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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในยุคดิจิทัล
ปัจจุบันส่งผ่ลให้เกิดการเปลี�ยนแปลง “ภ้มิทัศน์สื�อ” แบบพลิกผั่น ความ
เปลี�ยนแปลงนี�นับรวมไปถ่งคุณลักษณะพิเศษของสื�อออนไลน์ที�มีข้อม้ลมากข่�นจน
ล้นเกิน กลายเป็นโลกที�หน่วยงาน องค์กรหรือตั่วบุคคลที�เข้าถ่งสื�อออนไลน์สามารถ
โพสต่์ให้ข้อม้ลข่าวสารหรือสร้างเนื�อหาด้วยตั่วเองได้ทันทีโดยไม่จำาเป็นต่้องพ่�งพิง
สื�อกระแสหลักเพียงทางเดียวอีกต่่อไป วิถีเช่นนี�หลายครั�งนำามาซ่ึ่�งปัญหาอื�น เช่น 
ความน่าเชื�อถือของข้อม้ลบนโลกออนไลน์ เกิดปัญหาข่าวลวง (Fake news)  
จนกลายเปน็วกิฤต่สัิ�นคลอนศรทัธิ์าความเชื�อมั�นของผ่้บ้ริโภคขา่ว ไปจนถ่งหลกัการ
วิชาชีพด้านงานข่าวด้วย  

 ภายใต้่บริบทสถานการณ์เช่นนี�นำาไปส่้คำาถามที�ว่าการทำาข่าว องค์กรสื�อ
ข่าว และนักข่าวจำาเป็นต้่องปรับตั่วอย่างไร

 หนังสือเล่มนี�มุ่งชี�ชวนให้เห็นปัญหา และเสนอแนวทางความร้้ หลักการ
วิชาชีพ เทคนิควิธีิ์และการบรหิารจดัการขา่วในยคุสื�อดิจิทัลให้เกิดประโยชนส้์งสุด
ต่่อสาธิ์ารณะ

 เนื�อหาหลักของหนังสือเล่มนี�ร้อยเรียงมาจากประสบการณ์ต่รงจากต่่าง
ประเทศ ซ่ึ่�งได้ปรับตั่วไปก่อนประเทศไทยนับตั่�งแต่่ทศวรรษ 2000 เป็นต้่นมาใน
บริบทของภ้มิทัศน์สื�อใหม่ส่งผ่ลต่่อแวดวงการงานข่าวทั�วโลกอย่างกว้างขวาง 

 นอกจากนี� หนังสือยังนำาประสบการณ์ต่่างประเทศสะท้อนกระบวนการ
ปรับตั่วในการทำาข่าวให้ทันสถานการณ์ยุคดิจิทัล นับตั่�งแต่่การทำาความเข้าใจ
คุณลักษณะของข่าว การพิจารณาคุณค่าข่าว กระบวนการค้นหาและต่รวจสอบ
ข้อม้ล รวมถ่งลักษณะข้อม้ลจากข่าวปลอมทั�งหลายที�แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ 
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เทคนิควิธีิ์การทำาข่าวให้เท่าทันสถานการณ์ การเขียนและการนำาเสนอข่าว-สารคดี
ในหลากหลายแพลต่ฟอรม์แห่งยคุดิจิทัล รวมถ่งการทำาข่าวสืบสวนสอบสวนที�ต้่อง
ใช้ทักษะองค์ประกอบและเทคโนโลยีเครื�องมือใหม่อย่างมีประสิทธิิ์ภาพ 

 ประสบการณ์เหล่านี�ผ้้่เขียนหวังว่าจะช่วยให้การทำางานของคนข่าว 
มืออาชีพ นักข่าวมือใหม่รวมถ่งนักข่าวฝึึกหัดในประเทศไทยสามารถทำาความเข้าใจ
โลกใบใหม่ได้อย่างเท่าทันและสามารถนำามาปรับใช้ในการปฏิิบัติ่งานได้ไม่มากก็น้อย
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บทนำ�

 ปัจจบัุนในยคุศต่วรรษที� 21 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมคีวาม
ก้าวหน้าทันสมัยบนความเปลี�ยนแปลงที�เกิดข่�นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิิ์ภาพ
มากข่�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งความสามารถของเครือข่ายเชื�อมต่่ออินเทอร์เน็ต่
ความเร็วส้งที�ทำาใหชี้วิต่ผ้้่คนยคุสมยัใหมส่ามารถรบัร้้เรื�องราวหลากหลายที�เกดิข่�น
ทั�วโลกได้ในพริบต่าผ่่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ สมาร์ต่โฟน แท็บเล็ต่ โน้ต่บุ�ก 
หรืออุปกรณ์คอมพิวเต่อร์ที�ใช้กันแพร่หลายในชีวิต่ประจำาวัน  

 เงื�อนไขของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�ก้าวหน้าดังกล่าว 
ส่งผ่ลอย่างสำาคัญต่่อการเปลี�ยนแปลง “ภ้มิทัศน์สื�อ” (Media Landscape) ในยุค
ใหม่ ที�เรียกกันว่า ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องข่าว ประเด็นการทำาข่าว 
การสื�อขา่ว และการเสพขา่วที�พบการเปลี�ยนแปลงแบบพลกิผ่นัแต่กต่่างไปจากใน
อดีต่ทั�งในการทำางาน รายงานข่าวและเสพข่าวจากสื�อดั�งเดิม สื�อหนังสือพิมพ์ 
นิต่ยสารข่าว รายการข่าวโทรทัศน์และวิทยุที�เคยปฏิิบัติ่กันมา

