


Outline 

• ว่าด้วย…วารสารศาสตร์
– ปรัชญาวิชาชีพ บทบาททางสงัคมในประวตัศิาสตร์

• ข้อขดัแย้งระหว่างวิชาการกบัวิชาชีพ 

• ปัญหาและโอกาสจากอบุตักิารณ์ของสื่อใหม่

• ข้อท้าทายในทศวรรษหน้าจากเทคโนโลยี
และสงัคม

• พนัธกิจในทศวรรษใหม?่



วารสารศาสตร์
ศลิปะในการสื่อข่าว เนือ้หาท่ี
บรรยายเหตกุารณ์และความ
คดิเห็นผ่านสื่อประเภทตา่งๆ 



ปรัชญาน่ารู้ของวารสารศาสตร์

• “When a dog bites a man that is not news, but 
when a man bites a dog, that is news.”

Charles Anderson, 1882

• “Comments are free but facts are sacred.” 
C.P. Scott , 1922



ปรัชญา/อุดมการณ์วชิาชีพทางวารสารศาสตร์

-  ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

- ความถูกต้องเท่ียงตรง 

- ความเป็นวัตถุวสัิย 

- ความไม่เป็นฝักฝ่าย / ไม่ล าเอียง / ยุตธิรรม 

- ความสมดุลย์ รอบด้าน

- ความเป็นอสิระ 

- ประโยชน์สาธารณะ



บทบาททางสงัคมของวารสารศาสตร์ในประวตัิศาสตร์

• ศตวรรษท่ี 18

– The fourth estate

– The public sphere

• ศตวรรษท่ี 19

– The public watchdog

• ศตวรรษท่ี 20

– The gatekeeper

– The agenda setter

– The manufacturer of consent/propagandist
– The manipulator of public discourse



The fourth estate

• In May 1789, Louis XVI summoned to 
Versailles a full meeting of the “Estate 
General”

The First Estate consisted of three hundred nobles, 

The Second Estate, three hundred clergy

The Third Estate, six hundred commoners



The Fourth Estate

• Some years later, after the French Revolution, 
Edmund Burke, looking up the Press Gallery of 
the House of Commons, said, “Yonder sits the 
Fourth estate, and they are more important 
than them all.”



Watergate



EDSA Revolution



พฤษภาประชาธรรม



• วารสารศาสตร์ (journalism) ในฐานะศาสตร์ทางวิชาการ ยงัคงเป็นท่ี
ถกเถียงว่ามีความเสถียรพอแล้วหรือไม่? 

• ตลอดประวตัศิาสตร์ของการเป็นสาขาทางวิชาการ วารสารศาสตร์ต้อง
หาจดุสมดลุย์ ระหว่าง 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังอตุสาหกรรมสื่อ และฝ่ัง
สถาบนัการศกึษาซึง่ตา่งฝ่ายตา่งก็มีความคาดหวงั และข้อสนันิษฐาน/ 
ข้ออนมุาน เก่ียวกบัวารสารศาสตร์แตกตา่งกนั

ข้อขัดแย้งระหว่างวชิาการกับวิชาชีพ



“Journalism schools are an 

absolute and total waste of time”

Ted Koppel quoted in

The Elements of Journalism
(B. Kovach and T. Rosenstiel)



นักวชิาการด้านส่ือจ านวนหน่ึงมองว่าปรัชญา/อุดมการณ์วชิาชีพทาง
วารสารศาสตร์คือ

• พธีิกรรมเชิงยทุธศาสตร์ในการก าหนดต าแหน่ง (position) ของนกัขา่ว
ตอ่สาธารณะและนกัวิจารณ์สื่อ 

• กลไกในการจดัวางโครงสร้างขององคก์รสื่อท่ีนกัขา่วท างาน

• (เม่ือถกูวิพากษ์วิจารณ์ทางสงัคม) คณุคา่เชิงอดุมการณ์ท่ีสามารถถกู
น ามาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัวิชาชีพนกัขา่วได้ 



• คุณค่าทางวชิาชีพ/ วชิาการ ทางวารสารศาสตร์ก าลังถูกท้าทาย 
หรือท าให้เปล่ียนแปลงไปอย่างไร ในบริบทแห่งการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีและพลวัตรทางการเมืองและวัฒนธรรมในปัจจุบัน

• สองประเดน็หลักทางสังคมในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อ
วารสารศาสตร์และอุตสาหกรรมส่ือทั่วโลก 

- เทคโนโลยีดจิติอล/ส่ือใหม่ 

- พหุนิยมทางวัฒนธรรม (multi-culturalism)

