉพาะในสวนกลางหนัมาใชระบบการเรียงพิมพดวยแสง หรือระบบเรียงพมิพแบบ

คอมพิวเตอรมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการเรียงพมิพสูงกวา รวดเร็วกวา และคมชัดกวาการ

เรียงดวย 

ตัวตะกั่วมาก นอกจากนัน้การเรียงพิมพดวยคอมพวิเตอรยังชวยใหระบบการตรวจแกและพิสูจน

อักษรเปนไปอยางรวดเร็วสะดวกกวาการเรียงพมิพแบบเกา กลาวคือ ผูเรียงพมิพสามารถแกไข 

ขอความ   และคําผิดในเครือ่งคอมพวิเตอรทันทีโดยมิตองรื้อขยับขยายขอความทั้งหมดเหมือนใน

แบบสมัยกอน นอกจากจะประหยัดเวลาแลวยังเพิ่มความแนนอน ความถูกตอง และสามารถเก็บ

บันทกึไวเพื่อเรียกใชไดเมื่อตองการในโอกาสตอไปโดยไมเปลืองเนื้อที่อีกดวย 

      การพฒันาเทคโนโลยีระบบการพมิพไดสรางประโยชนใหญหลวงแกวงการพิมพ 

สามารถเพิ่มปริมาณการพมิพไดตามความตองการของหนงัสือพมิพแตละฉบับ แทนพิมพ 

บางประเภทมขีีดความสามารถในการพิมพมากถงึชั่วโมงละกวาแสนฉบับ และสามารถปรับ

ปริมาณการพมิพขนาดต่ํากวาไดเชนกัน 

      การบรรจุหบีหอและขนสง แทนพิมพสมัยใหมไดรับการออกแบบใหสามารถกําหนด

จํานวนพิมพ พับเลม และผูกมัด ตามจํานวนที่ตองการ พรอมที่จะขนสงตอไป การกําหนดจํานวน

หีบหอนี้เปนไปอยางแมนยาํ ฝายขนสงเพียงแตนําสงตามขั้นตอนการวางตลาดตอไปเทานั้น  

ชวยใหหนังสือลดปริมาณคาใชจาย คาแรงงาน และเวลาที่เสียไปกับกําลังคนไดจํานวนมหาศาล

ตอป 

      จะเห็นไดวา เทคโนโลยีทางการพิมพชวยกระชับข้ันตอนการผลิตหนังสือพิมพทัง้ดาน

การประหยัดรายจาย เวลา และแรงงาน นอกจากนั้นยังเปนตัวเสริมเราภาวะการแขงขันทาง

การตลาด อันสงผลกระทบตอการเสนอเนื้อหาในวงการวารสารศาสตรทั้งทางตรงและทางออม 

 2.  ดานการบรรณาธิกร บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในกองบรรณาธิการ ปรากฏใน

ลักษณะของการใชเครื่องมือการสื่อสารในการรวบรวม รายงานขาวสารขอมูล ซึ่งใหประสิทธิภาพ
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ในเรื่องของความรวดเร็ว ฉับไว กอใหเกิดสภาพการแขงขันกนัเสนอขาวทั้งระหวางหนงัสือพิมพ

ดวยกนัเอง และระหวางสื่อตางประเภทโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนกิส เพื่อใหผูอานไดรับขาวสาร 

ทันเหตุการณ 

      หนังสือพิมพเปนผลผลิตของเวลาเพียงวันตอวนั นอกจากตองแขงขนัเวลาแลวยงัตอง

คํานึงถึงลกัษณะของวรรณกรรมรายวนัทีป่ระกอบดวยความสมบูรณแหงเนื้อหาและการใชภาษา 

ที่ถูกตองเทีย่งตรง ศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารมบีทบาทเรงเราระดับความรวดเร็วของการ

รายงานขอมูลเขาสูโรงพมิพ หนงัสือพมิพทีส่ามารถลงทนุอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารสมยัใหมไดดีกวา ยอมไดรับการรายงานขาวจากที่เกิดเหตุไดเร็วกวา ผลก็คือทําให

ไดเปรียบในดานการแขงขันเสนอขาวใหผูอานไดฉับไวกวาเชนกนั ซึง่ในปจจุบนัมีการใชโทรศัพท 

เพื่อใหผูส่ือขาวสามารถรายงานโตตอบขอซักถามกับหัวหนาขาวไดทนัที ในบางสถานการณที่

ผูส่ือขาวไมสามารถสื่อสารขอมูลผานทางเครื่องโทรศัพทปกติดวยขอจาํกัดใด ๆ ก็ตาม 

โทรศัพทเคลื่อนทีก่็เขามามบีทบาททดแทนขอจํากัดนี้ไดเปนอยางดีจนเปนทีน่ิยมใชกันทั่วไป 

      เครื่องโทรสาร (facimile ) หรือ แฟกซ (FAX) เปนเครื่องมือการสื่อสารที่เขามาชวย

เสริมใหการรายงานขาวคลองตัวและขยายขอบเขตขาวสารใหกวางขวางขึ้นหลายเทา ผูส่ือขาว

และหรือแหลงขาวสามารถสงเอกสารขอมลูเขาโรงพมิพภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งนอกจากจะได

ขอมูลแนนอนแลวยังสามารถใชเปนหลักฐานตรวจสอบความถกูตองเที่ยงตรงไดอีก  ปรากฎวา

เครื่องโทรสารนี้ชวยใหการดําเนนิงานหนังสือพิมพไดเบาะแสขาว (news tip) จากแหลงขาวตาง ๆ 

นอกเหนือจากนักขาวของตนอยูเสมอ เชน การแฟกซแผนปลิว ขาวลือ ใบโฆษณาสนิคา เบาะแส

ขาว เขาสูกองบรรณาธิการหนงัสือพมิพในแตละวนัเปนจํานวนมหาศาล 

      ดาวเทียมสื่อสาร (communication satellite) โดยปกติหนงัสือพมิพเกือบทุกฉบบัจะ

เปนสมาชิกสาํนักงานขาวทั้งในประเทศและตางประเทศ ในอดีตสํานักขาวจะสงขาวทางโทรพิมพ

หรือโทรเลขแลวแตกรณี เมือ่ความเจริญทางดานการสือ่สารผานดาวเทียมเกิดขึ้นชวยใหการสง

ขาวผานดาวเทียมทวีความรวดเร็วมากขึน้ในพริบตา มผีลใหหนังสือพิมพสามารถรายงานขาวให 

ผูอานทราบพรอม ๆ กนักับขณะเกิดเหตุการณ ชวยยอโลกใหเล็กลงทัง้ในแงของระยะเวลา 

ระยะทาง และประสิทธิภาพของการสื่อสาร จะเหน็ไดวาดาวเทยีมมีคณุคาตอการรายงานขาว

มากมาย สงผลใหการทํางานหนังสือพิมพทั้งงายขึ้นและยากขึน้  เมื่อมกีารรายงานขาวที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น การไหลของขอมูลขาวสารสูโรงพิมพยอมมเีพิ่มปริมาณมากขึน้ตามไปดวย   

เชน หนังสือพมิพสตารซอคเกอร สามารถลงภาพและขาวผลการแขงขนัฟุตบอลจากตางประเทศ  

ซึ่งแขงขันเสรจ็ในเวลา 04.00 น. แตหนงัสือพิมพฉบับนี้ออกวางจาํหนายไดกอนเวลา 08.00 น.  
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ทั่วประเทศ โดยตางจงัหวัดใหญ ๆ   เชน   เชียงใหม  ขอนแกน  สงขลา หาดใหญ ฯลฯ จะสง

หนงัสือพมิพโดยเครื่องบินซึง่ใชเวลาสงไมถึงชั่วโมง ประชาชนทั่วไปก็จะไดรับขาวสารไดทันเวลา 

ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหไดผลอยางคุมคา 

      เทคโนโลยกีารสื่อสารชวยสงเสริมใหความรีบเรงในการจัดทําหนงัสอืพิมพใหมีคณุภาพ

ยิ่งขึ้น ใหความคลองตัวในการรายงานขาว การเขียนขาว การตรวจแกตนฉบับ การจดัหนาให

กระชับนาสนใจ นอกจากนัน้ยังชวยใหเกิดกระแสความเคลื่อนไหวทางขาวสารใหทนัเหตุการณ 

และชวยสงเสริมใหเกิดการแขงขันกันในเชิงการเสนอขาวสารอยางรวดเร็ว ถกูตอง เทีย่งตรง และ

รับผิดชอบ ตามหลักการสําคัญของงานหนังสือพิมพ 

 3.  การแขงขันทางการตลาด เปนที่แนนอนวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารได

นําความตืน่ตัวดานการแขงขันการตลาดทุกรูปแบบอยางไมเคยปรากฎมากอน ในยุคของสังคม

ขาวสาร หนังสือพิมพเร่ิมใหความสาํคัญตอการตลาดมากขึ้น จนเริ่มสรางแนวโนมคุณคาขอมูล

ขาวสารเหมือนหนึ่งสนิคาทีต่องหาซื้อเชนเดียวกับสินคาทั่วไป กลยทุธการตลาดไดถูกนํามาใชเพื่อ