 ในแง่การทำาข่าว การผ่ลิต่ข่าวและการเสนอข่าวในภ้มิทศัน์สื�อยคุปัจจุบนั
การพัฒินาระบบการสื�อสารบนโลกออนไลน์ที�มีการส่งผ่่านข้อม้ลในปริมาณมาก
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ถ่งกันได้อย่างรวดเร็วดังกล่าวส่งผ่ลต่่อการเปลี�ยนแปลงคุณลักษณะธิ์รรมชาติ่ข่าว 
องค์ประกอบข่าวและคุณภาพข่าว นำาไปส่้การคิดประเด็นข่าวที�นำาเสนอมุมมอง 
ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที�แต่กต่่างออกไป โอกาสในการเข้าถ่งข้อม้ลที�แต่กต่่าง
ไปจากร้ปแบบเก่าซ่ึ่�งเคยต่้องอาศัยแหล่งข้อม้ลทางเอกสารและแหล่งข้อม้ลจาก
การสัมภาษณ์เป็นหลัก ขณะที�โลกออนไลน์ทำาให้นักข่าวสามารถเข้าถ่งข้อม้ลได้
หลากหลายแหล่งมากข่�น สิ�งเหล่านี�ทำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงด้านวิธีิ์การแสวงหา
ข้อม้ลเพื�อประกอบการรายงานข่าว รวมไปถ่งการนำาเสนอข่าวที�ทำาให้นักข่าว
สามารถเผ่ยแพร/่รายงานขา่วผ่่านเครื�องมอืสื�อสารบนอนิเทอรเ์นต็่และเทคโนโลยี
มือถือที�เชื�อมต่่อโลกออนไลน์ได้มีประสิทธิิ์ภาพรวดเร็วกว่าสื�อดั�งเดิม อย่าง
หนังสือพิมพ์ วิทย ุโทรทัศน์ เป็นต้่น กลายเปน็ว่าความเร็วที�นักข่าวสามารถรายงาน
ข่าวได้ทันทีจากทุกที�ทุกมุม ได้ทำาให้ร้ปแบบการรับสาร การส่งสาร และความ
ต้่องการข่าวสารของผ้้่บริโภคแต่กต่่างไปจากเดิมอีกด้วย

 นอกจากความเร็วในการสง่ขา่ว และความต่อ้งการเสพขา่วในยคุสมยัใหม่
ดิจิทัลแล้ว ยังพบว่าความก้าวหน้าของการออกแบบการสื�อสารแพลต่ฟอร์ม 
(Platforms) หลากร้ปแบบบนพื�นที�ออนไลน์ได้สร้างปฏิิสัมพันธ์ิ์ (Interactivity) 
ระหว่างผ้้่ส่งสารและผ่้้รับสารแบบใหม่ ทำาให้เกิดความร่วมมือหลากร้ปแบบใน
กระบวนการค้นหาและทำาข่าว นำาไปส่้มุมมองและเนื�อหาข่าวที�หลากหลายมากข่�น
(Bradshaw, 2012; 2017) หรือในแง่พื�นที�การนำาเสนอข่าว สื�อออนไลน์ที�มีพื�นที�
ไม่จำากัดบนเว็บไซึ่ต์่ทำาให้สามารถนำาเสนอเนื�อหาได้มากกว่าพื�นที�เดิมของ
หนังสอืพมิพแ์ละนติ่ยสารซ่ึ่�งมอีย้อ่ยา่งจำากัด อีกทั�งสื�อใหมเ่หลา่นี�ยงัสามารถทำาการ
เชื�อมต่่อหลายมิติ่ (Hyperlink) ได้ไม่ร้้จบหรือทำาสื�อแบบหลากสื�อ (Multimedia) 
ได้พร้อมกันที�ส่งผ่ลให้ร้ปแบบ/วิธิ์ีการนำาเสนอข้อม้ลข่าวสารมีความหลากหลาย
ต่ามไปด้วย 

 ความเปลี�ยนแปลงเหล่านี�ยงัรวมถ่งคุณลักษณะพิเศษของสื�อออนไลน์ที�มี
ข้อม้ลมากข่�นจนเกือบล้นเกิน หรือเป็นโลกของข้อม้ลข่าวสารที�หน่วยงานองค์กร
ต่่าง ๆ  สามารถให้ข้อม้ลข่าวสารได้ด้วยตั่วเอง เปิดให้ผ้้่รับสาร/สาธิ์ารณชนสามารถ
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เข้าถ่งข้อม้ลได้ สร้างเนื�อหาได้เอง โดยไม่ต้่องพ่�งพิงข้อม้ลจากสื�อกระแสหลักเพียง
ทางเดียวอีกต่่อไป ซ่ึ่�งในบางครั�งก็นำาไปส่้ปัญหาอื�นต่ามมา เช่น ความน่าเชื�อถือ 
ของแหล่งข้อม้ลบนโลกออนไลน์ที�เรียกกันว่า ข่าวหลอก ข่าวลวง (Fake news) 
กลายเป็นประเด็นสั�นคลอนความเชื�อมั�นต่่อวิชาชีพนักข่าวในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน

 การทำางานของนักข่าวในยุคปัจจุบัน จ่งจำาเป็นต้่องเรียนร้้ธิ์รรมชาติ่และ
ลักษณะพิเศษต่่าง ๆ  ที�เกิดข่�น รวมถ่งต่ระหนักถ่งพฤติ่กรรมในการรับข่าวสารของ
ผ้้่บริโภคที�เปลี�ยนไป นักข่าวจำาต้่องปรับตั่วทั�งในเรื�องการเขียนข่าว กระบวนการ
ค้นหาข่าว แหล่งข่าวที�ต่่างไปจากเดิม รวมไปถ่ง การรวบรวมและเชื�อมโยงข้อม้ล
ต่่อยอดประเด็นข่าวที�เกิดข่�น ทั�งในมิติ่การให้ข้อม้ลข้อเท็จจริง การทำาความเข้าใจ
แหล่งข้อม้ลอย่างร้้เท่าทัน การตี่ความอธิิ์บายความในประเด็นที�ซัึ่บซ้ึ่อน การรายงาน
ข่าวเชิงสืบสวน รายงานข่าวด้วยแพลต่ฟอร์มสื�อหลากร้ปแบบ เป็นต้่น

