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เธียรทศ ประพฤติชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อ
สื่อดั้งเดิมถูกท้าทายจากส่ือใหม่ๆ ในปัจจุบัน ท�าให้เงิน
ลงทุนของเจ้าของสินค้า และบริการต่างๆ ไหลเข้าสู่ส่ือ

ใหม่กนัมากขึน้ จากปรากฏการณ์นีส่้งผลให้ต้องหนัมาท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รู ้กันไปว่า  
“เจ้าถิ่นสื่อดั้งเดิม จะถูกน็อคหรือแตะก้านคอกลับผู้มาเยือนอย่างสื่อ
ใหม่กันแน่!”

ย้อนหลับไปดูสื่อดั้งเดิม (Traditional media) ที่คุ้นเคยกับ
มนุษย์เรามาช้านาน โดยส่ือดั้งเดิม คือ ส่ือที่เกิดในยุคแรกของการ
สือ่สารมวลชนทีเ่ทคโนโลยใีนยคุนัน้ยงัไม่สามารถใช้สือ่สารได้รวดเรว็
เท่ากับยุคปัจจุบัน สื่อดั้งเดิมตัวแรกก็คือ หนังสือพิมพ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่
มีอทิธพิลต่อความคดิของผูร้บัสารในยคุดัง้เดมิเป็นอย่างมาก นอกนัน้
ยังมีสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น จากยุคสมัยแห่ง
จุดเริ่มต้นของสื่อสารมวลชนแสดงให้เห็นได้ว่าสื่อในยุคด้ังเดิมมี

อิทธพิลต่อผู้รบัส่ือมาก สามารถควบคุมความคิดเหน็ของคนทีบ่รโิภค
สื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการได้

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป นวัตกรรมด้านต่างๆ ได้เกิดขึ้น
มากมายเพือ่อ�านวยความสะดวกต่อมนษุย์ แม้กระทัง่วงการสือ่กเ็ช่น
กนั สือ่ใหม่ (New media) ทีใ่ครหลายคนพดูถงึ โดยสือ่ใหม่ คือ สือ่สาร
มวลชนยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่การสื่อสาร
มคีวามสะดวกรวดเรว็ทนัสมยั ท�าให้เกดิการแข่งขนัทีส่งู และยิง่ท�าให้
สื่อต้องปรับตัวมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน สื่อในยุคปัจจุบันสามารถ
พฒันาความรูแ้ละแนวคดิของตวัเองได้อย่างเสร ีไม่ถกูควบคมุเหมือน
ในอดตี เช่น การเปิดช่องทางทีใ่ห้ร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านข้อความ
หรือ SMS จากผู้รับสื่อ ถึงสื่อได้โดยตรง และรวดเร็ว หรือแม้แต่การ
เข้ามาของยุคดิจิทัลที่ส่งผลให้สื่อต้องผันตัวเองเข้าสู่สื่อออนไลน ์
อย่างทีเ่หน็กนัอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่ดเูหมอืนว่าสือ่ใหม่จะเข้าวนิ สามารถ

จริงหรือ?เมื่อเขามาฉันจะไป

(สื่อเก่า VS สื่อใหม่)
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ตอบสนองความต้องการของบริษัทที่จะลงทุนด้านสื่อเพื่อผลักดัน
ธุรกิจให้เติบโต และสร้างผลก�าไรทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นลองมาดู
ประโยชน์ของสื่อใหม่อีกครั้ง ว่าจะจริงอย่างท่ีใครต่อใครพูดถึงกันดี
กว่า ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ (New Media) 