การแขงขันการจําหนายหนังสือพิมพ ยทุธวิธีการซื้อ แลก แจก แถม ปรากฎอยูเนื่อง ๆ ในชิ้น

โฆษณาหนงัสอืพิมพที่ตองเสนอตัวเองตอผูอานเชนเดียวกับสินคาอื่น ๆ  

4. คุณภาพบุคลากร บุคลากรนับเปนทรัพยากรสําคัญยิง่ขององคกรที่จะชวยสงเสริม 

สนับสนนุใหการทําหนังสือพิมพประสบความสาํเร็จไดมากนอยเพียงใด คุณภาพบคุลากรไดแก 

ความพรอม และความสามารถของบุคลากรในการปรับใหเขากับกลไกอันซับซอนของเทคโนโลยี

สมัยใหม องคกรหนงัสือพมิพหลายแหงมนีโยบายฝกอบรมพนกังานทุกระดับใหมคีวามรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับทักษะการผลติหนงัสือพิมพที่ทนัสมัยดวยเครื่องมือสมัยใหมใหมีคุณภาพ  

      จะเห็นไดวาความเจริญเติบโตของเทคโนโลยกีารสื่อสารสมัยใหมกอใหเกิดผล 

โนมเอียงความนิยมศกึษาดานวารสารศาสตรและส่ือมวลชนอยางกวางขวางในระดบัอุดมศึกษา 

สถาบันการศกึษาหลายแหงเสนอหลักสูตรการศึกษา เนนความรูในการเปนนกัสื่อสารมวลชนเปน

จํานวนมาก ในขณะที่ความตองการบุคลากรดานการผลติและการบริหารงานหนงัสือพิมพยังเปนที่

ตองการอยางสูง จงึเกิดความไมสมดุลของการพัฒนาบคุลากรทัง้สามฝายไดแก ฝายบรรณาธิการ 

ฝายจัดการ และฝายผลิต ใหมีปริมาณและคุณภาพเทาเทียมกัน 
แนวโนมหนังสือพิมพในอนาคต 
ในบรรยากาศความกาวหนาอยางไมหยุดยั้งของยุคสงัคมขาวสาร ทาํใหนกัวิชาชีพและ 
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นักวชิาการสื่อสารมวลชนเชือ่กันวา แรงผลักดันของเทคโนโลยกีารสื่อสารกําลงันาํไปสูความ

เปลี่ยนแปลงรูปโฉมของหนงัสือพิมพในอนาคต หนังสือพมิพจะตองปรับเปลี่ยนดานหนึง่ดานใด

ดวยแรงจูงใจหลายประการ ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยกีารสื่อสารขจัดอุปสรรคอันเกิดจากระยะทาง 
และเวลาใหหมดไป 

2. ความรวดเร็วในการสื่อสารทกุระดับชวยใหเปนไปไดอยางสะดวกงายดาย 

3. การกระจายขาวสารสามารถครอบคลุมขอบเขตรัศมีการสื่อสารที่มีระยะทางกวางไกล 

ไดในเวลาเดียวกัน 

4. อุปกรณการสือ่สารสมัยไดรับการออกแบบใหผูบริโภคมีความสะดวกในการรับสาร 
และเขาถึงสารไดเกือบทุกประเภท 

5. ราคาอุปกรณการสื่อสารถูกลงจนอยูในความสามารถของผูบริโภคที่จะเปนเจาของได 
6. ความกาวหนาอยางไมหยุดยั้งของเทคโนโลยีการสื่อสารไดเพิ่มศักยภาพอุปกรณ 

การสื่อสารใหทํางานสนองความตองการตอการใชสอยในรูปแบบที่สะดวกมากขึ้น 

7. ปญหาในการเดินทางและคณุคาของเวลาทําใหการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยี 
การสื่อสารมีความจาํเปนเพิม่มากข้ึนตามลําดับ 

8. ความตื่นตวัและความตระหนักถงึความสาํคัญของขาวสารตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

ของมนุษยมีมากขึ้น 

9. การกาวกระโดดอยางรวดเร็วของสังคมขาวสารทําใหส่ือมวลชนตองปรับตนเองให 
สอดคลองเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคมผูบริโภคยุคใหม 

10. ขาวสารเปนหวัใจสําคัญในสังคมปจจุบนัและอนาคต 

 

 แนวโนมหลายประการทําใหเชื่อวาหนงัสอืพิมพในอนาคตอาจตองเปลี่ยนไปเพื่อ 

สนองตอบตอสภาพการรับสารที่สะดวกตอผูอานมากขึน้ ทัง้ปจจัยดานเวลาและเนื้อหา รูปแบบที่

เชื่อวาจะเปนไปไดมากที่สุดคือ หนังสือพมิพไฟฟา ซึ่งขาวสารจะเสนอผานทางคลื่นไฟฟาปรากฏ

ทางจอคอมพวิเตอร หรือจอโทรทัศน ผูรับสารสามารถเลือกรับ หรืออานขาวสารไดทางเครื่องรับ

ปลายทางเมื่อใดก็ได เพียงแตเปดรหัสสารตามที่ไดมีการกําหนดไวแลว การรายงานขาวเปนไป

อยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูรับสารจะทราบเหตุการณความเคลื่อนไหวในสังคมทีท่นัสมัยชนิดวนิาที

ตอวินาททีันททีี่เปดเครื่องรบั โดยไมตองเสียเวลาเปดหนงัสือพมิพอานอยางปจจุบัน นับเปนการ

ปฏิวัติรูปแบบหนงัสือพมิพตอนรับทศวรรษแหงขาวสารในศตวรรษที่ 21  
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 กลาวไดวา เทคโนโลยีกับงานหนงัสือพมิพเปนสิง่ที่แยกกันไมออก บทบาทเทคโนโลยีตอ

กระบวนการผลิตหนงัสือพิมพมีอยูอยางมหาศาล นกัศึกษา นักปฏิบัติการ และผูอาน ควรจะตอง

ทําความเขาใจกับบทบาทดงักลาวใหถูกตองและชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความเบีย่งเบนเกี่ยวกับ 

หนาทีห่ลักของหนังสือพิมพ หนงัสือพมิพมิใชมีความหมายเพียงกระดาษทีพ่ิมพ เปนหนังสือที่คอย

รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น และมีระยะเวลาออกเปนรายวัน รายสามวัน รายสัปดาห เทานั้น  แต

หัวใจสาํคัญของงานหนงัสือพิมพอยูที่ประสิทธิภาพของการมุงเสนอขาวสารใหทนัตอเหตุการณ 

อยางกระชับรัดกุม ถกูตอง เที่ยงตรง เปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาหนงัสือพิมพ

จะปรากฏในสายตาผูอานในรปูแบบใดก็ตาม เทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือสงเสริมใหการนําเสนอ

เนื้อหาเปนไปอยางรวดเร็วสมบูรณครบถวนและนาสนใจมากขึน้สําหรับผูอาน 
 การเกิด “สื่อใหม” (new media) 
 ความเปลีย่นแปลงในดานเทคโนโลยกีารสือ่สาร  นับเปนปจจัยสาํคัญยิ่งสําหรับวงการสื่อ

ที่มีความเกีย่วของกับขาวและขาวสาร  ซึ่งแมดูเหมือนวา  ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นี้จะคอยเปน

คอยไป  แตดวยความแพรหลายของเทคโนโลยกีารสือ่สารหลากหลายชนิด เชน  คอมพิวเตอร  

ดาวเทยีมเพื่อการสื่อสาร  โครงขายโทรศัพท ฯลฯ ทําให “ส่ือมวลชนแบบดั้งเดิม” (traditional 

media) เชน หนงัสือพมิพ   นิตยสาร  วทิยุกระจายเสยีง   วิทยุโทรทัศน  มีผลใหเกิดสิ่งทีเ่รียกวา 

“การปฏิวัติแหงระบบตัวเลข”   (digital revolution) ทําใหขอมูลขาวสารที่ไมวาจะอยูในรูปลักษณ

ใด  เชน  ขอความ  เสียง ภาพเคลื่อนไหว   รูปภาพ  หรืองานกราฟก   ไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปน

ภาษาอีกชนิดหนึง่รูปแบบเดียวกนัทัง้หมด   คือสามารถอานและสงผานไดอยางรวดเร็ว   ดวย

เครื่องคอมพิวเตอรแลวยังสามารถนําเสนอในลักษณะใดก็ได   ตามความตองการใชงานของ 

ผูใชงาน “การทําใหเปนระบบตัวเลข” หรือ “ดิจิไทเซชั่น” (digitization) เปนปจจัยอันสาํคัญ

ประการหนึ่งทีท่ําใหเกิด “ส่ือใหม” ซึ่งเปนสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวของกบัตัวเลข  เครื่องคอมพิวเตอร 

และระบบการสะทอนกลับ  หรือ “อินเตอรแอคทีฟ” (interactive)     คาดวาสื่อใหมจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของ  “ผูแสวงหาขาวสาร” (seeker)  ไดมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อมวลชน

แบบดั้งเดิม เนื่องจากสื่อใหมไมมีขอจํากดัในดานเวลา   และเนื้อที่เหมือนอยางที่เคยเปนขอจํากดั

ของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมมากอน 

 ตัวอยางขอจํากัดของสื่อมวลชนแบบดั้งเดมิประเภทหนงัสือพิมพและนติยสาร  คือ เนื้อที่มี

จํากัดสําหรับขาว  ขอมูลขาวสาร  และการโฆษณา  ขอจํากัดที่ไมไดตีพิมพขอมลูขาวสารลงบน

กระดาษ  เพือ่เผยแพรขาวสารไปยังผูคนจํานวนมากมายในเวลาที่แนนอน   ซึง่ขอจํากัดนี้เกิดขึ้น

เชนเดียวกับขอมูลขาวสารในระบบสื่อใหมที่ไดถูกบนัทกึไวในระบบตวัเลขจํานวนมากเพื่อจะ
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สามารถตอบสนองผูแสวงหาขอมูลไดก็ตอเมื่อพวกเขามีความตองการสื่อใหมแลวหาไดจาก

หนาจอเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น ซึ่งในอนาคตอันใกลนี้อาจพัฒนามาเปนการนําเสนอผานทาง

หนาจอเครื่องรับโทรทัศนไดเชนเดียวกนั 

ส่ิงที่เราเรียกวาเปน “ส่ือใหม”  หมายถึง  ระบบการสื่อสารหรือเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกส   

ของเครือขายในระดับโลก  ไดแก   เครือขายอินเตอรเน็ต (internet) บริการระบบเวิลดไวดเวป   

(world wide web: www)บริการขอมูลออนไลนเชงิพาณชิย (commercial on-line service)   เปน

ตน 

 ส่ือใหมเปดโอกาสใหองคกรดานขาวสารแบบดั้งเดิม  ธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอม  

องคกรไมแสวงหาผลกําไร   องคกรภาคเอกชน  นักเรยีน  นักศึกษา  นักวิชาการ  กลุมผูสนใจ

เฉพาะ  และชุมชนทุกประเภททุกระดับจากทัว่โลก  สามารถเปน “ผูสงสาร”  (ขาวสารและขอมูล

ขาวสาร)  ใหแกผูรับสารทั่วโลก  มีจํานวนมากจนไมอาจคาดคะเนจาํนวนได  

 คําวา “ส่ือใหม”   เปนการจุดประกายมมุมองใหมเกีย่วกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ขอมูลขาวสาร   ซึ่งบทบาทของสื่อใหมอาจทาํใหเกิดความสัมพันธเดิมเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้

บางสิง่บางอยางเกิดการเปลีย่นแปลงขึน้แลว  แมส่ือใหมนี้ไมไดลดความสําคัญ หรือเขามาแทนที่   

รูปแบบดั้งเดิมของสื่อ  แตเปนไปไดวาสื่อใหมจะชวยขยายศักยภาพและประสิทธิภาพใหกับ 

ส่ือด้ังเดิมเทาที่จะเปนไปได 

ปจจัยทีน่ําทางไปสูการอุบัตข้ึินของสื่อใหม   ซึ่งไมไดเกดิขึ้นไดจากปจจัยขอใดเพียงปจจัย

เดียว   แตเปนผลการปจจัยหลาย ๆ ปจจัย ไดแก  เทคโนโลย ี  ระบบเครือขาย  ภาคอุตสาหกรรม  

ปจเฉกชน   รวมทัง้ชุมชนที่เรียกวา “ชุมชนไซเบอร”  อันจะนําไปสูการเตรียมตัวทําความเขาใจกบั

บทบาทของสือ่ใหมทีม่ีตอส่ือมวลชนแบบดั้งเดิม  ที่อาจเรียกไดวา “การปฏิรูปส่ือมวลชน”  

สําหรับปจจัยสําคัญที่เปนบทเริ่มตนเกี่ยวกับส่ือใหม  ทีย่ังทีม่ีความจาํเปนที่จะตองมี 

การศึกษาวิจัย  การอภิปราย  ในแตละประเด็นใหกวางขวางออกไป  ไดแก 

1. กาวเขาสูยุคตวัเลขเต็มรูปแบบ    

     เมื่อขอมูลขาวสารถกูทาํใหอยูในรูปของตัวเลข  ซึ่งใหรหัสเปนตัวเลข “0” กับเลข “1” 

ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานและแปลงใหเปนรูปแบบของขอมูลขาวสารสื่อสารกับมนุษยได

ขอมูลทุกลักษณะสามารถแปลงเปนระบบตัวเลขไดทั้งหมด   ไมมีความแตกตางกนัไมวาจะเปน 

ขอความ  เสียง   ภาพเคลื่อนไหว   รูปภาพ    ภาพวาด    แตลวนไดรับการเปลี่ยนแปลงใหอยูใน

ระบบตัวเลขดวยเครื่องคอมพิวเตอร  หลงัจากนั้นขอมูลขาวสารที่เปนระบบตัวเลขเหลานี้จะถกู 
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สงผานชองทางใดก็ไดที่มีอยูหลากหลาย  เชน  สงผานเสนเคเบิลใยแกวนาํแสง (fiber optics) 

คลื่นวทิยุ   (radio wave) ขายสายโทรศพัท (telephone wire) เคเบิลเสนโคแอคเชี่ยล (coaxial 

cable) หรือการเชื่อมตอกนัหลายชองทางใดก็ได ขอมูลขาวสารในระบบตัวเลขเหลานี้ทาํใหเรา

สามารถเขาใจไดโดยไมมีอะไรแตกตางจากการสงขาวตามปกติธรรมดาที่คุนเคย 

      ยกตัวอยาง ตัวอักษร “A”  ที่เราพมิพเขาไปในเครื่องพิมพ  เครื่องจะทําหนาที่แปลง 

ขอมูลนี้ใหอยูในระบบตัวเลขเปน “0100001”  ขณะที่เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรไดอานและแปลง 

ขอมูลนี้แลว  เราก็สามารถมองเหน็ตัวอักษร “A”  โดยไมมีผิดแปลกไปจากปกต ิ อยางไรก็ตาม  

ส่ิงที่เปลีย่นไปก็คือ  กระบวนการของการทําใหเปนระบบตัวเลขไดทําให “หนทาง”  ติดตอส่ือสาร

ของบุคคลไปยังบุคคลอื่น ๆ รวมทัง้กับเครือ่งจักรกลถกูปฏิวัติ  กลาวคือ  ความพรอมของโครงขาย

พื้นฐานและเทคโนโลยทีําใหผูคนสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วแมวาจะอยูหางไกลกนั

สักเพียงใดก็ตาม  การพฒันาของเทคโนโลยีระบบตวัเลขเชนนี้ไดทาํใหขอมูลขาวสารในลักษณะ  

“จดหมายอิเลก็ทรอนกิส” (e-mail) จาํนวนหลายพนัลานฉบับไดถูกสงไปยังผูรับในประเทศตาง ๆ 

ทั่วโลกในเวลาเพียงเล็กนอย 

      ในอนาคตอันใกลนี ้หลายคนที่อยูในธุรกิจจึงไดคาดหวังวาภาพยนตร วิดีโอเกมส  และ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ  จะไดรับการแปลงใหอยูในระบบตัวเลขแลวก็สงผานเครือขายสื่อสาร  เพื่อ

ใหบริการทีห่ลากหลาย  รวมทั้งความบันเทงิไปยงับานเรือนโดยตรงเวลาเทานั้นที่จะพิสูจนส่ิง

เหลานี ้

      ทามกลางการปฏิรูปสภาพแวดลอมของการสื่อสารของหลาย ๆ ปจจัยนัน้  ปจจัยที่เปน

หัวใจสาํคัญอยางแทจริงของการเปลีย่นแปลงนีก้ลับกลายเปน “การทาํใหเปนระบบตัวเลข”  

2. คอมพิวเตอรแพรหลายไปทกุบาน   

การขยายตวัของผูใชงาน และประสิทธิภาพที่สูงยิง่ขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอรสวน 

บุคคล  หรือพซีี (personal computer: PC) ในเวลานี้จาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือพซีี

ที่เพิม่ข้ึนในบานเรือนในสหรฐัอเมริกานั้นไมสามารถพยากรณไดวามอัีตราเพิ่มอยางไร   การ

เพิ่มข้ึนของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในบานเรือนกค็ือการเพื่อเปนสื่อกลางที่ใชส่ือสารตัวใหม

ที่ทรงประสิทธภิาพนัน่เอง   เปรียบเทียบจากป ค.ศ. 1983  มีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลอยูใน

บานเรือนคิดรอยละ 7 เทานั้น  แตจํานวนไดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 40 แลวในปจจุบนั  ขณะเดียวกัน

ยังจะเพิ่มข้ึนอกีทุกขณะแมวาการมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลวางอยูในบานเรือนไมได 

หมายความวาพวกเขาจะใชเพื่อการติดตอส่ือสารหรือเพื่อการใด ๆ ก็ตาม  แตอยางนอยก็ถกูใช

เพื่อการพิมพเอกสารทัว่ ๆ ไป ดวยโปรแกรมการพิมพงาน  ได 
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      ประเด็นกค็ือ ราวป ค.ศ. 1980  จํานวนเครื่องคอมพวิเตอรในบานเรือนของชาว