 หนังสือเล่มนี�จ่งให้ความสนใจกับปรากฏิการณ์การเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์
สื�อดังกล่าวที�ส่งผ่ลต่่อการทำาข่าว การสื�อ และการรายงานนำาเสนอข่าว โดยตั่�งคำาถาม
สำาคัญที�ว่า ภายใต้่บริบทยุคดิจิทัลใหม่นี� นักข่าวและกระบวนการทำาข่าว/สารคดีเชิงข่าว
ในศต่วรรษที� 21 ควรเป็นอย่างไร? โดยแบ่งความสนใจเป็น 2 ส่วน คือ ส�วนแรก 
ว่าด้วยบริบทความเปลี�ยนแปลงของภ้มิทัศน์สื�อที�ส่งผ่ลต่่อการทำางานของวิชาชีพ
นักข่าว ซ่ึ่�งนักข่าวมอืใหมแ่ละผ่้ที้�กำาลังฝึึกฝึนต่นเพื�อเปน็นักข่าวควรทำาความเข้าใจ
โลกใบใหม่อย่างไร และ ส�วนท่ี่�สอง กระบวนการทำาข่าวในยุคดิจิทัลควรปรับให้ทันกับ
สถานการณ์อย่างไร นับตั่�งแต่่กระบวนการแรกเริ�มในการทำาความเข้าใจคุณลักษณะ
ของข่าว การพิจารณาคุณค่าข่าว กระบวนการค้นหาและต่รวจสอบข้อม้ล รวมถ่ง
ข้อม้ลที�สะพัดมาจากข่าวปลอมทั�งหลายในโลกออนไลน์ เทคนิควิธีิ์การทำาข่าวให้
เท่าทันสถานการณ์ การเขียนข่าวและการนำาเสนอข่าวในหลากหลายร้ปแบบในยุค
ที�มีแพลต่ฟอร์มมัลติ่มีเดียอันหลากหลายในสื�อดิจิทัล และการทำาข่าวสืบสวน
สอบสวนที�ต้่องใช้ทักษะองค์ประกอบและเทคโนโลยีเครื�องมือใหม่อย่างมี
ประสิทธิิ์ภาพ 

ตัว
อย่
าง



บทนำำ�

5

 สำาหรับแนวคิดว่าด้วย “ข่าวดิจิทัล” (Digital Journalism) โดยทั�วไปมัก
ถ้กใช้ในความหมายเดียวกับคำาว่า ข่าวออนไลน์ (Online Journalism) หมายถ่ง 
ร้ปแบบของข่าวที�ซ่ึ่�งเนื�อหาของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนั�น เมื�อผ่่านกระบวนการ
ทำางานของกองบรรณาธิิ์การว่าด้วยการคัดสรรข่าวและดำาเนินการทางการบรรณาธิิ์กร
แล้วจ่งนำาเสนอผ่่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ ซ่ึ่�งแต่กต่่างไปจากในอดีต่ที�เคยจัดพิมพ์
ผ่่านการตี่พิมพ์ (Print) หรือการออกอากาศกระจายเสียงและภาพ (Broadcast) 
เพียงอย่างใดอย่างหน่�ง 

 ส่วนร้ปแบบการนำาเสนอเมื�อกระจายผ่่านเทคโนโลยีสื�อดิจิทัลนั�น ผ้้่ผ่ลิต่
ข่าวสามารถเลือกนำาเสนอผ่ลผ่ลิต่งานข่าวโดยส่วนใหญ่ในหลากหลายร้ปแบบ  
ไม่ว่า ในร้ปข่าวต่ามกระแส ข่าวเจาะ สารคดีเชิงข่าว สก้�ปพิเศษ บทบรรณาธิิ์การ
ในเนื�อหาสาระปัจจุบันทันเหตุ่การณ์ในร้ปแบบของเนื�อหาผ่สมผ่สานกับเสียง  
ภาพเคลื�อนไหว หรือแบบเปิดให้มีปฏิิสัมพันธิ์์กับผ่้้อ่าน (Interactive) มากข่�น 
(Kamamoto, 2003) 

 การเปลี�ยนแปลงลักษณะแพลต่ฟอร์มไปพร้อมกับ “มิติ่ของความเร็ว” 
จากอินเทอร์เน็ต่และเครือข่ายออนไลน์ที�มีฐานข้อม้ลขนาดใหญ่หรือมีเทคโนโลยี
ประกอบให้เป็นทางเลือกมากมายส่งผ่ลให้การทำาข่าวแบบเดิมจำาต้่องปรับตั่วและ
เกิดการปรบักระบวนคดิ บทบาทของนกัขา่วในปฏิิสัมพนัธิ์กั์บผ่้รั้บสารและองคก์ร
สถาบันข่าวด้วยเช่นกัน (Bradshaw, 2017) ยกต่ัวอย่างการปรับกระบวนคิด  
ได้แก่ การต่อบสนองต่่อไลฟส์ไต่ลปั์จจุบันที�วิถีชีวิต่เร่งรีบและยุง่เหยงิ มีเวลาในการ
อ่านหรือเสพข่าวน้อยจ่งทำาให้นักข่าวส่วนใหญ่มักต้่องค้นหาเทคนิคที�ต่อบสนองต่่อ
วิถีชีวิต่ใหม่ของผ้้่รับสาร เกิดการเปลี�ยนแปลงเทคนิคการนำาเสนอและการเขียน
ข่าว เช่น การเขียนข่าวให้มีเนื�อหาสั�นมากกว่าที�เคยเป็น และใส่ภาพเคลื�อนไหวที�
ด่งด้ดใจตั่�งแต่่ต้่น หรือตั่ดบทสมัภาษณข์นาดสั�น 15 วินาทีไฮไลต่เ์พื�อให้ต่ามต่่อบท
สัมภาษณ์ขนาดยาว เป็นต้่น 
ตัว
อย่
าง



งานข่่าวในยุุคดิิจิิทััล : นักข่่าวและการทัำาข่่าวในศตวรรษทั่� 21

6

 เงื�อนไขการเสพข่าวแบบใหม่นี�ทำาให้ Paul Bradshaw (Bradshaw, 2017) 
ตั่�งคำาถามกับการเขียนข่าวแบบเดิม โดยเฉพาะแบบพีระมิดหัวกลับ (Inverted 
pyramid) ที�เขียนในลักษณะลำาดับความสำาคัญจากมากที�สดุไปหาน้อยที�สดุและใช้
กันมาตั่�งแต่่ยุคศต่วรรษที� 19 จะยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิิ์ภาพอย้่หรือไม่ในยุคสื�อ
ดิจิทัล เขาเชื�อว่า การเขียนข่าวแบบเดิมใช้ไม่ได้อีกแล้ว โดยได้เสนอวิธีิ์การเขียน
ข่าวแบบใหม่เพื�อต่อบสนองไลฟ์สไต่ล์ผ้้่เสพข่าวในปัจจุบัน เรียกว่า การเขียนข่าว 
“ร้ปเพชร” (News Diamond) ที�สามารถนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสื�อใหม่
ศต่วรรษที� 21 ที�ข่าวเริ�มมีคุณลักษณะพิเศษต่รงที�ข่าวไม่ใช่เป็นผ่ลิต่ภัณฑ์์ 
(Products) ขององค์กรสื�อที�ผ่ลิต่เองฝ่ึายเดียว แต่่ข่าวเกิดข่�นจาก “กระบวนการ
ที�ไม่ร้้จบ” (the spirit of the unfinished) ต่ามคุณลักษณะใหม่ของสื�อออนไลน์
ที�มีข้อม้ลมากข่�นจนล้นเกิน หรือเป็นโลกของข้อม้ลข่าวสารที�หน่วยงานองค์กรต่่าง ๆ 
นอกสื�อมวลชนสามารถให้ข้อม้ลข่าวสารได้ด้วยตั่วเอง หรือคุณลักษณะของสื�อที�
เปิดให้ผ้้่รับสารกลายเป็นผ้้่ใช้สาร ทำาให้สาธิ์ารณชนสามารถเข้าถ่งข้อม้ลและ
สามารถสร้างเนื�อหาได้เองโดยไม่ต้่องพ่�งพาข้อม้ลจากสื�อหลักอย่างเดียวอีกต่่อไป

