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บทคัดย่อ
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนได้ประมวลจากประวัตศิ าสตร์การใช้สอื่ ทางเลือกในประเทศไทย พบว่าสือ่ ทางเลือก
สามารถจัดกลุ่มได้ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อทางเลือกเชิงเนื้อหา สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ และสื่อทางเลือกเพื่อสังคม
ซึ่งล้วนมีความเหมือนกันในประเด็นของ “ความเป็นทางเลือก” ที่เน้นความแตกต่างทางรูปแบบหรือเนื้อหาที่
สื่อกระแสหลักตอบสนองให้ไม่ได้ และต่างก็เป็น “การสื่อสารเพื่อภาคประชาชน” ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้มีความ
แตกต่างกันในด้านเป้าหมายอย่างชัดเจน กล่าวคือ “สื่อทางเลือกเชิงเนื้อหา” นั้น เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเป็นหลัก ไม่ได้หวังผลก�ำไร และไม่ได้หวังจะเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต่างกับ
“สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ” ที่ผลิตขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนพบว่ามี 3 ลักษณะ
คือ สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจที่มีเจตนาท�ำเป็นธุรกิจตั้งแต่แรก สื่อทางเลือกเชิงเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูง
จนพัฒนามาเป็นสือ่ ทางเลือกเชิงธุรกิจได้ในทีส่ ดุ และกลุม่ ธุรกิจสือ่ กระแสหลักทีห่ นั มาจับธุรกิจสือ่ ทางเลือก เพือ่ เพิม่
สายงานผลิตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นนั่นเอง ส�ำหรับ “สื่อทางเลือกเพื่อสังคม” นั้น ก็มีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสังคมให้เป็นไปในทางใดทางหนึง่ เป็นส�ำคัญ ซึง่ ผูเ้ ขียนพบว่าสือ่ ทางเลือกเพือ่ สังคมมี 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ ได้แก่ “สื่อภาคประชาชน” ซึ่งหมายถึง สื่อที่นอกจากจะมีผู้ผลิตเป็นภาคประชาชนแล้ว ก็ยังมีเป้าหมาย
ในการท�ำเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชนเป็นหลัก จากประวัตศิ าสตร์การใช้สอื่ ของภาคประชาชน พบว่า
สื่อนี้มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ต่างกันไปตามยุคสมัย คือ สื่อนอกกระแส สื่อชุมชน สื่อภาคประชาสังคม และ
สื่อพลเมือง อีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ “สื่อสาธารณะ” อันหมายถึง สื่อที่ผู้ผลิตจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคส่วน
อืน่ ใดในสังคมก็ได้ หากแต่มเี ป้าหมายในการท�ำเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ หรือสาธารณชนเป็นส�ำคัญ
ซึ่งก็คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในเมืองไทยนั่นเอง
ค�ำส�ำคัญ: สื่อทางเลือก สื่อชุมชน สื่อภาคประชาชน สื่อพลเมือง สื่อสาธารณะ สื่อนอกกระแส
Abstract
In this article, the histories of alternative mediain Thailandhave been studied and found
3 distinctive categories which are the media for alternative content, for business use, and
for social change activities. However, the all three categories based on common ground of
the alternativity. Moreover, they are not only emphasized in alternative form/content which
cannot be provided by the mainstream media but also run by people sector.
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Furthermore, each media has its own goal distinctly. the media for alternative content
aims to serve purposes of one who created, goal for nonprofit, and not for social change
affect. Contrary, the alternative media for business use intends to earn their benefits. In this
point, the alternative media for business use includes 3 types categorized; 1) the media designed
for business, 2) the media transformed from the alternative media for alternative form/content
since it becomes high succeed, and 3) the media has been expanded by the mainstream
owner in order to cover more its audiences. Differently, the media for social change activities
targets to has results of changing in society in either way. Additionally, it can be distinguished
in 2 types; the citizen media and the public media. The citizen media means the media which
is run by people sector in certain society and makes benefits for their community. It is found
in various name; independence media, community media, civic media and citizen reporter.