อเมริกันทั่ว ๆ ไปมีอยูนอยมากในการรุกเขาไปยังบานเรอืนและมีอิทธพิลกับเด็ก ๆ ในยุคนี ้

อยางมากและผูคนจํานวนมากก็ไดรูสึกกวาเทคโนโลยนีี้เปนสิ่งที่หางไกล  หรือทําใหเกิดความ 

นากลวัแตประการใด  ในเมือ่กิจกรรมของสื่อใหมมีแนวโนมวาเกีย่วของกับเครื่องคอมพิวเตอร 

อยูมาก  ดงันัน้  การแพรหลายของคอมพวิเตอรในบานเรือนของอเมรกิันจงึเปรียบเสมือนการให

การยอมรับลักษณะของสื่อใหมในหมูชาวอเมริกันไประดับหนึง่แลวนัน่เอง 

      ส่ิงที่พัฒนาควบคูไปกับความแพรหลายของเครื่องคอมพิวเตอรในบานเรือน  กค็ือ  

จํานวนผูเปนสมาชิกบริการขอมูลออนไลนเชิงพาณิชย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส   และเครือขาย

อินเตอรเน็ต ตราบใดที่กิจกรรมเหลานี้ยงัมคีวามตองการเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในการใช

งาน ตราบนั้นตางฝายก็ตางพัฒนาควบคูกันไปเรื่อย ๆ และการพัฒนาก็จะเปนปจจัยที่จะทําใหเกดิ

ความสาํเร็จตลอดไป 

3. คอมพิวเตอรคือเพื่อนสนิทของคุณ 

การพัฒนาที่เนนระบบการใชงานทีง่ายยิง่ขึ้น  และขนาดของเครื่องฮารดแวรที ่

กะทัดรัดยิ่งขึน้ทาํใหคอมพวิเตอรเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทของคุณ เมื่อกอนเครื่องคอมพิวเตอรมี

ขนาดใหญเปนสิ่งที่นากลวัดูไมนาใช เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกสรางขึ้นสาํเร็จในสหรัฐอเมริกา

คือเครื่องที่เรียกวา “อีแนค” (electronic numerical integrator and calculator: ENIAC)  ตองใช

พื้นที่ราว 1,500  ตารางฟุต  สําหรบัวางและประกอบไปดวยกระบอกสูบจํานวนมากมายถงึ 

18,000 กระบอกสูบ  มีสวทิซจํานวนมาก และมีน้ําหนักมากถงึ 60,000 ปอนด  แตผลจากการ 

คิดคนสิ่งที่เรียกวา “ทรานซสิเตอร” (transistor) และนวัตกรรมทีท่ันสมัยหลายชิน้ไดสําเร็จทําให

คอมพิวเตอรยคุตอมามีขนาดเล็กลงกวาเดิม   

     ในราว 1 ทศวรรษภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุตลิงแลวคอมพวิเตอรที่มีคุณภาพสูง

ก็มีขนาดใหญโต  และยงัเปนสิ่งที่ซับซอนสําหรับผูที่ไมชาํนาญดานคอมพิวเตอร  ตลอดจนยังเปน

ฟนเฟองที่สําคัญใหกับหนวยงานภาครัฐ  และองคธุรกจิขนาดใหญเทานั้น   ราวกลางทศวรรษที ่

1970  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเครื่องแรกจริง ๆ ไดเปดตัวขึ้นดวยผลงานการคนควาวิจัยของ

สถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาซูเซ็ต หรือ  “เอ็มไอท”ี   อยางไรก็ตาม ก็ยงัใชงานไมงายเหมือนกับ

ปจจุบันนี ้

      ในที่สุด ผูประกอบการเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงกอต้ังบริษัทพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร

สวนบุคคลขึ้น  และทําใหอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคลพัฒนารุงเรืองเปนอยางมาก 

ในป ค.ศ. 1980  เพราะคอมพิวเตอรแปลงรูปโฉมใหใชงานไดโดยเพียง “ลากและคลิ๊ก”  



 334 

(piont-and-click) เทานัน้กจ็ะทํางานไดไมวาจะเปนตัดตอขอความใด ๆ ก็ตาม  เมือ่มีการพฒันา

คอมพิวเตอรใหใชงานไดงายยิ่งขึน้เชนนี ้  จึงสงผลใหคอมพวิเตอรสวนบุคคลเขาถึงผูใชงานทัว่ไป

แพรหลายอยางรวดเร็วยิ่งขึน้  

4. เขาสูโลกของระบบเครือขาย 

การพัฒนาของระบบซอฟตแวร (โปรแกรมสําหรับใชงานคอมพวิเตอร) และฮารดแวร   

(ตัวเครื่องคอมพิวเตอร)  ทีใ่ชงานในระบบเครือขายเปนปจจัยกระตุนทาํใหเกิดสื่อใหม ในระยะแรก

ที่มีการคิดประดิษฐคอมพวิเตอรข้ึนใหทาํหนาที่ไดเพยีงการคํานวณเทานัน้  ไมไดเปนเครื่องมือ 

ในการติดตอส่ือสารดวยเลย  อยางไรก็ตามความสามารถในการคํานวณที่รวดเร็ว  และการ 

ลดปญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการคํานวณของมนุษยจงึทําใหเครื่องคอมพิวเตอรได 

รับความนยิม ทั้งที่ความผิดพลาดในการใชงานคอมพวิเตอรก็ยังเกิดขึน้ไดอยู  เชน  โปรแกรม 

ผิดพลาด ปองกันขอมูล  เปนตน ความสามารถทีม่ากมายของคอมพวิเตอรสังเกตเห็นไดจาก 

ความสามารถในการกลับกลายเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารในเวลาตอมา 

      แนวความคิดในการตอเชื่อมคอมพิวเตอรเปน “ระบบเครือขาย” (networking)  คือ  

ทําใหคอมพวิเตอรแตละเครื่องสามารถสื่อสารกันไดเอง   รวมทั้งเปดโอกาสใหคนสามารถ

ติดตอส่ือสารกันไดผานเครื่องคอมพวิเตอร  ตัวอยางเครือ่งคอมพวิเตอรในหองเดยีวกันสามารถ

ส่ือสารกันไดเองในระบบที่เรียกวา “ระบบแลน” (local area network: LAN) หรือเครือขายเฉพาะ

บริเวณเทคโนโลยีซึ่งอาศัย “โปรโตคอล”  (protocals) อันเปรียบเสมือนภาษาที่ชวยใหเครื่อง

คอมพิวเตอรตางชนิดตางรูปแบบติดตอกันได  เมื่อคอมพวิเตอรสามารถติดตอส่ือสารกันได   ทาํให

มันสามารถใชไฟลรวมกนั  แลกเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งสามารถใชซอฟตแวร  และ

เขาถึงขอมูลทีไ่ดรับการบันทกึไวที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรือเซิรฟเวอร (server) ซึ่งเปน

คอมพิวเตอรทีม่ีความสามารถสูง    

      ส่ิงที่เกิดขึน้ในขณะนี้ก็คอื  คนทั่วไปสวนใหญสามารถซื้อหาเครื่องคอมพิวเตอรทีม่ี

ฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบเครือขายที่สามารถใชงานงาย ๆ ไดทั่วไปไมวาจะเปนเครื่อง

โมเด็ม และสายโทรศัพททีจ่ะนําไปเสยีบเขากับระบบคอมพิวเตอรไดทันทีเพื่อเชื่อมตอเขากับ

อินเตอรเน็ตและบริการขอมลูออนไลนเชงิพาณิชย 

      ส่ือใหมมคีวามจาํเปนตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร  ระบบอินเตอรแอคทีฟ และ 

ความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง  รวมทัง้บริการดานการสื่อสาร  ซึง่

ฮารดแวรและซอฟตแวรระบบเครือขายจะทําใหส่ือใหมกลายเปนความจริงใจไดไมยากนัก 

5. การโยงใยทกุระบบเขาดวยกนั    
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ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่สามารถตดิตอส่ือสารกันไดโดยทัว่ถึง   

คือความรวมมือกันระหวางหนวยงานของภาครัฐ  ธุรกิจ  กลุมแรงงาน  สถาบันการศึกษา  รวมทัง้

ประชาชนทัว่ไป  ที่จะเปนตัวชี้ขาดถึงความสําเร็จวาโครงสรางสารสนเทศนี้จะสามารถตอบสนอง

ทุกฝายในสงัคมไดหรือไม 

6. นโยบายเปดเสรีในอุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมเปนเหต ุ

ใหเกิดสื่อใหมข้ึน 

     นโยบายเปดเสรีอุตสาหกรรมสื่อและสื่อสารโทรคมนาคมนั้นสงผลใหเกิดความหวงัใน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการใหบริการสื่อใหม ข้ึน  เชน บริการเครือขายอินเตอรเน็ต  บริการ

เวิลดไวดเวป  โทรทัศนระบบอินเตอรเน็ตแอคทีฟ  วิดีโอเกมส  วิดีโอคอนเฟอเรนซ  งานพัฒนา 