 นอกจากนี� ลักษณะของการเปลี�ยนแพลต่ฟอร์มที�มีความหลากหลายข่�น
และมีลักษณะแบบสร้างปฏิิสัมพันธ์ิ์ (Interactive) กับผ้้่อ่านได้ยังส่งผ่ลให้บทความ 
สก้�ปข่าวสามารถได้รับความเห็นโดยต่รงจากผ้้่อ่าน/ผ้้่ใช้ (Users) ที�ไม่สามารถพบ
ได้จากข่าวแบบดั�งเดิม แต่่ขณะเดียวกันก็หมายความถ่งความยุง่ยากในการด้แลผ่ล
ที�ต่ามมาด้วยเช่นกัน เมื�อเนื�อหาออกไปจากผ้้่เขียนแล้ว กลายเป็นการตี่ความของ
ผ้้่อ่านที�อาจสรา้งความหมายใหมแ่ละสง่ผ่่านขอ้ม้ลออกไปอกีต่่อหน่�ง (Anderson, 
2016) 

 หนังสอืเลม่นี� เป็นการทำางานวจัิยเชิงเอกสาร (Documentary research) 
รวบรวมข้อม้ลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย รายงานและสื�อออนไลน์ที�เกี�ยวข้อง
กับประเด็นที�ต้่องการหาคำาต่อบ จำาแนกกลุ่มเอกสารออกเป็น 1) กลุ่มหนังสือจาก
นักวิชาการด้านสื�อที�ให้ความสนใจต่่อประเด็นการทำาข่าวดิจิทัล การเปลี�ยนแปลง
ของสื�อดิจิทัลในช่วงตั่�งแต่่ปี 2000 จนถ่งปัจจุบัน นำาข้อม้ลจากเอกสารที�ได้มา
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ประมวลเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) กลุ่มเอกสารข้อม้ลสะท้อนประสบการณ์
ต่รงของผ้้่สื�อข่าวในและต่่างประเทศที�ตี่พิมพ์ในสื�อออนไลน์หรือแหล่งข้อม้ลสื�ออื�น
ในช่วงตั่�งแต่่ปี 2000 จนถ่งปัจจุบัน รวมทั�งได้ใช้เนื�อหาสาระจากสื�อออนไลน์ของ
กลุ่มสำานักข่าวต่่าง ๆ เช่น กลุ่มสำานักข่าวรายเดิมที�ปรับเปลี�ยนร้ปแบบ สำานักข่าว
เชิงทางเลือกที�เกิดข่�นใหม่ สำานักข่าวออนไลน์แนวสืบสวนสอบสวน เน้นทำาประเด็น
ข่าวเจาะ และ blogger ที�ให้ตั่วอย่างประกอบคำาอธิ์ิบาย ซ่ึ่�งเชื�อว่าจะทำาให้เกิด
ความเข้าใจประเด็นบริบทใหม่ของวารสารศาสต่ร์ในยุคดิจิทัล และให้แนวทาง
กระบวนการผ่ลิต่ข่าว และรายงานนำาเสนอข่าวในยุคดิจิทัลใหม่ได้

