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ภูมิทัศน์สื่อใหม่



ยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ตกลง
4 Year Category Trend by Quarter: 
Daily Newspapers





































Us Them

การสื่อสารทางเดียว (One way communication)



Us Them

การสื่อสารสองเดียว (Two way communication)



“

”

ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง หรือที่เรยีก
กันว่า USER GENERATED CONTENT (UGC)





ผู้บริโภคสือ่ (User/Reader) เริ่มกระตือรือร้น ไม่ยอมจ านนเช่นเคย (Active)











CNN on Tuesday announced an iPhone app, one that will actually charge users to 
get news from CNN. However, CNN is smart enough to realize that the best model 
for iPhone apps is a small fee upfront, so they're charging just a one-time $1.99 
fee.

The software also monetizes itself with logo placement and banners for 
advertisers. 

You won't be able to access CNN programming, although you can get streaming 
video. Here's how CNN describes the app:
NOW you can get live streaming video of breaking news, the most important 
headlines of the day with location-based news, weather and traffic from the palm 
of your hands. With the NEW CNN App for the iPhone and iPod Touch, you can also 

iReport directly from your phone using the phone's advanced photo and video 
capabilities.

Read

Breaking news, top stories, US, world, politics, health, entertainment news and 
more

Snack-sized highlights or full stories
Local news, weather and traffic

Sharing via e-mail, SMS, Twitter and Facebook
Watch
Live breaking news video
Top video from all categories, most popular and the best of CNN TV

Optimized for your connection
CNN iReport

Contribute to CNN’s coverage on stories that are important to you

View, record and submit video and photo iReports directly from your phone
Save

Save stories and videos to view around your busy lifestyle

Catch up on the news even when you can’t be online
Freedom to stay informed whenever and wherever you want
Follow

Follow topics that most interest you
Be alerted when story updates are published
Easily stay connected as stories develop

CNN Launches iPhone 
News / Reporting App

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331786748&mt=8




รู้จักเขาไหมครับ ?

















กล่าวโดยสรุป การสื่อสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์สื่อใหม่
• สื่อเปลี่ยน
•หลากหลายแพลตฟอร์ม 
•ไม่จ ากัดแค่มืออาชีพ
•ไม่ใช่ผู้ก าหนดวาระข่าวสารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
•เข้าถึงผู้เสพสื่อได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไร้พรมแดนดา้นมติเวลา/สถานที่



พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

เสพรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ไม่อดทนรอ

 ชอบ Social

 ชอบ โชว์ /แชะ/แฉ / แชร์ / มีส่วนร่วม / Active

 เสพรับสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม

 Content เปลี่ยน





หลอมรวม
เทคโนโลย่ี

แพลตฟอร์มสื่อ
แม้กระทั่ง

ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
แบบเดิม





“

”

CROWDSOURCING คือการดึงความร่วมมอื ดึง
ภูมิปัญญาของชุมชนมาร่วมแก้ปัญหาหรอืด าเนินกิจกรรม

อย่างหนึ่งอย่างใด

























หลอมรวม
กับ 

Second screen





แล้วเราจะท าอย่างไรต่อ
อยู่แบบเดิม 
เหมือนกบในหม้อต้มหรือ