ซีดี- รอม  เปนตน    

7. การบรรจบกันของเทคโนโลยี (convergence) การพัฒนาเขาใกลกนัของเทคโนโลยี 

ก็เปนปจจัยของสื่อใหม   

      ตวัอยางที่เห็นไดชัดจากลักษณะการพฒันาของเทคโนโลยทีี่นาํไปสูส่ือใหม ก็คือ 

“หนงัสือพมิพอิเล็กทรอนกิส”  (electronic newspaper) ซึ่งเปนการเผยแพรส่ือหนังสือพิมพผาน

หนาจอคอมพวิเตอร  โดยทีข่อมูลขาวสารซอนกนัอยูหลาย ๆ ชั้น ผูอานสามารถเลือกขอมูล

ขาวสารที่ตองการไดดวยตัวเอง  ขณะเดียวกันรูปแบบของขอมูลขาวสารก็มีใหบริการในหลาย

ลักษณะ ที่เรียกกันวา “hypertext” เชน เสยีงและภาพเคลื่อนไหวที่สามารถใหเสนอซ้ําไดตาม

ความตองการของผูใช  รวมทั้งมกีลุมขาวออนไลนอีกดวย 

      ขาวและขาวสารไดถูกนาํมาใหบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความตองการของ

ผูใชงานทีห่ลากหลายความตองการไดเปนอยางดี  ซึ่งแตกตางจากสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมอยาง

หนงัสือพมิพ  หรือโทรทัศน  ระบบการสื่อสารในรูปแบบเดียวกนัจะไดรับการพัฒนาในทกุพืน้ที ่

แมวาจะยังคงตองใชเวลา  อยางไรก็ตามไดมีการกาํหนดอนาคตใหเดินไปในเสนทางสายนี้แลว  

ทุกวนันี้การแกไขอุปสรรคเปนการเปดเสรีในอุตสาหกรรมนี้ไดทําใหบริษัทโทรศพัทสามารถ

ใหบริการเคเบลิทีวีได   ขณะเดียวกนับริษัทเคเบิลทวีกี็สามารถใหบริการโทรศัพทไดเชนเดียวกนั   

นอกจากนัน้ในเวลานีโ้ทรศพัททางพีซ ี (hybrid PC-TV) ก็กาํลังอยูในตลาด สวนบริการเครือขาย

อินเตอรเน็ตโดยเฉพาะบริการเวิลดไวดเวปนั้นก็มีสวนชวยเสริมบทบาทในลักษณะหลายสื่อ  หรือ 

“มัลติมีเดีย” (multimedias) มากขึน้  อยางไรก็ตามคนทั่ว ๆ ไป  อาจจะยังไมสามารถจินตนาการ

ไดวาเทคโนโลยีหลาย ๆ ประเภททาํงานรวมกันไดอยางไรลองนึกถึงตัวอยางของเครือขาย 
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ขาวเคเบิล เชน CNN, USA Today ซึ่งคนสวนใหญอาจลืมไปวาไดอาศัยเทคโนโลยกีารสื่อสารผาน

ดาวเทยีมในการสงสัญญาณแตเขาใจดูขาวเครื่องรับโทรทัศนนัน่เอง 

 8.  ศักยภาพของ “แบนดวิธ” (bandwidth)   ทีเ่พิ่มยิ่งขึน้และความกาวหนาของเทคโนโลย ี 

“การบีบอัดขอมูล” (compression technologies) ทําใหปญหาขาดแคลนชองสัญญาณหมดไป 

      ในอดีตอุปสรรคสําคัญในการสื่อสารระบบมัลติมีเดยีไปยังผูคนจํานวนมากก็คือ  การ

ขาดแคลนแบนดวิธที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะตอบสนองความตองการมีความตองการที่จะโชว 

วิดีโอผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตที่อาศยัสายโทรศัพทในการสงขอมลูซ่ึงทุลักทุเลเหลือเกนิใน

ปจจุบันโลกไดลืมปญหานี้ไป  เพราะศักยภาพสงูสุดของเสนเคเบิลใยแกวนาํแสง หรือ “ไฟเบอรออ

ฟติก”  ที่สามารถสงผานขัอมูลจํานวนมหาศาลดวยเวลาที่รวดเร็วผานเสนใยแกวเพียงบาง ๆ 

เทานั้น  อยางไรก็ตาม  ขายสายโทรศัพทระบบเกานัน้ไดรับการใชประโยชนโดยอาศัยเทคโนโลยี

การบีบอัดขอมูลเขามาชวย   เชน    เทคโนโลยีเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอลหรือ  

“ไอเอสดีเอ็น” (integrated digital serverce network: ISDN)  เครือขายสื่อสารความเร็วสูง  

“เอทีเอ็ม” (asynchronous transfer mode: ATM) การขยายศักยภาพของแบนดวธิ และ

เทคโนโลยีในการบีบอัดขอมูลซ่ึงมีสวนสาํคัญในการสงผานขอมูลจํานวนมากนับเปนหนทาง 

ที่สําคัญยิง่ทีก่ลุมผูบริโภคที่มีศักยภาพจะไดเขาถึงสื่อใหมในอนาคต 

 9. ความแพรหลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในหลายๆ องคกรที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันรอบ ๆ ตัวเราไดแก ดานการศึกษา (รวมถึงงานบริการของหองสมุด) หนวยงานภาค

ธุรกิจเอกชน  หนวยงานภาครัฐบาล  หนวยงานที่ใหบริการประชาชน 

      ผูคนจํานวนมากไมไดใชคอมพิวเตอรเพียงเพื่อไดรับขอมูลขาวสารเทานั้นแตใชเพื่อการ

ติดตอส่ือสารกับผูอานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  กลุมขาวบนอินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมผูคนที่มีความแตกตางกนัในดานที่อยูอาศยั   ความคิด

ทางการเมือง  จริยธรรมเขาเปนชุมชนเดียวกัน   โดยอยูบนพืน้ฐานของความสนใจ และความ

อยากรูอยากเห็นสวนตวั  ซึง่เรียกชมุชนนีว้า “ชุมชนไซเบอร”  (cyber community)   เปนชมุชนที่มี

ความหลากหลายในเชิงคุณภาพ  ความตองการแมกระทั่งประวัติการสื่อสารที่ผาน ๆ มากย็ังไม

สามารถทํานายไดสมบูรณแบบในลักษณะเชนนี้   เปนไปไดวาสื่อใหมที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนอง

ในการใชชวีิตประจําวนัของชุมชนไซเบอรนี้ไดดีที่สุด 

 10.  ความตองการดานขาว  ขอมูลขาวสาร  และความบนัเทงิที่จะเพิ่มมากขึ้นก็เปน 

ปจจัยสําคัญของสื่อใหม 
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 ส่ือใหมเปนการปฏิวัติแหงระบบตัวเลขที่บางคนอาจจะมองวาไมไดเกิดข้ึนแบบฉับพลนั

อยางที่คิดกัน  หากแตเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางคอยเปนคอยไป  การเกิดขึ้นของ 

ส่ือใหมเปนความรวมมือของประชาชน  รัฐบาล  เอกชน  และสถาบนัที่มหีนาที่ผลิตขาวสาร  ซึ่ง

พรอมที่จะเปลีย่นแปลงความสัมพนัธระหวางผูบริโภคและผูนําเสนอขอมูลขาวสาร  สวนหนาตา

ของระดับและความพิถีพถิันของความสมัพันธที่เกิดขึ้น  คือหัวขอการศึกษาวจิัยที่ควรจะเกิดขึ้นนบั

จากนี้ไป 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับส่ือใหมที่จะเกิดขึ้นควรเริ่มตนจากการลงมือเปรียบเทียบกัน

ระหวางสื่อมวลชนแบบดั้งเดมิกับส่ือใหมทลีะประเด็นเปนพืน้ฐานตารางประกอบชี้ใหเหน็วา 

แนวทางการเปรียบเทียบมุงเนนเชิงปฏิบัตทิี่เหน็ไดชัดเจน  เชน  วิธีการคนหาขาว  กจิกรรมที ่

เกี่ยวเนื่องกับการรวบรวม    จัดระบบโครงสราง   จัดเกบ็   ประมวลผล  แปลงรูปแบบ  นาํเสนอ

ขาวสาร  เปนตน  กลาวไดวาอํานาจที่มีอยางลนเหลือของสื่อมวลชนดั้งเดิมกําลงัถกูทาทายจาก 

ส่ือใหม  แสดงตารางดังตอไปนี ้

 

ตารางที่  10.1  การเปรียบเทยีบสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมกบัส่ือใหม 

 

สื่อมวลชนแบบดั้งเดิม สื่อใหม 

เนนการตอบสนองชมุชนชัด 

- ถูกผลักดนัใหตอบสนองตอความตองการ

ของตลาด  การหาสวนแบงตลาดจากผูรับ

สารในทองถิน่ 

ไมสนใจใกลไกล  

- ถูกผลักดนัใหตอบสนองความตองการ, 

ความสนใจ, ไมสนใจความใกล-ไกลของ

ผูใชงาน, จําเพาะเจาะจงหวัขอ 

องคกรหลายระดับช้ัน  

- ขาวสารขอมลูผานระดับข้ันแนวตัง้ของผูเฝา

ประตูขาวสารและคัดเลือกขาวโดยมีอาชพี 

 