Meanwhile, the public media refers to the media which has been created by the local citizen
or other sectors in the society who set achievements for public sake. Thai PBS channel (Thai
television station) is a Thailand public media, for example.
KEYWORDS: Alternative Media, Community Media, Civic Media, Citizen Reporter, Public Media,
Independence Media
บทน�ำ

ยูเนสโก (UNESCO) นิยาม “สื่อทางเลือก”
ว่าหมายถึง โครงสร้างการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่
ถูกสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากสื่อกระแสหลักไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มได้ (Lewis,
1993) จึ ง เกิ ด สื่ อ ทางเลื อ กขึ้ น อย่ า งมากมายเพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการอั น หลากหลายของภาค
ประชาชน
สือ่ ทางเลือกในยุคแรกเริม่ ปรากฏในเมืองไทย
นัน้ ส่วนใหญ่ถกู ใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อสูก้ บั อ�ำนาจ
ทางการเมือง นับเป็นช่องทางในการแสดงพลังของ
ภาคประชาชนได้อย่างชัดเจน เช่น สื่อนอกกระแส
ในสมัยเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ. 2516 และสื่อภาค
ประชาสังคม ในสมัยที่เหตุการณ์ทางการเมืองไทย
แบ่งเป็นกลุ่มเสื้อสีเหลือง และกลุ่มเสื้อสีแดง ในช่วง
พ.ศ. 2548 เป็นต้น
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ต่อมาในยุคหลังรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี พ.ศ.
2540 ที่ ส ่ ง เสริ ม การสื่ อ สารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม สื่ อ
ทางเลือกก็ได้กลายเป็นช่องทางส�ำคัญในการสื่อสาร
ของผู้ไร้เสียง (Voice of the Voiceless) นั่นคือ ผู้ที่
ไม่มีโอกาสในการเป็นผู้สื่อสารในสื่อกระแสหลัก ได้
ก้าวมาเป็นผูส้ อื่ สารในสือ่ ทางเลือก โดยเฉพาะการได้
สือ่ สารเรือ่ งราวของตัวเอง ก็ทำ� ให้สงั คมได้รบั รูข้ อ้ มูล
ทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อน อันท�ำให้เกิดความเข้าใจกันในสังคม
มากขึ้น เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุชุมชนในช่วงแห่ง
การปฏิ รู ป สื่ อ ภาคประชาชน หรื อ การสื่ อ สารใน
รูปแบบของสื่อพลเมืองหรือนักข่าวพลเมือง เป็นต้น
ก้ า วมาจนถึ ง สมั ย ยุ ค การสื่ อ สารดิ จิ ทั ล ที่
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ทั้งด้านราคาและ
การใช้งาน ประชาชนจึงสามารถเป็นทัง้ ผูผ้ ลิตสือ่ และ
ผูบ้ ริโภคสือ่ ได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียวกัน ประชาชน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จ�ำนวนมากได้กา้ วมาเป็น “ผูผ้ ลิตสือ่ ” นับเป็นยุคสมัย
ที่ ป ระชาชนมี อิ ส ระในการแสดงออกมากขึ้ น สื่ อ
ทางเลื อ กรู ป แบบหนึ่ ง ที่ พ บเจอได้ บ ่ อ ยในยุ ค นี้ คื อ
สื่อทางเลือกที่เน้นน�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูผ้ ลิตสือ่ เป็นส�ำคัญ ไม่หวังผลตอบแทนในรูปแบบอืน่
เช่น รายการที่เผยแพร่ในยูทูป (YouTube) ที่ผู้ผลิต
ท�ำเพื่อความสนุก หรือท�ำเพราะอยากแสดงออกถึง