เน่�อห�บทโดิยย่อ

 หนังสือเล่มนี�นำาเสนอ 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็็นแรก เทคโนโลยีการ
สื�อสารสารสนเทศและสื�อสงัคมออนไลนใ์นยคุดิจิทัลที�เปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็วสง่ผ่ล
ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อใหม่ ซ่ึ่�งเห็นได้ชัดใน 3 คุณลักษณะสำาคัญ คือ 
1) จากโลกที�เคยขาดแคลนข้อม้ลไปส่้โลกที�ข้อม้ลท่วมท้น 2) จากโลกที�อุต่สาหกรรม
ข่าวทำาหน้าที�กระจายข้อม้ลข่าวสารส่้สาธิ์ารณะไปส่้โลกที�ทุกผ้้่คนสามารถกระจาย
ข่าวสารได้ และ 3) จากโลกที�สาธิ์ารณชนเคยต้่องพ่�งอุต่สาหกรรมข่าวเพื�อแสวงหา
ข้อม้ลข้อเท็จจริงไปส่้โลกที�สาธิ์ารณชนสามารถเข้าถ่งข้อม้ลที�ต้่องการและสามารถ
ผ่ลิต่ข่าวสารเผ่ยแพร่ได้เอง ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อนี� กลุ่มองค์กร
สื�อ และนักข่าวเริ�มต่ระหนักใหม่ในวิธีิ์คิดและร้ปแบบการทำางานว่าอาจไม่สอดคล้อง
เท่าทันสถานการณ์ จ่งเกิดการปรับตั่วอยา่งมากนับตั่�งแต่่ทศวรรษ 2000 ในบริษัท
องค์กรสื�อประเทศต่ะวันต่ก และในประเทศไทยนับตั่�งแต่่ทศวรรษ 2010 มองหา
วิธีิ์การหลอมรวมสื�อและธุิ์รกิจการทำาข่าวเพื�อให้สามารถอย้่รอดได้ในวงการ
อุต่สาหกรรมไปพร้อมกับการรักษาจุดยืนและเป้าหมายสาธิ์ารณะที�มีต่่อสังคม
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 ประเด็็นท่ี่�สอง ภายใต้่การเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อดังกล่าว แม้วารสารศาสต่ร์
ยุคดิจิทัลจะได้รับความท้าทายอย่างมาก แต่่ในกระบวนการทำางาน นับตั่�งแต่่
กระบวนการผ่ลิต่จนถ่งการนำาเสนอข่าวก็มีทั�งจุดต่่างและจุดร่วมกับการทำางานแบบ
เดิมที�ควรพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคุณค่าข่าว ยังพบความเหลื�อมซ้ึ่อนกันของ 
องค์ประกอบข่าว แต่่ก็มีข้อน่าสังเกต่ที�ต้่องปรับเปลี�ยน ขณะที�วิธีิ์การทำาข่าวสืบสวน
สอบสวนอาจไมแ่ต่กต่่างไปจากยคุสื�อแอนะลอ็กมากนกั แต่่นักข่าวและองคก์รข่าว
สามารถปรบัใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ ใช้ความก้าวหน้าแหล่งข้อม้ลสารสนเทศดจิิทัล
มาช่วยสนับสนุนการรวบรวมข้อม้ล รายงานข่าวและใช้สร้างการปฏิิสัมพันธ์ิ์กับผ้้่รับ
สารได้ ส่วนการค้นหาและรวบรวมข้อม้ลเพื�อทำาข่าวในยุคใหม่จำาเป็นต้่องปรับให้
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ใหม่ แนวคิด “วารสารศาสต่ร์เชิงกระจาย” 
(Distributed Journalism) เป็นเครื�องมือที�ช่วยเพิ�มโอกาสในการทำางานเพื�อ 
รวบรวม ค้นหาข้อม้ล และต่่อยอดประเด็น ขณะเดียวกันก็ต้่องระมัดระวังการใช้
และต่รวจสอบข้อม้ลอย่างเข้มงวด สำาหรับการเขียนและนำาเสนอข่าวในยุคดิจิทัล
อาจต้่องเริ�มพิจารณาการเขียนข่าวใหม่ที�สอดคล้องกับเครื�องมือเทคโนโลยีและ
กระบวนการผ่ลิต่ข่าวของสื�อใหม่ที�มีคุณลักษณะที�เรียกว่า “กระบวนการที�ไม่ร้้จบ” 
ด้วย

 ประเด็็นท่ี่�สาม คุณค่าหลักของงานวารสารศาสต่ร์ คือการทำาหน้าที�เป็น
ผ้้่คัดกรองสารและเป็นสุนัขเฝ้ึาบ้านที�ทำางานต่ามหลักจริยธิ์รรม บนหลักการการ
ต่รวจสอบสารและส่งผ่่านข้อม้ลเพื�อประโยชน์ต่่อสังคม ซ่ึ่�งยังคงเป็นหัวใจสำาคัญ
ของงานวารสารศาสต่รเ์หมือนที�เป็นมาหลายทศวรรษ ท่ามกลางภ้มิทัศน์สื�อใหม่ที�
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี�

 ผ้้่เขียนแบ่งเนื�อหานำาเสนอรายบทเปน็ 7 บท บที่แรก ทำาความเข้าใจบรบิท
ใหมจ่ากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสืี�อสาร การเกดิข่�นของเทคโนโลยดิีจิทัล การ
ขยายตั่วของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต่ทำาให้เกิดสื�อใหม่ (New media) ที�แต่กต่่างไป
จากยคุก่อนหน้าทำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อ (Media Landscape) อย่าง
มโหฬาร ส่งผ่ลอย่างสำาคัญต่่อวงการนักข่าว อุต่สาหกรรมสื�อสารมวลชน 
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 บที่ท่ี่�สอง นำาเสนอนิยามความหมายข่าวและการพิจารณาคุณค่าข่าวใน
ยคุดจิิทัล เพื�อใหผ้้้่ฝึึกฝึนดา้นวารสารศาสต่รเ์รียนร้้กระบวนการพจิารณาคณุคา่ข่าว
 การประเมินวินิจฉัยคุณค่าข่าว บที่ท่ี่�สาม นำาเสนอกระบวนการค้นหารวบรวมและ
ต่รวจสอบข้อม้ล การต่รวจสอบข่าวปลอมเพื�อทำาให้งานข่าวมีความเป็นมืออาชีพ 
พร้อมกับชี�ให้เห็นข้อถกเถียงประเด็นข่าวปลอมที�เกิดข่�นในวงวิชาการและโลก
ปัจจุบันท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสืี�อสารในโลกศต่วรรษที� 21 เพื�อให้
นักข่าว ผ้้่รับสารและผ้้่ใช้สารในโลกออนไลน์สามารถเท่าทันต่่อการสร้าง/สื�อข่าว
ปลอม บที่ท่ี่�ส่�	การเขียนข่าวในยุคดิจิทัลควรเป็นอย่างไร เมื�อร้ปแบบการเขียนข่าว
ในอดีต่อย่างเช่น การเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับอาจไม่สอดคล้องกับเครื�องมือ 
เทคโนโลยีและกระบวนการผ่ลิต่ข่าวใหม่มากนักในปัจจุบัน ภายใต้่สภาวะ “ความ
ไม่ร้้จบ” ของการทำาข่าว ร้ปแบบการเขียนข่าวแบบใหมนี่�ควรมขัี�นต่อนกระบวนการ
อย่างไร

 บที่ท่ี่�ห้้า ร้ปแบบการนำาเสนอข่าวและเนื�อหาในสื�อดิจิทัลเริ�มเปลี�ยนไป
มากข่�นเมื�อแพลต่ฟอรม์สื�อออนไลนเ์ปดิกวา้งทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะการนำาเสนอ
ข่าวด้วยภาพเคลื�อนไหว การทำาวิดีโอสารคดีเชิงข่าวอาจเป็นตั่วอย่างสำาคัญในการ
ใช้สื�อภาพเคลื�อนไหวเล่าเรื�องข้อเท็จจริงอย่างมีสีสัน อารมณ์และความร้้ส่ก บทนี� 
เสนอว่า แม้นักข่าวจะชำ�าชองทักษะงานเขียน แต่่หากเพิ�มทักษะการสื�อเรื�องราวข้อ
เท็จจรงิดว้ยภาพเคลื�อนไหวเลา่เรื�อง เข้าใจองค์ประกอบภาพเคลื�อนไหววดีิโอ ก็จะ
ทำาให้ผ้้่ฝึึกหัดงานวารสารศาสต่ร์ดิจิทัลสามารถเป็นนักข่าวที�มีทักษะการทำางาน
หลายอย่าง (Multitasking skills) เพิ�มศักยภาพการทำางานสื�อหลากร้ปแบบมากข่�น 
ต่อบสนองความสัมฤทธิ์ิ�ผ่ลนำาข้อเท็จจริงสื�อสารผ่่านหลากหลายแพลต่ฟอร์มของ
ยุคดิจิทัล