กระจายแนวราบ  

- ขาวสารขอมลูมีศักยภาพทีจ่ะแพรหลาย

กระจายแนวราบ, โดยไมใชมืออาชีพไปยงั

กลุมลักษณะคลาย ๆ กัน 

มุงทิศทางเดียว  

-การแพรกระจายของขาวสารขอมูล 

เปนแบบทางเดียว, มีผลสะทอนกลบัชัดเจน 

 

เชิงปฏิสัมพนัธ  

- ผลสะทอนกลับทันททีันใด   ไมมีการ

ตรวจสอบและแกไข,การอภิปราย-โตแยงมี

มากกวาการตรวจแกและแสดงความคิดเหน็ 
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สื่อมวลชนแบบดั้งเดิม สื่อใหม 

ขอจํากัดดานพื้นที/่เวลา 

- หนงัสือพมิพ  จาํกัดดวยพืน้ที ่วทิย-ุทีวี 

จํากัดดวยเวลา 

ไรขีดจํากัดพื้นที่และเวลา 

- ขาวสารขอมลูอยูในรูปดิจติอล, ระบบ

ไฮเปอรเท็กซใหขอมูลไมจํากัด 

นําเสนอโดยสือ่มวลชน  

- นักวารสารศาสตร  ผูส่ือขาว  ผูเชี่ยวชาญได

คุณภาพตรงกบังานสื่อสารมวลชนแบบ

ดั้งเดิม 

นําเสนอโดยมอืสมัครเลน  

- ใครก็ไดมีทรัพยากรที่จาํเปนพรอมกเ็สนอ 

ผลงานบนเวปได  รวมทั้งมือสมัครเลน 

ตนทนุสูงมาก  

- ตนทนุเริ่มตนสูบเกนิกวาความสามารถของ

คนสวนใหญทีจ่ะดําเนนิการไดเอง 

ตนทนุนอยกวามาก 

-ตนทุนในการตีพิมพ,ออกรายการวทิย-ุทีว ีบน

อินเตอรเน็ตมคีวามเปนไปไดสูงสําหรับคน

ทั่วไป 

ใหความสนใจทั่วๆไป  

- กลุมเปาหมายหลกัของสือ่มวลชนกวางมาก

ทําใหตองนาํเสนอหลากหลาย 

ตามใจผูใช 

- มีขอจํากัดดานพื้นที่และเวลานอยมาก เนน

ตอบสนองตลาดนอย  ทําใหตอบสนองผูใชได

เจาะจงความสนใจมากกวา 

มีลําดับของเนือ้หา  

- ขาวสารขอมูลไดรับการจัดลําดับอยางมี

เหตุผลมีลําดบัความสาํคัญของขาว 

ไมมีลําดับของเนื้อหา 

- ขาวสารขอมลูถูกเชื่อมไวดวยระบบ

ไฮเปอรเท็กซ  การสืบคนขึ้นกับความสนใจ  

ตอบสนองไดดีกวาเหตุผล 

ลักษณะผลสะทอนกลบั  

- จดหมาย-โทรศัพทถงึบรรณาธิการ, ชา, ตอง

ใชความพยายามมาก,ปรับแกไดกอน,ไม

รุนแรงมีพืน้ที-่ เวลาจํากัด 

ลักษณะผลสะทอนกลบั 

- อี-เมล, ฝากไวที่กลุมขาว, เปรียบเทียบงาย

รวดเร็ว,ไมมีปรับแกกอน, มีความรุนแรง 

แรงขับจากโฆษณา  

ตองการหาผูอานจาํนวนมากเพื่อการ 

โฆษณาและทาํรายได 

แหลงทุนหลากหลาย 

- โฆษณามีมาก,ผูสนับสนนุยินดีกับกลุม 

ผูรับสารจํานวนนอย 
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สื่อมวลชนแบบดั้งเดิม สื่อใหม 

มีพันธะกิจสถาบัน 

- บริหารจัดการโดยบริษัทขนาดใหญ  องคกร

รวมศูนย 

กระจายตวั  

- เทคโนโนโลยีเอื้อกระบวนการผลิตการ

กระจายขาวสารขอมูลโดยคนทัว่ๆ ไป และ

ขยายกวางขวางออกไป 

รูปแบบตายตัว  

- เนื้อที่ทีน่ําเสนอขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ

ของตัวสื่อ (พื้นที/่เวลา) 

รูปแบบยืดหยุน  

- เนื้อหาเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลา, ทนัสมัย,

ถูกตอง, แกไขได, มีบริการมัลติมีเดียจากสื่อ

ตัวเดียว 

ประเมินคุณคาขาวตามหลกัวารศาสตร 

- เนื้อหามกีระบวนการผลิตที่อิงกับการ

ประเมินคุณคาขาวโดยยึดถอืตามแบบแผน

และจรรยาบรรณ 

มาตรฐานที่สรางสรรค 

-ขาวสารขอมลูมีแบบแผนและคุณคาไม 

ชัดเจน,กระบวนการผลผลติ การพจิารณา 

ข้ึนอยูกับคุณธรรมและความเชื่อสวนบุคคล 

 

ที่มา  (สุรสทิธิ ์วทิยารัฐ, 2542, หนา 142) 

 

 จากตารางจะเห็นไดวาสิ่งที่แตกตางกนัอยางสิน้เชิงและเปนประเด็นใหนักสื่อสารมวลชน

ตองขบคิดก็คือ  การประเมนิคุณคาของขาว แบบแผนและมาตรฐานของวารศาสตรในการนําเสนอ

ขาวสาร นักวารศาสตรถูกตัง้ความหวังใหยึดถือจริยธรรมแหงวิชาชพีและมาตรฐานของวารศาสตร  

ความสมดุลระหวางการสรางโอกาสทางธุรกิจของสื่อใหมกับการทาํหนาที่ตอบสนองความตองการ

ของสาธารณชนไดรับการเรียกรองผูรับสารตอสถาบันดานขาวที่เติบโตขึ้นมาเปนบริษัทขนาดใหญ 

 ส่ือใหมไดตั้งคําถามถึง “ความขลัง” ของการประเมินคุณคาของขาวและจริยธรรมแหง 

วิชาชพีของนักวารศาสตร  แนนอนวาจะตองมีทางออก อยางไรก็ตามสถาบันดานขาวยงัคงม ี

ขอจํากัดดานเสรีภาพขาวสารและการนําเสนอขอมูลทีห่ลากหลายอยูอีกหรือไมในสภาพแวดลอม

ของการสื่อสารแบบใหม 

 ในขณะที่วารศาสตรเนนการตรวจสอบขาวสารการทํางานโดยนักวารศาสตรมืออาชพี 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักถกูตอง  ความสมดุล  ความยตุิธรรม  แตส่ือใหมปฏิเสธแนวทางเหลานี้

เพราะผูใชส่ือใหมตองการทาํหนาที่ผูรับสาร (gatekeeper) ดวยตนเอง เมื่อเปนเชนนี้ความสัมพนัธ

ระหวางผูสงสารและผูรับสารจะเปลี่ยนไปหรือไม  
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การปรับตัวของนักส่ือสารมวลชน 
 คําถามตอไปนี้เปน “เครื่องมือ” ทีน่าจะเปนประเด็นหัวขอใหไดนําไปขบคิดและศึกษาวิจยั

กันอีกไดไมนอย  โดยยังสามารถเปนกรอบของการคิดเชิงวพิากษเกีย่วกับผลกระทบและผลที่จะ

ตามมาจากสือ่ใหม  ซึ่งครอบคลุมในหลายประเด็นไดแก วิชาชพีสื่อสารมวลชน การสรางสรรค 

ชุมชน  จริยธรรม  และเศรษฐศาสตร  ซึ่งการมีตั้งคําถามและหาคําตอบตอประเด็นเหลานี้เพื่อเปน

หนทางนาํไปสูความเขาใจในสื่อใหมอยางลกึซึ้งและนําผลความรูทีก่ระจางชัดไปทาํการปรับตัว

ของบรรดาเหลานักสื่อสารมวลชนทัง้หลายใหมีประสิทธิภาพ 

1.  กระบวนการพัฒนาของสื่อใหมซึ่งทําใหผูรับสารไดรับขาวสารที่เจาะจงความตองการ

ของตัวเองไดมากขึ้นนัน้  อะไรคือขอเดนประโยชนที่จะตามมาจากความสามารถในการเลือก 

ขาวสารเจาะจงจากสื่อไดดวยตัวเองของผูรับสาร  และอะไรคือขอดอย  และการเพิ่มข้ึนของ 

แนวโนมนี้จะมีผลใหความไมมีพิธีรีตองของประชาชนลดนอยลงหรือไม  การอภิปรายทั้งเชิง

สนับสนนุและคัดคานในการพัฒนาเหลานีจ้ะคอย ๆ เพิ่มโอกาสใหกับระบบขาวสารและขอมูล 

ขาวสารในระบบตัวเลข 

2.  จะทาํอยางไรเพื่อใหสามารถเขาถงึการสื่อสารระบบใหมของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  

เชน  อินเตอรเน็ต  บริการขอมูลออนไลนเชงิพาณิชย  ชองวางของขอมลูขาวสารระหวางมีกับไมมี