ความท้าท้ายที่เผชิญหน้าวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน



ส่ือใหม่กบัวารสารศาสตร์

• Computer-assisted reporting

• Multimedia journalism

• Convergent journalism

• Online journalism



• โครงสร้างองคก์รสื่อแบบหลอมรวม (Convergent multimedia organization)

– Synergy VS. Monopoly 

– Convergence VS. Recycling 

ปัญหาหรือโอกาส: มุมมองผู้ผลติ



• Rising Cost + Outsourcing

ปัญหาหรือโอกาสจากส่ือใหม่ : มุมมองจากผู้ผลติ



• นกัวารสารศาสตร์แบบหลอมรวม (Converged reporter)

–  individualism vs. integration

(ปรับใช้เร่ืองเดมิในหลายๆ format หรือ package เร่ือง ไว้บน multimedia 
platform)

ปัญหาหรือโอกาส: มุมมองผู้ผลติ



• ความน่าเช่ือถือ
– การเข้าถงึข้อมลูโดยเสรี (open access) vs. การคดัลอกผลงาน / ขโมย
ข้อมลู ความคดิ (plagiarism)

– Armchair journalists vs. online citizen bloggers

– ความรวดเร็วของการน าเสนอ vs. ความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู

– อิสรภาพแห่งดลุพินิจ vs. การท าหน้าท่ีตรวจสอบสงัคม 

• ความเป็นมืออาชีพ vs. ความเป็นมือสมคัรเลน่
– จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สภาการหนงัสือพิมพ์ VS. สมาคมนกัข่าวออนไลน์ / พลเมือง

ปัญหาหรือโอกาสจากส่ือใหม่ : มมุมองจากผูผ้ลิต



จะโทษส่ือใหม่หรือความข้ีเกียจของนกัข่าว??
• มติชนแฉ!..ส่ือ INN ลวงโลก-กุข่าวเต้าข่าวช่วยเหลือ 
"ทกัษิณ“

• ไขปริศนา!ใครคือจอมบงการเต้า"ขา่วลวงโลก? วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 
จากการที่ส านัก INN ผูกขาดน าเสนอข่าวในเร่ืองนี ้มาตลอด แต่ไม่เคยปรากฏว่า มีส านกัข่าวระดบั
โลกท่ีจะให้ความสนใจข่าวความเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ อย่าง เอพี รอยเตอร์ เอเอฟพี ซีเอ็นเอ็น ฯลฯ 
ซึง่มีนกัข่าวและส านกังานอยู่ทั่วโลกได้สมัภาษณ์ผู้น ารัฐบาลประเทศเหล่านัน้หรืออ้างรายงานข่าวสื่อท้องถ่ิน 
อย่างท่ีส านกัข่าว INN ได้น าเสนอ 

กระทัง่ล่าสดุเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน ส านกัข่าวเอพี ได้รายงานว่า นายเอ็ดวาร์ต บราวน์ นายกรัฐมนตรี
เบอร์มิวดา เปิดเผยด้วยว่า ไม่รู้เร่ืองใดๆ เก่ียวกับการเข้ามาลีภ้ยัของพ.ต.ท.ทกัษิณ เลย และรู้สกึงงกับ
รายงานข่าวเร่ืองนีท่ี้ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆของเอเชีย โดยระบวุ่า รายงานข่าวเหล่านัน้ถูกกุขึน้มาอย่างสิน้เชิง 

ข่าวทัง้หมดเป็น"ข่าวลวงโลก ท่ีวงการหนังสือพิมพ์เรียกว่า เป็นการ เต้าขึน้มา
ใครเป็นผู้กระท า ถ้าเป็นการ"เต้า" ขึน้มาจริง มีวตัถุประสงค์อย่างไร 
ท่ีส าคญัท่ีใครเป็นผู้อยู้ เบือ้งหลังหรือ "บงการ" ให้มีการสร้างข่าวลวงโลกนีข้ึน้



Internet hoax

• Circulating via email, a purported AP news story 
claims transcripts released by Occidental College 
prove that Barack Obama, under the name 'Barry 
Soetoro,' received a Fulbright Scholarship awarded 
to foreign-born students only.