 บที่ท่ี่�ห้ก นักข่าวไมเ่พียงทำางานต่ามกระแสเทา่นั�น แต่่ควรใหค้วามสำาคัญ
กับการทำาข่าวสบืสวนสอบสวนหรอื “ข่าวเจาะ” ในยคุใหมด้่วยเช่นกัน บทนี�จำาแนก
ความแต่กต่่างระหว่างการทำาข่าวทั�วไปกับการทำาข่าวสืบสวนสอบสวน กระบวนการ
ทำาข่าวสืบสวนสอบสวนปัจจุบันอาจไม่แต่กต่่างจากอดีต่มากนัก แต่่มีข้อพ่งร้้ในการ
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ทำางานที�นักข่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บที่ท่ี่�เจ็ด  
ชี�ให้เห็นว่า นักข่าว กับงานวารสารศาสต่ร์ควรเกิดข่�นบนความเข้าใจโลกใบใหม่ ที�
นักข่าวจำาเป็นต้่องต่ระหนักถ่งจุดยืนเป้าหมาย มาต่รฐานวิชาชีพและจริยธิ์รรมใน
การทำางาน สามารถประสานการเปลี�ยนแปลงของยุคสมัยไปพร้อมกับธิ์ำารงจุดยืน
เป้าหมายเชิงวิชชีพ ใหมี้ความเป็นตั่วของตั่วเอง มีอิสระและเสรภีาพต่ามเจต่จำานง
แห่งเสรีของวิชาชีพสื�อ
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• เทคโนโลยีการสื�อสารและสื�อสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลที�เปลี�ยนอย่างรวดเร็ว
หลายด้าน ไม่ว่า เทคโนโลยีดิจิทัล พลังผ้้่ใช้อินเทอร์เน็ต่ที�สร้างเนื�อหาได้เอง 
(User Generated Content-UGC) นำาเสนอบนแพลต่ฟอร์มสื�อหลากประเภท 
สามารถ “สื�อสารสองทาง” ส่งผ่ลให้เกิดการเปลี�ยน “ภ้มิทัศน์สื�อใหม่” หมายถ่ง
บริบทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื�อสารได้ทำาให้โลกติ่ดต่่อสัมพันธ์ิ์กัน 
เข้มข้นมากข่�น เปิดโลกให้กว้างกว่าเดิม

• การเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อนี�เห็นได้ชัดใน 3 คุณลักษณะในโลกแห่งข้อม้ล
ข่าวสารและชุดความสัมพันธ์ิ์ทางสังคม ลัุ่กษณะแรก จากโลกที�เคยขาดแคลน
ข้อม้ลไปส่้โลกท่วมท้นข้อม้ล ลัุ่กษณะท่ี่�สอง จากโลกที�องค์กรรัฐและการค้า
ต้่องการอตุ่สาหกรรมขา่วเพื�อกระจายข้อม้ลข่าวสารไปส่้โลกที�ใครกไ็ด้สามารถ
กระจายข่าวสารได้ด้วยตั่วเอง และ คุ่ณลัุ่กษณะท่ี่�สาม จากโลกที�สาธิ์ารณชน
เคยต้่องการอุต่สาหกรรมข่าวเพื�อให้ได้มาซ่ึ่�งข้อเท็จจริงไปส่้โลกที�สาธิ์ารณชน
สามารถเข้าถ่งประเด็นที�ต้่องการเองได้ และที�สำาคัญสามารถผ่ลิต่และเผ่ยแพร่
ข่าวสารได้ด้วยตั่วเอง

• การเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อนี�ยังส่งผ่ลให้เกิดชุดความสัมพันธ์ิ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒินธิ์รรมในบริบทใหม่เรียกว่า “เศรษฐศาสต่ร์ในวารสารศาสต่ร์
ดิจิทัล” ที�ซ่ึ่�งแบบแผ่นการผ่ลิต่และการเปลี�ยนร้ปโมเดลธุิ์รกิจสื�อ ต่ลอดจนวิถี
วัฒินธิ์รรมการบริโภคผ่่านสื�อต่่างเชื�อมโยงกับความสัมพันธ์ิ์เชิงอำานาจแบบใหม่
ที�ซัึ่บซ้ึ่อนข่�น 

ไฮไลต์ 
บทำท่ำ� 1
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• ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศน์สื�อนี� กลุ่มองค์กรสื�อและนักข่าวทั�งในและ
ต่่างประเทศเริ�มทบทวนบทบาทและการทำางานว่ายังเหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์หรือไม่ เพื�อให้สามารถรักษาจุดยนืและเป้าหมายในฐานะองค์กรที�
มีความรับผิ่ดชอบต่่อสังคมไปพร้อมกับความอย่้รอดทางธุิ์รกิจ 

• ประเทศไทย องค์กรสื�อและนักข่าวปรับตั่วมากข่�นหลังทศวรรษ 2010 เริ�มใช้
วิธีิ์หลอมรวมสื�อและธุิ์รกิจข่าวเพื�อให้สามารถอย้ร่อดได้ในวงการ และยังพบการ
เกิดข่�นใหม่ของสำานักข่าวออนไลน์ที�กลายเป็น “ทางเลือกใหม่” ของผ้้่เสพข่าว 

• บริบทใหมว่่าดว้ยการเปลี�ยนแปลงภ้มิทัศนสื์�อนี� องค์กรสื�อที�ทำาหนา้ที�สำาคัญรบั
ผิ่ดชอบต่่อสังคมในยุคใหม่ควรพิจารณาด้วยความเข้าใจรอบด้านหลากมิติ่ว่า 
จะเป็นทั�ง “โอกาส” และ “ความท้าทาย” ใหม่ไปพร้อมกัน
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บทท่� 1
ส่�อดิิจิิทัลกับก�รเปล่�ยนแปลง “ภูมิทัศน์ส่�อ” ศตวรรษท่� 21