จากจุดเด่นของสื่อใหม่ที่ดูจะเหนือกว่าสื่อเก่า ส่งผลให้
สื่อมวลชนที่เป็นสื่อเก่าต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ดังจะเห็น
ได้จาก หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในประเทศไทย ให้บริการ News 
Content มีการอ่านหนังสือพิมพ์แบบ e-Newspaper โทรทัศน์ก็
สามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ต่างๆ และวิทยุก็
กลายเป็นโทรทัศน์หรือเป็นเคเบิลทีวี เราสามารถฟังรายการวิทยุจาก
เว็บไซต์หรือชมผ่านโทรทัศน์ก็ได้ ดังนั้น ทุกท่านในฐานะผู้บริโภค
ข้อมลูผ่านสือ่นอกจากพจิารณาเลือกใช้ส่ือเพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
แล้ว ต้องแยกแยะให้ออกว่าสือ่อะไรเป็น “สือ่หลกั และสือ่อะไรทีเ่ป็น
ส่ือรอง” จริงๆ ของแผนธุรกิจ เพราะยุคดิจิทัลท�าให้เกิดการพัฒนา 
และมีการปรับตัวของทั้งสื่อ และผู้รับข่าวสาร เราก�าลังอยู่ในยุคของ
สื่อที่เรียกว่า Media Convergence Age หรือยุคของการหลอมรวม
ส่ือ ที่เราก�าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านจากยุคสื่อเก่า เป็นการ
หลอมรวมกนัของสือ่ใหม่ และสือ่เก่าทีก่�าลงัผสานเป็นไลฟ์สไตล์ของ
คนยุคดิจิทัล 

แม้ปัจจุบันจะมีทั้งสื่อเก่า (ดั้งเดิม) สื่อใหม่ หรือแม้แต่สื่อเก่า
ท่ีผันตัวเองมาใช้นวัตกรรมด้าน Internet Technology ก็ยังมีความ
ส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่ง
ประเทศไทย เกี่ยวกับคาดการณ์การเติบโต 2557 (แบ่งตามสื่อ) 

โดยสื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตมากที่สุด 37% ตามมาด้วยส่ือ
ขนส่งมวลชน (Transit) 14% หนังสือพิมพ์ (3%) และทีวี (2%) ขณะ
ทีส่ือ่เคเบลิ/ดาวเทยีม และส่ือนอกบ้าน หล่นลงมากท่ีสุด (6%) ซึง่คาด
ว่ามูลค่าจะสูงถึง 146,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่า 
เม็ดเงินจ�านวนกว่า 4,000 ล้านบาท จากสื่อเคเบิ้ล/ดาวเทียม จะถูก
ย้ายไปยังสื่อน้องใหม่อย่างสื่อทีวีดิจิตอล (DTT) ที่เพิ่งได้ประมูลกัน
ไปไม่นานมานี้

สื่อเก่า สื่อใหม่ ต่างก็เป็นปัจจัยในการสร้างผลตอบแทน แม้
กระแสสังคมจะมุ่งไปที่สื่อใหม่อย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่หากมองให้
กว้าง และลึก จะพบกว่านอกจาก “สื่อเก่า สื่อใหม่” แล้ว ธุรกิจต้อง
ค้นหา “สือ่หลกั และสือ่รอง” ด้วย โดยเลอืกใช้สือ่ให้ถกูที ่ถกูทาง และ
ถูกโอกาส เพื่อให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจากตัวอย่าง
ที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตก
ต่างระหว่าง “สื่อเก่า” และ “สื่อใหม่” รวมถึงข้อมูลการเติบโตของ
วงการสื่อในช่วงปี 2557 หากจะต้องตอบค�าถามว่า สื่อเก่า สื่อใหม่ 
ใครจะดีกว่ากัน คงไม่อาจสรุปได้ เพราะสิ่งที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ 
แท้จริงคงไม่ใช่เรื่องของการเกิดก่อนเกิดหลัง แต่เป็นเรื่องของการ 
ท�าหน้าที่ (Function) ในสังคมที่เปลี่ยนไปมากกว่า เราในฐานะผู้ที่
ต้องสื่อสารในสังคมสมัยใหม่ จะชั่งน�้าหนักความต่างของสื่อเก่า 
สือ่ใหม่ และจะเลอืกใช้อย่างไร เพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์อย่างแท้จรงิ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.brandbuffet.in.th

2. http://www.oknation.net

3. Kent Wertime and Ian Fenwick. (2008). DigiMarketing: The 

Essential Guide to New Media and Digital Marketing. England: Wiley.

4. Kotaro Sugiyama and Tim Andree. (2010). The Dentsu Way: 

Secrets of Cross Switch Marketing from the World’s Most Innovative 

Advertising Agency. England: McGraw-Hill.

TPA
news

(ที่มา: Nielsen, Intensive Watch และ สมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทย

(Digital Advertising Association Thailand: DAAT))