• Description: Email hoax 
Circulating since: April 2009 
Status: False 



Obama Faces More Questions 
on Citizenship 

•
April 1, 2009 

AP - WASHINGTON D.C. - In a move certain to fuel the debate over Obama’s 
qualifications for the presidency, the group "Americans for Freedom of 
Information" has released copies of President Obama’s college transcripts 
from Occidental College. Released today, the transcript indicates that 
Obama, under the name Barry Soetoro, received financial aid as a foreign 
student from Indonesia as an undergraduate at the school. The transcript 
was released by Occidental College in compliance with a court order in a 
suit brought by the group in the Superior Court of California. The transcript 
shows that Obama (Soetoro) applied for financial aid and was awarded a 
fellowship for foreign students from the Fulbright Foundation Scholarship 
program. To qualify, for the scholarship, a student must claim foreign 
citizenship. This document would seem to provide the smoking gun that 
many of Obama’s detractors have been seeking. 

Email example contributed by an AOL user, Apr. 29, 2009 









เฉลมิไทย ณ พนัทปิ นักสืบอสิระแห่งโลกไซเบอร์
• แน่นอนวา่ในกรณีของหนุ่มนาธาน โอมานนัน้ เราคงจะต้องรอฟังจากปากของจ้าตวัวา่ในสว่นท่ี

เก่ียวกบัการโกอินเตอร์ไปเลน่หนงัฮอลลลีวดูประกบดาราดงัของโลกตามท่ีเขากลา่วอ้างนัน้ สรุป
แล้วเร่ืองราวท่ีแท้จริงเป็นเชน่ไรกนัแน่?

• แตส่ิ่งหนึง่ท่ีไมต้่องรอ และสามารถบอกได้แล้ว ณ เวลานีก้็คือ นบัจากนีไ้ปหากดารา-นกัร้อง-
นกัแสดงคนไหนคิดจะมาป่ันเร่ือง สร้างกระแส กขุา่ว โดยอาศยั “จดุออ่น-ช่องวา่ง” ของสื่อหลกั
แล้วละก็คงจะต้องคิดหนกัหน่อย

• เพราะทัง้กรณีของน้องอุ้มและหนุ่มนาธานนัน้ได้พิสจูน์ให้เห็นแล้ววา่ ยงัมีนกัสืบอิสระอย่าง
สมาชิกหลายตอ่หลายคนท่ีโต๊ะเฉลิมไทย ในเวบ็ไซตพ์นัทิป พร้อมท่ีจะตรวจสอบและซกัฟอก
คณุอยู่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2552 12:15 น.



• การเปลีย่นกฎในการเข้าถึงและมีสว่นร่วม 
จาก one-way to networking  ข้อมลูมากขึน้ ผู้ ใช้
ฉลาดขึน้จริงหรือ?

• เสรีภาพในการเลือกท่ีไม่จ ากดั 

โลกทศัน์และพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเปิดกว้างหรือ จ ากดัลงไป
เร่ือยๆ   “พดูกนัมากขึน้ เข้าใจกนัมากขึน้”ไหม?

• การยิงนกสองต่อไปถงึสื่อเก่า 

ใครคือผู้ก าหนดวาระข่าวสารกนัแน่??

ปัญหาหรือโอกาส : มุมมองเก่ียวกบัส่ือใหม่อย่าง Blog, 
SNS, Twitter



BLOGS AND JOURNALISM



CITIZEN 
BLOGS

AUDIENCE
BLOGS

JOURNALIST
BLOGS

MEDIA
BLOGS

Public 
communication
sphere

Institutional
media

Typology of Journalistic Weblogs

Domingo & Heinonen, 2008



Citizen Blogs

• บลอ็กของพลเมือง/ ประชาชนในฐานะผู้ผลติเนือ้หา 

• ท าหน้าท่ีในการรายงานข้อเท็จจริงท่ีตนได้ประสบพบเห็น (first-hand 
reporting)

• เพื่อการแสดงความคดิเห็นตอ่สื่อ  เขียนเร่ืองท่ีตนเองเชียวชาญ



www.oknation.net/blog/pen



วนัเสาร ์ที ่11 กรกฎาคม 2552 
ตลกรา้ย...ทกัษิณหน ีคมช. ไทยไปซกุ คมช. ฟิจ ิ

Posted by สุทธิชยั หยุน่ , ผูอ้่าน : 1618 , 09:15:08 น.   