แนวคิดส่วนตัวบางอย่างเท่านั้น เป็นต้น
นอกจากนี้ สือ่ ใหม่ในยุคดิจทิ ลั ทีว่ า่ เข้าถึงง่าย
นัน้ ก็เป็นโอกาสให้ประชาชนหลายกลุม่ ใช้เป็นช่องทาง
ในการท�ำธุรกิจสื่อทางเลือกอย่างจริงจังขึ้นมา ท�ำให้
สังคมมีโอกาสเปิดรับสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าเดิม
บทความนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์สถานการณ์
สื่อทางเลือกในเมืองไทยโดยตามรอยประวัติศาสตร์
พบว่า สื่อทางเลือกนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้
ภาคประชาชนขั บ เคลื่ อ นวาระต่ า งๆ ในสั ง คมได้
ประสบความส� ำ เร็ จ มาหลายยุ ค หลายสมั ย และ
มี ห ลากหลายชื่ อ เรี ย ก อาทิ สื่ อ ชุ ม ชน สื่ อ ภาค
ประชาสังคม สือ่ นอกกระแส สือ่ พลเมือง สือ่ สาธารณะ
เป็นต้น และก็ยังมีรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ยังไม่ถูก
ขนานนามอีกด้วย ในการนี้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาที่มา
และพัฒนาการของสือ่ ทางเลือกแต่ละชือ่ เรียก รวมถึง
ขนานนามให้สื่อทางเลือกที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัล
และจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมายการใช้สื่อ พบว่ามี 3
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1) สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา
(2) สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ และ (3) สื่อทางเลือกเพื่อ
สังคม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา
สือ่ ทางเลือกด้านเนือ้ หา (Alternative Media
in Content) หมายถึง สือ่ ทีต่ อ้ งการน�ำเสนอรูปแบบ
หรือเนื้อหาที่แตกต่างไปจากสื่อกระแสหลักเท่านั้น
และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
สังคม รวมถึงมิได้แสวงหาผลก�ำไรทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

หากเพียงต้องการให้ผู้รับสารมีโอกาสได้เลือกรับ
“รูปแบบหรือเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างไปจากท้องตลาดเท่านัน้ ”
เช่น แม่บ้านเกาหลีรายหนึ่งมีลูกสาวที่น่ารักชื่อ เยริน
(Yerin) เมื่อปี ค.ศ. 2010 เธอเริ่มอัปโหลด (Upload)
วิดีโอของลูกสาวลงทางยูทูป (YouTube) เพื่อส่งให้
คนในครอบครัวได้เห็น และชื่นชมหลานเท่านั้น แต่
ด้วยความน่ารักของหนูเยรินท�ำให้วิดีโอของเธอ มี
ผูเ้ ข้าชมสูงถึงหลักล้านอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จึงจะเห็น
ได้ว่า วิดีโอของหนูเยรินในช่วงแรกๆ นั้น นับเป็น
สื่อทางเลือกด้านเนื้อหาอย่างแท้จริง เนื่องจาก ไม่ได้
ต้องการท�ำเพื่อแสวงหารายได้ และเนื้อหาของเด็กที่
น่ารักไร้เดียงสา น�ำเสนอเป็นตอนสัน้ ๆ ก็เป็นเนือ้ หา
ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่ภาคประชาชนคนดู
ทีไ่ ด้รบั ชม ไม่ใช่การขับเคลือ่ นหรือเปลีย่ นแปลงสังคม
แต่อย่างใดนั่นเอง
นอกจากสือ่ ทางเลือกเชิงเนือ้ หา จะน�ำเสนอ
“เนือ้ หาทีแ่ ตกต่าง” แล้ว ก็ยงั มีการน�ำเสนอใน “รูปแบบ
ที่แตกต่าง” อีกด้วย บางสื่อก็น�ำเสนอในแง่มุมที่อาจ
จะผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของสือ่ มวลชนไปบ้าง