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื�อสารสารสนเทศ เช่น การเกิดข่�นของ
เทคโนโลยีดิจิทัล การขยายตั่วของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต่ทำาให้เกิดสื�อใหม่ (New 
media) ที�แต่กต่่างไปจากยุคก่อนหน้า การเติ่บโต่ของสื�อสังคมออนไลน์ (Social 
media) และความก้าวหน้าของเครื�องมือสื�อสารอย่างสมาร์ต่โฟน คอมพิวเต่อร์ 
แท็บเล็ต่ ฯลฯ สิ�งเหล่านี�ทำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลง “ภ้มิทัศน์สื�อ” (Media 
Landscape) อย่างมโหฬาร ทั�งลักษณะทางกายภาพของพื�นที� เส้นเวลา ผ้้่ส่งสาร  
และผ้้่รับสารผ่่านช่องทางสื�อสารที�รวดเร็วข่�น ลักษณะเนื�อหาที�จำาต้่องนำาเสนอใน
ร้ปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับเครื�องมือใหม่ และพฤติ่กรรมการบริโภคข่าวสารแบบ
ใหม่มากข่�น รวมทั�งประเด็นผ้้่มีอำานาจหลักในสนามการสื�อสาร ทั�งต่ลาดสื�อโฆษณา
ที�เคยถ้กขับเคลื�อนด้วยสื�อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์กลับกลายเป็นอำานาจของสื�อ
ดิจิทัล
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 สิ�งที�กล่าวถ่งข้างต้่นนี� คือ ส่วนหน่�งของการเปลี�ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
(Digital Age) ปัจจุบันมีอีกหลายคำาที�เรียกขานคล้ายกัน อาทิ ยุคข้อม้ลข่าวสาร 
(Information Age) ยุคคอมพิวเต่อร์ (Computer Age) หรือยุคสื�อใหม่ (New 
Media Age) ที�จัดยุคจากการปฏิิวัติ่ทางเทคโนโลยีส่งผ่ลต่่อการเปลี�ยนแปลง 
ร้ปแบบใหม่ จากเดิมเคยมีเพียง “อุต่สาหกรรมดั�งเดิม” มรดกต่กทอดจากการ
ปฏิิวัติ่อุต่สาหกรรม (Industrial Revolution) ผ่่านการทำาให้เป็นอุต่สาหกรรม 
(Industrialization) ไปส่้การปฏิิวัติ่ดิจิทัล (Digital Revolution) เปลี�ยนไปส่้ระบบ
อุต่สาหกรรมและเศรษฐกิจบนพื�นฐานเทคโนโลยีข่าวสารเป็นหลัก 

 ยคุดิจิทัลนี� เบื�องต้่นสามารถแบ่งได้ตั่�งแต่่หลังคริสต์่ทศวรรษ 1990 จนถ่ง
ปัจจุบัน (2021) พบว่ามีอย่างน้อย 4 ยุค (โปรดด้ภาพที� 1.1) คือ 

	 ยุุคแรก	ดิจิทัี่ล	1.0	เปิดโลกอินเที่อร์เน็ต	(Internet	era) ที�ใช้เครื�อง
คอมพวิเต่อรอ์ยา่งเข้มขน้ไปพรอ้มกบัการแพรห่ลายของระบบอนิเทอรเ์นต็่และการ
คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web-WWW) รวมทั�งเทคโนโลยีการสื�อสาร  
สิ�งเหล่านี�เปิดให้ “ผ้้่ใช้” (User) มีศักยภาพในการส่งผ่่านข้อม้ลได้ง่ายและรวดเร็วข่�น 
ส่งผ่ลต่่อกิจกรรมทั�งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผ้้่คนเริ�มพ่�งพาเทคโนโลยี
การสื�อสารและข้อม้ล 

 การเริ�มต้่นของอินเทอร์เน็ต่ยุคแรกนี�ได้เปลี�ยนกิจกรรมและการดำาเนิน
ชีวิต่ของผ้้่คนจากออฟไลน์ (Offline) ส่้ออนไลน์ (Online) มากข่�น เช่น จากการ
ส่งจดหมายทางไปรษณียไ์ปเป็นการส่งอีเมล ขณะที�การเกิดข่�นของเว็บไซึ่ต์่ก็ทำาให้
เราเข้าถ่งข้อม้ลข่าวสารได้ง่ายรวดเร็วและทั�วถ่งมากข่�น (Manuel, 1996)

	 ยุุคสอง	เร่ยุกว่่า	Digital	2.0	ยุุคโซเช่ียุลเน็ตเวิ่ร์ก	(Social	network)	
ที�ผ้้่บริโภคเริ�มสร้างเครือข่ายติ่ดต่่อสื�อสารกันในโลกออนไลน์ผ่่านโซึ่เชียลมีเดีย 
(Social media) ในฐานะเครือข่ายสังคมแบบใหม่ จากการคุยแชทกับเพื�อน เกิด
สมาคมและกลุ่มเล็กกลุ่มยอ่ยของผ้้่คนในการติ่ดต่่อสื�อสาร จากนั�นเริ�มขยายวงกว้าง
ส่้กิจกรรมเชิงธุิ์รกิจ จนกลายเป็นเครื�องมือเชื�อมต่่อเครือข่ายทางธุิ์รกิจ พัฒินา
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ต่ราสินค้า (Brand) ประเมินวัดผ่ลการทำางาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ส่้สายต่าชาวโลก
ไปพร้อมกบัการเพิ�มอำานาจใหแ้กผ้้่่บริโภคในการต่่อรองต่ดัสนิใจเลอืกซืึ่�อสนิคา้และ
บริการท่ามกลางตั่วเลือกและร้านค้าที�มีเพิ�มมากข่�นบนพื�นที�ออนไลน์  