                                                                                                                                                                                 คณุทักษิณ ชนิวัตร

โผลท่ีป่ระเทศฟิจซิ ึง่เป็นหมูเ่กาะในมหาสมทุรแฟซฟิิกใตเ้มือ่วานพรอ้มกับขา่ววา่เสนอจะลงทนุทีน่ั่น
เป็นเงนิประมาณ ๓๐๐ ลา้นเหรยีญ (หนึง่หมืน่ลา้นบาท)เห็นขา่ววา่จับมอืกับนายกรัฐมนตรนัีก
รัฐประหารทีช่ ือ่พลเรอืจัตวาทีช่ ือ่ แฟรงก ์ไบนมิารามา่ (ชือ่เต็ม Commodore Josaia Voreqe 
Bainimarama) เพือ่พดูจากันเรือ่งความรว่มมอืระหว่างเขากับประเทศทีม่ปัีญหาการเมอืงเรือ่ง
รัฐประหารและเศรษฐกจิวุน่วายไมแ่พไ้.... 

http://www.oknation.net/blog/account.php?id=44
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=467060


http://blog.mcot.net/main.php



พีรพล อนุตรโสตถ์ิ 
ผู้ส่ือข่าว กองบรรณาธิการข่าวสังคม ส านักข่าวไทย



Headline of the week: 

เหมืองเพชร “ทักษณิ” ตั้งช่ือแบรนด์ “Thai Cut”



• Is content still key? Or Is the medium the message ?

• Are we really dumbing down journalism?

• Will tabloidization recede or increase online?

ปัญหาหรือโอกาส: มุมมองเกีย่วกบัเนือ้หา





The Dumbing of 
journalism?



Tabloidization
• Will it recede or 

increase online? 



• จ านวนคนอ่าน

• รายได้จากการโฆษณา

• การเป็นสถาบนัหลกัในการตรวจสอบ
สงัคม

• คณุคา่ของการพกพาได้ และ เนือ้หา
แบบมืออาชีพ

ปัญหาหรือโอกาสจากส่ือใหม่ : มมุมองจากส่ือ
เก่า เช่น นสพ.



• การเคลื่อนย้ายอ านาจในการเข้าถึงและให้ค านิยามขา่วตา่งประเทศ –
media imperialism redefined?

– ค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึข่าวบนเว็บถกูกว่าค่าสมคัรสมาชิกการบริการข่าวของ
ส านกัข่าวตะวนัตก 
• Bye bye “Big Four”!

• Hello “Big Ten”!





– ส่ือมวลชนชาวสิงคโ์ปร์เช่ือว่าอินเทอร์เน็ตสามารถท าใหพ้วกเขาสนใจข่าวภูมิภาค
มากข้ึน โดยเฉพาะข่าวเก่ียวกบัการพฒันาประเทศในภูมิภาคเอเช่ียท่ีไม่ไดรั้บความ
สนใจจากส านกัข่าวตะวนัตก

– ตวัแทนบรรณาธิการตา่งประเทศของ Straits Times (Singapore) กลา่วในบทสมัภาษณ์วา่
“ส านักข่าวตะวันตกมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจกับเร่ืองการค้าประเวณีหรือ การ
รัฐประหารในเมืองไทย และข่าวด้านลบอ่ืนๆ ซึง่จริงๆแล้วในเมืองไทยมีอะไรท่ีมากกว่า
แค่การค้าประเวณึ กับรัฐประหาร”

– อินเทอร์เน็ตท าใหเ้ราสามารถเขา้ไปดูในแต่ละประเทศว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง แลว้
ค่อยตดัสินใจแต่ละข่าวดว้ยตวัเอง มากกว่าท่ีจะใหข่้าวถูกตดัสินโดยส านกัข่าว
ตะวนัตก (Obijiofor, 2001)



ปัญหาหรือโอกาสจากส่ือใหม่ : มมุมอง audience ผูใ้ช้

• แนวโน้มของทกัษะ/ ความเคยชินการบริโภค/ เปิดรับขา่วสารของ 
audience ผู้ ใช้

อ่าน

 ด ู

ฟัง

ท าหลายๆอย่าง / ใช้หลายทกัษะในเวลาเดยีวกนั



การอ่าน
• ตามปรกตคินเราจะอ่านน้อย แตไ่ม่
เกิดขึน้ในการอ่านออนไลน์ โดยเฉพาะ
เม่ือพวกเขาสนใจในหวัข้อหรือเร่ืองราว
ท่ีถกูน าเสนอ การศกึษาก่อนหน้านี ้
พบว่าความคาดหวงัและนิสยัของผู้อ่าน
เปลี่ยนไปเม่ือพวกเขาอ่านออนไลน์



การดู
• นกัประวตัศิาสตร์ด้านสื่อ Mitchell 

Stephens (1998) กลา่วว่าเราก าลงัตกอยู่ใน
พืน้ท่ีสื่อปัจจบุนัท่ี “เพิม่ภาพและลดตวัอกัษร”

• ซึง่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดทีูวีอย่างเดียวโดยไม่
อ่านหนงัสืออีก แตห่มายความว่าความเข้าใจใน
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และวิธีท่ีจะรับรู้โลกรอบๆตวัจะ
อาศยัการเปิดรับสื่อแบบ visual มากขึน้