กําลังอยูในภาวะอันตรายใชหรือไม   ถาเปนเชนนัน้แลว  เราจะแกไขปญหานั้นอยางไร 

3.  รัฐบาลควรมีบทบาทหรอืไมอยางไรในการควบคุมอินเตอรเน็ต  อะไรคือทิศทางของ 

อินเตอรเน็ต  สภาวะของสื่อใหมกาํลังเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว  แนวทางการมีประสิทธิภาพ 

ในการใชประโยชนจากการพัฒนาของสื่อใหม 

 4.  สถาบันที่เคยผลิตขาวสารแบบดั้งเดิมควรรูสึกวาไดรับการดูแลจากการเกิดขึน้ของ 

ส่ือใหมใชหรือไม  ส่ือแบบดัง้เดิมกาํลังจะลาสมัยใชหรือไม  หรือการกลาวถงึสื่อใหมในเวลานี ้

รวดเร็วเกิดไปใชหรือไม 

 5.  เราจะไดรับความสะดวกสบายจะระบบการสื่อสารระดับโลกอยางไรบาง  ความ

สะดวกนี้จะไปถึงการสื่อสารระหวางบุคคล  เชน  การพูดคุยกับคนอ่ืน ๆ ผานทางคอมพิวเตอร 

รวมทัง้โอกาสการเรียนรูส่ิงใหม  เชน  เกี่ยวกับตางประเทศ  วิทยาการและวัฒนธรรม โดยการ 

เขาถึงขาวสารตางประเทศจากคอมพวิเตอรใชหรือไม 

6. บางประเดน็ที่อินเตอรเนต็ถูกวิพากษวา  แมอินเตอรเน็ตใหขอมูลขาวสารขณะเดยีวกนั

ก็สรางความยุงยากในการแสวงหาขาวสารและขอมูลขาวสารที่สําคญั ๆ ใหกบัผูใชเพราะจาํนวน

ขอมูลขาวสารที่มีมากเกนิไป  ขอมูลขาวสารที่สําคัญ ๆ ไดจมหายไปในสวนเกิน   
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7.  ส่ือใหมจะถูกนาํไปใชเครื่องมือในการ “สรางสรรคชุมชน” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และชวยแกไขปญหาในชุมชนหรือไม  อยางไร 

8. การสื่อสารที่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ  ไมไดชวยใหสังคมเขมแข็งจริง หรือจะลด 

ความสาํคัญของการสื่อสารแบบเผชิญหนา และนาํไปสูภาวะการตอตานสงัคม   การสื่อสารที่ใช

คอมพิวเตอรเปนสื่อจะทําใหผูคนหลงไหลติดใจใชหรือไม 

9.  ธรรมชาติของการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อซ่ึงไมเปดเผยซึง่กันและกนั

โดยเฉพาะทางเครือขายอินเตอรเน็ตเปนทางนําไปสูอาชญากรรมอยางกวางขวางขึ้นเชน เครือขาย 

คายาเสพติด  ผูกอการราย  ภาพลามกอนาจารของเด็กจะแพรหลาย  รวมทัง้การละเมิดลิขสิทธิ์ 

สมมติฐานเหลานี้เปนสิ่งที่อยูคุณคิดวาตองทาํใหถกูกฎหมายใชหรือไม   และควรจะเริ่มตนอยางไร 

10.  ผูคนจะคิดและมีพฤติกรรมการสื่อสารแตกตางกันไปเมื่ออยูใน “ภาวะเสมือนจริง” 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในบรรยากาศของการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ 

11.  ส่ือใหมควรไดรับการสนับสนนุในดานเงนิทุนอยางไร  รูปแบบของการจัดหาเงนิทนุม ี

ลักษณะอยางไร  และขอเดนขอดอยของแตละรูปแบบมีอยางไร 

12.  ประโยคที่มีการพูดกนัมานานวา “ใครก็เปนผูพิมพโฆษณาบนเครือขายอินเตอรเน็ต

ได” จะทําใหมผีลกระทบตอวิชาชพีและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวของกับขาวสารอยางไร  มาตรฐานของ

ความถกูตอง และความเชื่อถือ ความมีคณุธรรม ของขาวและขาวสารจะถูกตําหนิไดงายขึน้หรือไม 

13. ส่ือใหมจะมีผลอยางลกึซึ้งตอตลาดมวลชนหรือไม  โดยเฉพาะจะใชเทคโนโลยีใหม 
ในการโนมนาวกลุมประชากรที่มีมากกลุมไดอยางไร 

 14.  โฉมหนาความเปนไปไดในอนาคตของสภาพการสือ่สารในชวง 5 ป 10 ป 20 ป และ 

50 ป  ขางหนา  จะเปนอยางไร   ในทามกลางการแขงขันกนัเขาควบคมุภาวะสื่อใหม  ใครคือ 

ผูชนะใครคือผูแพ  ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน   หรือประชาสังคมกนัแน 

15.  สถาบันผลิตขาวสารแบบดั้งเดิมจํานวนมากไดมีความพยายามนาํขอมูลขาวสารลง

บนเครือขายอนิเตอรเน็ตและบริการเวิลดไวดเวป  โอกาสเหลานี้ยอมเปล่ียนไปสูการพิจารณาถงึ

ผลกําไรอยางแนนอน  คุณคิดวาแนวโนมเชนนีจ้ะเปลี่ยนไปหรือไม  สถาบันผลิตขาวสารเหลานี ้

ไดประโยชนอันใด  หรือจะไดผลกําไรเปนตัวจริงหรือไมอยางไร 

16.  สถาบันการศึกษาและนักวชิาการจะเตรียมความพรอมใหกับคนรุนใหมรับมอืกบั

ภาวะของสื่อใหมทีก่ําลังเขามาทกุขณะไดอยางไรจะเรียนจะสอนใหสามารถใชประโยชนจาก 

ส่ือใหมไดอยางไรและสื่อใหมมีความสําคญัมีบทบาทอยางไร 
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คําถามเหลานีเ้ปนเพยีงสวนหนึง่เทานั้น นอกเหนือจากนี ้ เราตองถามกันเองวาการเกิดขึ้น

ของสื่อใหมจะมีผลตอเราอยางไรหรือไม คําวา “ความรูจักสื่อใหม” นี้ไดพยายามสื่อใหเหน็วา

จะตองสืบหาคําตอบในดานการพัฒนา  ลักษณะ  และการใชประโยชนจากสื่อใหม  ซึ่งมี

ความสาํคัญเทา ๆ กับผลกระทบและสิ่งทีจ่ะตามมาจากการมีส่ิงนีท้ี่เราเรียกกนัวา “ส่ือใหม” 

โดยเฉพาะคําวาขาวหมายถงึ ?  ส่ือใหมจะเปลี่ยนแนวทางการใหคําจาํกัดความของคําวาขาว

หรือไม ?  ถาใชแลวอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราในฐานะนกัสื่อสารมวลชน ? 

 

ตัวอยางหนังสือพิมพในอนาคต   (มาตรฐานการพิมพหนงัสือดิจิตอล, 2543) 
การจัดเก็บขอมูลลงบนแผนซีดีรอม กําลังไดรับความนยิม ซีดีรอมหนึง่แผนมีความจุใน

การเก็บขอมูล ไดมากกวาหกรอยลานตวัอกัษร ซีดีรอมจึงเปนตวักลางที่สามารถเก็บเอกสาร หรือ

หนงัสือขนาดเลมโตหลายเลมไวได ในเมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตทาํใหเกิดสถานีบริการขอมูล 

ขาวสาร มีการเก็บเอกสารหรอืส่ิงพิมพไวบนเครือขาย www ขอมูลที่จดัเก็บมีลักษณะเปนแบบ 

ส่ือประสม ทัง้ภาพ เสยีง และวิดีโอ  ส่ิงพิมพที่เกบ็ในรูปส่ือดิจิตอลสมัยใหม จงึเก็บขอมูลแบบมี

ชีวิตชีวาเปนทัง้เอกสารสิง่พมิพทีม่ีสีสรร มีเสียงมีภาพเคลื่อนไหว ดังที่เราเห็นในชดุสารานุกรมของ

บริษัทไมโครซอฟทที่เก็บไวบนแผนซีดีรอม หรือที่พบเหน็บนโฮมเพจตาง ๆ ในเครือขายอินเทอรเน็ต  

ซอฟตแวรที่ใชเรียกขอมูลส่ิงพิมพดิจิตอลมาดูหรือแสดงผล เราเรียกวา”บราวเซอร” บราวเซอรจึง

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ดึงขอมูลส่ิงพิมพดิจิตอลนีม้าแสดงผล ในลักษณะที่สวยงามนาดู  

ในกรณีของเครือขายอินเทอรเน็ต ขอมูลส่ิงพิมพเก็บไวในเครื่องใหบริการที่เรียกวา เซิรฟเวอร  

ถาเปนสถานบีริการที่ใชบราวเซอร เรียกดู เราก็เรียกวา “เว็บเซิรฟเวอร” (web server)  

ขอมูลเก็บในเว็บเซิรฟเวอร หรือเก็บลงในแผนซีดีรอมเพื่อใหบราวเซอรเรียกดูไดจึงตองมีมาตรฐาน