ยุุคท่ี่�สาม	 Digital	 3.0	 ยุุคแอปพลิเคชัีนและข้อมูลขนาดให้ญ่่	
(Application	 and	 Big	 data)	 ที�มีข้อม้ลเชิงสถิติ่จำานวนมหาศาลให้ใช้เป็น
ประโยชน์ จากการเติ่บโต่ของโซึ่เชียลมีเดียและการค้าออนไลน์ทำาให้เกิดการขยาย
ตั่วของข้อม้ลมหาศาลบนแพลต่ฟอร์มออนไลน์ เช่น สื�อโซึ่เชียลมีเดีย เว็บบราวเซึ่อร์
ที�ในแต่่ละวันแทบทุกองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถ่ง
ประชาชนต่่างเปิดพื�นที�ส่งผ่่าน-รับ-สะสมข้อม้ลข่าวสารปริมาณมากบนแพลต่ฟอร์ม
ใหม่เหล่านี� และบริษัทเจ้าของแพลต่ฟอร์มเริ�มนำาข้อม้ลมหาศาลมาประมวลใช้ให้
เกิดประโยชน์ ในเชิงวิเคราะห์ผ่ล เช่น วิเคราะห์พฤติ่กรรมผ้้่ใช้ ความต้่องการของ
ผ้้่บริโภค เพื�อสร้างสินค้าบริการต่อบสนองผ้้่ใช้/ล้กค้า ในยุคนี�มีการพัฒินาระบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ช่วยจัดเก็บข้อม้ล เปิดให้ผ้้่ใช้สามารถเข้าถ่งข้อม้ล
บนคลาวด์จากที�ใดก็ได้ผ่่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ ทำาให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อม้ลและแบ่งปันข้อม้ล (Shared Services) กับผ้้่อื�น รวมถ่งการนำาข้อม้ลมาพัฒินา
เป็นแอปพลิเคชัน (Application) ที�ให้ความสะดวกสบายแก่ผ้้่บริโภคผ่่านทาง 
สมาร์ต่โฟนและแท็บเล็ต่อย่างกว้างขวาง 

ส่ว่นยุุคท่ี่�ส่�ห้รือ	Digital	4.0	ยุุคเที่คโนโลยุ่ชีาญ่ฉลาด	(Machine-to-
Machine-M2M) เกิดข่�นหลังคริสต์่ทศวรรษ 2010 เป็นต้่นมา ที�มนุษย์สามารถ
ทำาให้อุปกรณ์เครื�องจักรสื�อสารและทำางานเองได้อัต่โนมัติ่ หรือที�เรียกว่า Machine-
to-Machine (M2M) เช่น สามารถเปิด-ปิดหรือสั�งงานเครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่่าน
แอปพลิเคชัน โดยไม่ต้่องเดินไปกดสวิต่ช์ หรือเทคโนโลยีการจำาลอง (Simulation) 
สร้างสถานการณ์เลียนแบบข่�นมาเพื�อฝึึกอบรมพนักงาน วางแผ่นสถานการณ์โดย
ไม่ต้่องเดินทางไปสถานที�จริง หรือสร้างสื�อการเรียนร้้แบบเชิงปฏิิสัมพันธิ์์ 
(Interactive) สิ�งเหล่านี�ยังรวมไปถ่งอินเทอร์เน็ต่ของสรรพสิ�ง (Internet of  
Things - IoT) เครือข่ายของสิ�งของวัต่ถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ�งปล้กสร้างที�มีวงจร
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อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่อฟต่์แวร์ เซ็ึ่นเซึ่อร์และการเชื�อมต่่อกับเครือข่ายฝัึงไว้เพื�อเก็บ
บันท่กและแลกเปลี�ยนข้อม้ล ไปจนกระทั�งทำาให้วัต่ถุสามารถรับร้้สภาพแวดล้อม
และถ้กควบคุมได้จากระยะไกลผ่่านโครงสร้างพื�นฐานเครือข่ายที�มีอย่้เดิม เปิด
โอกาสให้มนุษย์สามารถผ่สานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเต่อร์ได้แนบแน่นข่�น 
เกิดผ่ลประสิทธิิ์ภาพความแม่นยำาและประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมมากข่�น 
(Guinard, 2015)

ภาพท่ี่�	1.1 แสดง 4 ยุคพัฒินาการเทคโนโลยีดิจิทัล หลังคริสต์่ทศวรรษ 1990 จนถ่งปัจจุบัน 
(2021)

 แหล่งภาพ http://www.wice.co.th/2018/01/11/digital-4-0-technology/ 
(สืบค้นเมื�อ 20 สิงหาคม 2562)

 หากมองในแง่พัฒินาการเทคโนโลยดิีจิทัลดังข้างต้่น จะพบวา่ ภ้มิทัศน์สื�อ
ที�กำาลังเปลี�ยนไปในปัจจุบันเกิดจากคุณลักษณะสำาคัญของเทคโนโลยีการสื�อสาร
และสื�อสังคมออนไลน์ที�เปลี�ยนไปในหลากหลายด้าน ดังนี� 
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สาระในเลมมองไปท่ีความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารในยุคดจิทัิลซึง่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง “ภมิูทัศนส่ือ” 
แบบพลิกผัน นําไปสูคําถามสําคัญท่ีวา การทําขาวและองคกร 
ส่ือขาวจําเปนตองปรับตัวอยางไร บุคลากรดานงานขาวและ 
กระบวนการทําขาวควรเปนอยางไร 
 เ น้ือหาแบ ง เป น 2 ส วน ส วนแรก  ว าด วยบริบท 
ภูมิทัศนส่ือใหมในยุคดิจิทัลสงผลอยางไรตอการทํางานขาว 
งานวารสารศาสตร ? องค กรส่ือข าว คนข าวมืออาชีพ 
นักขาวมือใหมและนักขาวฝกหัดควรทําความเขาใจโลกใบใหม 
น้ีอย างไร ส วนท่ีสอง เนื้อหาว าด วยการปรับกระทรวง 
การทําข าวให  ทันกับสถานการณแห งยุคดิจิทัล นับต้ังแต  
การทําความเขาใจ คุณลักษณะของขาว การพิจารณาคุณคาขาว 
กระบวนการคนหา และตรวจสอบขอมูลรวมถึงข อมูลจาก 
ขาวปลอมท้ังหลาย ท่ีแพรสะพัดในโลกออนไลน เทคนิควิธีการ 
ทําข าวให  เท าทันสถานการณการเ ขียนและการนําเสนอ
ขาว-สารคดี ในหลากหลายแพลตฟอรมแหงยุคดิจิทัล รวมถึง 
การทําขาวสืบสวนสอบสวนท่ีตองใชทักษะองคประกอบและ 
เทคโนโลยีเครื่องมือใหมอยางมีประสิทธิภาพ 
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