การฟัง
• เรายงัฟังวิทยแุตเ่พิม่การฟังวิทยุ
ออนไลน์ในขณะท่ีเราท างานอ่ืนไปด้วย
ซึง่พ้องกบัแนวโน้มการดทีูวี 
– งานวิจยัในปี 2002 ท่ีศกึษาชาวสหรัฐ
มากกว่า 7,800 คน พบว่ามากกว่าคร่ึง
พวกเขาใช้สื่อหลายๆสือ่ไปพร้อมๆกนั ซึง่
น าไปสู่แนวโน้มส าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สือ่



การท าหลายๆอย่าง/
ใช้ทกัษะหลายๆอย่างใน

เวลาเดียวกัน
(multi-tasking)

• ผู้ใช้พยายามบริโภคและผลติข้อมลู
สื่อตา่งๆในเวลาเดียวกนั 
– เราดูทีวี (อาจจะปิดเสียงเพื่อจะคุย

โทรศัพท์) พร้อมๆกับการหาข้อมูล
ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และ
หาข้อมูลใน search engine 
ในหัวข้อทีส่นใจ ในเวลาเดียวกัน



ความแตกแยกทางความคิด
ปัญหาหรือโอกาสจาก
ส่ือใหม่ : มุมมองจาก
สังคมไทย





Beyond agenda-setting, framing and priming: 
what are journalists capable of?

• ปฏิรูปมมุมองเก่ียวกบั การท าขา่ว นกัขา่ว ขา่ว และ ผู้ เปิดรับขา่ว

• เพิม่คณุคา่ทัง้ทางเศรษฐกิจและทางสงัคม วฒันธรรม ในวิชาชีพและ
วิชาการวารสารศาสตร์

• สร้างวฒันธรรมใหม่เพื่อจรรโลงคณุคา่เชิงบวกในสงัคมประชาธิปไตย

– “Agree to disagree”

– Tolerance and respect of differences

– Freedom of expression

– Responsibility and accountability



ขอ้ทา้ทายของวารสารศาสตร์ในสงัคมไทยในทศวรรษหนา้

• เทคโนโลยี
– “if you can’t beat them, join them. But be the master of 

technology.”

• เศรษฐกิจ
– Sustainable business model in the face of RSS, micro 

content applications

• การเมือง
– Fostering culture of deliberative democracy rather than 

culture of media spectacle

• วฒันธรรม
– Engendering creative capital for creative economy



ปฏิญญา Tartu  2008 
ของสมาคมการอบรมนักข่าวแห่งยุโรป

   สมาชิกของสมาคมการอบรมนกัข่าวแห่งยโุรปให้การศกึษาอบรมแก่นกัศกึษาหรือผู้ เข้า
อบรมด้วยหลกัการท่ีว่า นกัข่าวควรรับใช้สาธารณะโดย:

• สร้างความเข้าใจอย่างลกึซึง้แก่สาธารณะเกี่ยวกบัสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม

• กระตุ้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบอบประชาธิปไตยในทกุระดบั

• กระตุ้นและเสริมสร้างความโปร่งใส สอบทานได้ (accountability) ทัง้ในระดบั
สถาบนัและระดบัตวับคุคล

• เสริมสร้างความเป็นไปได้ในการท่ีประชาชนจะมีทางเลือกทัง้ในบริบทของสงัคมและ
ส่วนบุคคล



“แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะได้ท าลายเศรษฐศาสตร์ของหนงัสือพมิพ์ลง แต่
ความต้องการขา่วและบทวิเคราะห์ท่ีมีการท าวิจยัข้อมลูและเขียนมา
เป็นอย่างดีก็จะยงัไม่หมดไป ตรงกนัข้าม ความต้องการนัน้จะเพิม่ขึน้
เร่ือยๆ ยิ่งมนัเป็นเร่ืองง่ายเท่าใดท่ีจะน าเสนอเนือ้หาสูส่าธารณะ ขยะก็
จะยิ่งถกูน าเสนอมากขึน้เร่ือยๆ และคณุคา่ของหวัหนงัสือพมิพ์ท่ี
น่าเช่ือถือศรัทธาก็จะทวีคณูขึน้ในการรับรู้ของผู้ รู้”

(The Economist, 1999)



“You never change things by fighting the

existing reality.

To change something, build a new model

that makes the existing model obsolete.”

R. Buckminster Fuller

อา้งถึงใน ส่ือพลเมือง และอินเทอร์เน็ตในฐานะ“ส่ือสงัคม” & Commons
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