การลง เพื่อใหผูสรางสิง่พมิพ ดิจิตอลใชไดงาย มวีิธีการสรางที่ชัดเจนโดยไมตองพฒันาโปรแกรม

เรียกอานขึ้นเอง เหมือนการสรางเว็บไซทในปจจุบนัที่ใครมีบราวเซอร ก็เรียกดูได  

"เบอรเนอรลี" หนึ่งในนักวจิัยฟสิกสที่สวิตเซอรแลนดเสนอรูปแบบมาตรฐานที่เรียกวา 

HTML-Hyper Text Markup Language กลุมบริษัทไมโครซอฟทก็เสนอรูปแบบมาตรฐานที ่

ชื่อ SGML-Standard Generalize Markup language  

HTML ไดรับการนาํมาประยุกตใชบนอนิเทอรเน็ตและแพรหลายอยางรวดเร็วมีการพัฒนา

มาตรฐานอยางตอเนื่อง จนในปจจุบนัถงึรุนที ่4  

HTML เปนวิธกีารกําหนดรูปแบบสิ่งพิมพดจิิตอลโดยอาศัยปาย (tag) กาํกับ เชน  

ถาบริเวณใดตองการใหเปนหัวขอ ตวัอักษรเล็กใหญ  ตองการใสรูปภาพเสียง ตองการสราง 
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ตัวเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ฯลฯ ก็กําหนดไวดวยปาย มาตรฐานของปายที่ใชกาํหนดเอกสารมี

ความชัดเจนทีบ่ราวเซอรทกุตัวนําไปแปลความหมายไดถูกตอง  

เมื่ออยูบนอนิเทอรเน็ตจงึมีการพัฒนาวิธีการรับสงขอมูลระหวางบราวเซอร ซึ่งเปนเครื่อง

สําหรับเรียกดกูับเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งเปนเครือ่งที่ใชเก็บเอกสารในรูปแบบ HTML วิธีการรับสงขอมูลนี้

มีชื่อวา http หรือ Hyper Text Transfer Protocol ดังเราจะเหน็วธิีการเรียกดูขอมลูบนอินเทอรเน็ต 

ตองมีขอความ http นําหนา  

 

 
 

การสรางเอกสารสิ่งพมิพดวยมาตรฐาน HTML ไมใชเร่ืองยาก ผูที่เคยใชเวิรดโปรเซสเซอร

แลว เรียนรูการใสปายประกาศ เพิ่มเติมอีกเล็กนอย ก็สามารถสรางสิง่พิมพในรูปดิจิตอลนี้ได และ

เพื่อใหการพฒันาสื่อส่ิงพมิพดิจิตอลกาวหนาไปเร็วขึ้น บริษัทผูผลิตซอฟตแวรจํานวนมาก จงึเรยีง

หนากนัผลิตเครื่องมือเพื่อชวยในการจัดพมิพส่ิงพิมพดิจติอลตามมาตรฐาน HTML นี้ เพื่อใหการ

จัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสดีข้ึน จึงมีผูพัฒนามาตรฐานขยายตอจาก HTML และใหชื่อวา 

XML XML จะเปนมาตรฐานการจัดพิมพและแลกเปลี่ยนสื่ออิเล็กทรอนกิสตอไป  

เชื่อกันวา หองสมุดในยุคตอจากนี้ไป จะเปนหองสมุดทีเ่ก็บส่ิงพมิพในรูปแบบดิจิตอล  

ส่ิงพิมพอาจอยูในเครือขาย WWW หรือเกบ็ไวในเซิรฟเวอรขนาดใหญ เก็บไวในซีดีรอม ที่สามารถ

เรียกดูไดทันท ีแนวคิดของการรวบรวมหนงัสือแบบใหมจึงกลายเปนดิจิตอลไลบรารี่ เพื่อให 

การเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอลมีลักษณะกะทัดรัด บริษัทอะโดบ ี (adobe) จึงไดพัฒนาวธิกีาร

บีบอัดขอมูล และเก็บเอกสารหนงัสือที่มลัีกษณะเหมือนหนังสือจริงไวเปนแฟมได และใหชื่อ 

มาตรฐานใหมของตนเองวา อะโครแบต (acrobat) รูปแบบแฟมที่เก็บมีชื่อชนิดของแฟมวา .PDF  

http://www.ku.ac.th/magazine_online/ar40eng.exe
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แฟมแบบอะโครแบตกําลังมีแนวโนมที่ดีเพราะปจจุบนัมีผูเก็บหนงัสอืส่ิงพิมพตาง ๆ ไวใน 

รูปแบบแฟมอะโครแบตกันมากเพิม่ข้ึน ผูที่ทองไปในอนิเทอรเน็ตจะพบเหน็ขอมูลมีลักษณะของ

หนงัสือเปนเลมเก็บไวดวยแฟม .PDF หากตองการอานก็ตองดาวนโหลด มาเพื่อเปดอานได  

ดังนัน้สิ่งพิมพที่เก็บในรูปดิจิตอลเปนความหวงัที่จะลดการใชกระดาษ โดยเฉพาะในยคุ 

ที่จะตองมีส่ิงพิมพเกิดขึ้นมากมาย การรบัหนงัสือพมิพ วารสาร นิตยสาร ก็สามารถรับในรูป 

ส่ือดิจิตอลที่สามารถเรยีกเปดอานได เหมอืนหนังสือพิมพจริง โดยผานทางเครือขาย  
 

สรุป 
ในปจจุบนัพบวาสื่อส่ิงพิมพมีหลากหลายประเภทและมรูีปแบบที่แตกตางกนัออกไป  

รวมทัง้วัตถุประสงคในการใช ตลอดจนเนือ้หาที่แตกตางกันไปตามประเภทของสื่อส่ิงพิมพ แตส่ิง 

ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกนันัน่อยูที่ระบบโครงสรางและกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพมิพ ส่ือส่ิงพิมพ

ไดกลายมาเปนเครื่องมือสําคัญของการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะหนังสือพิมพไดรับ

ความเชื่อถือจากประชาชนมากขึ้นในการทาํหนาที่ดานขาวสารโดยปราศจากอทิธพิลของระบบ

โครงสรางเดิมของสังคมในอดีต หนงัสือพมิพและส่ือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ไดมีการพัฒนาอยางคอยเปน

คอยไปทั้งดานสิทธ ิ เสรีภาพ หนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่วของเพื่อรองรับ

แนวคิดใหม ๆ ในระบอบประชาธิปไตยที่มรีากฐานอยูบนความรับผิดชอบตอสังคมมากยิง่ขึ้น   

สภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพมิพแบงออกเปน 2 ระดับไดแกโครงสรางรวมที่ครอบคลุม

ประเภทและจาํนวนของสื่อส่ิงพิมพในสงัคม และโครงสรางเฉพาะของสื่อส่ิงพมิพแตละประเภท  

ในการดําเนนิธุรกิจและใชส่ือส่ิงพิมพนัน้มปีญหาและอุปสรรคไดแก ดานการเมือง โดยเฉพาะ

นโยบายของรฐับาล  ดานกฎหมายทัง้ทีเ่กี่ยวของกับการพิมพโดยตรง และอ่ืน ๆ ดานเศรษฐกิจ 

และพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูอาน  ที่เปนปจจัยสําคัญในการจะทําใหโอกาสของ 

การขยายตวัของสื่อส่ิงพิมพมีมากนอยเพยีงใด  ตลอดจนการหลั่งไหลของเทคโนโลยีทางการพมิพ

ที่ทนัสมัยที่มีผลกระทบตอแวดวงวิชาชีพสือ่ส่ิงพิมพทัง้กระบวนการตั้งแตผูประกอบหรือเจาของ 

กระบวนการผลิต รูปลักษณะของสื่อส่ิงพมิพ เปนตน  

 

http://www.ku.ac.th/magazine_online/ar40eng.exe
http://www.rdi.ku.ac.th/journal.html
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july43/
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แบบฝกหัดทายบทที่  10 
 

1. จงอธิบายสภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพิมพวามีลักษณะเปนเชนใด 

2. จงสรุปปญหาของสื่อส่ิงพมิพพอสงัเขป พรอมแนวทางแกไข 

3. ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมายที่เขามาเปนอุปสรรคตอส่ือส่ิงพิมพประกอบดวย 

อะไรบาง 

4. ปญหาทางดานเศรษฐกิจมีผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของกับส่ือส่ิงพิมพใดบาง 
5. ปจจัยทีก่ําหนดพฤติกรรมของการรับส่ือส่ิงพิมพของประชาชนประกอบดวยอะไรบาง 
6. จงอธิบายความหมายของคาํวา “ส่ือใหม” 

7. สาเหตุของการเกิดหนงัสือพมิพอิเล็กทรอนิกสข้ึนในสังคมคืออะไร  มขีอดีและขอจํากัด 

อะไรบาง 

8. จงอธิบายถงึผลกระทบที่ไดรับจากการเกิดสื่อใหมคืออะไร 
9. แนวโนมของสือ่ส่ิงพิมพในอนาคตจะมีลักษณะเปนอยางไร 
10. ในฐานะที่ทานเปนนักสื่อสารมวลชนคนหนึง่มวีิธีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ 
ส่ือส่ิงพิมพอยางไรบาง 
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