กลายเป็นความแหวกแนว แปลกตา และถูกใจผูร้ บั สาร
หลายกลุ่ม เช่น การพูดจาหยาบคาย การสอดแทรก
มุขตลกลามก การแต่งตัวล่อแหลมในรายการ หรือ
การจั ด ฉากหรื อ สภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ หมาะสม
อย่างการท�ำอาหารในสถานที่ที่ไม่สะอาด ผิดหลัก
อนามั ย เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า งที่ โ ดดเด่ น รายการหนึ่ ง
ในเมืองไทยที่เข้าข่ายนี้ก็คือ “รายการครัวกากๆ”
เมื่อปี พ.ศ. 2554 รายการครัวกากๆ ตอนแรกได้ถูก
อั พโหลดขึ้นยู ทู ปมี ชื่อ ตอนว่า “ข้า วผัดอเมริ กัน ”
มีคำ� อธิบายใต้วดิ โี อจากทีมผูผ้ ลิตรายการว่า “รายการ
อาหารรายการแรกของพวกเรา ท�ำ อาหารกากๆ
โดยคนกากๆ สถานทีก่ ากๆ พูดจากากๆ หวังว่าจะเป็น
ที่ชื่นชมนะครับ” (เชฟหมี, 2554) ซึ่งรายการนี้มี
องค์ประกอบขัดกับรายการท�ำอาหารทัว่ ไปอย่างสิน้ เชิง
แต่สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาติดตาม
อย่างล้นหลาม ด้วยลีลาของ เชฟหมี พิธกี รและแขกรับเชิญ
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ที่มาสร้างสีสันอย่างน้าช้าง วัตถุดิบเครื่องปรุงตามมี
ตามเกิด วิธกี ารปรุงอาหารสุดพิสดาร ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้
รายการออกมาในแนวตลกข�ำขันซึ่งคนไทยชื่นชอบ
อยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ยังให้ความรูส้ กึ ใกล้ตวั และคุน้ เคยได้งา่ ย
เพราะสภาพการท�ำครัวและภาษาที่ใช้ในรายการนั้น
เป็นสภาพที่พบเห็นได้จริง และเมื่อผู้คนชื่นชอบก็
ท�ำให้เกิดกระแสการบอกต่อในที่สุด
ผลตอบรับก็คือ คลิปวิดีโอสอนท�ำอาหารของ
รายการ “ครัวกากๆ โดยเชฟหมี” ตอนที่ 1 นับตัง้ แต่
ปล่อยออกมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีผู้ชมดูไปแล้ว
1,048,861 ครั้ ง หรื อ เฉลี่ ย วั น ละ 9,535.1 คน
ชัว่ โมงละ 397 คน มีคนชอบ 7,725 คน ไม่ชอบ 82 คน
และมีคนแสดงความเห็น (Comment) 2,498 คน
("ครัวกากๆ...", 2554) นีจ่ งึ จัดเป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของ
สื่อทางเลือกด้านเนื้อหาที่น�ำเสนอใน “รูปแบบที่
แตกต่าง”จากสือ่ กระแสหลัก คือแอบผิดหลักสุขอนามัย
เล็กน้อยพูดจาไม่สุภาพมากนักและก็ไม่ได้ต้องการ
ขับเคลื่อนสังคม หรือแสวงหาผลก�ำไรแต่อย่างใด
สือ่ ทางเลือกด้านเนือ้ หานี้ นับเป็นสือ่ ทีเ่ กิดขึน้
ในยุคเทคโนโลยีการสือ่ สารก้าวหน้า ท�ำให้ประชาชน
ที่เคยเป็นเพียงผู้รับสื่อ ได้ก้าวมาเป็นผู้ผลิตสื่อกัน
มากขึน้ ปรากฏการณ์นจี้ งึ เอือ้ ต่อการส่งเสริมอิสรภาพ
ในการแสดงออกของประชาชน ซึ่งไม่ใช่การแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นในสังคม แต่เป็นการแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ทัง้ ทางด้านรูปแบบ
และเนื้อหานั่นเอง
2. สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ
สือ่ ทางเลือกเชิงธุรกิจ (Alternative Media
for Business) นี้ นอกจากจะมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่
แตกต่างจากสื่อกระแสหลักแล้วก็ยังไม่ทิ้งเป้าหมาย
ทางธุรกิจ หรือการแสวงหารายได้และผลก�ำไร ทั้งนี้
ผลประโยชน์ทางธุรกิจต้องไม่แทรกแซงรูปแบบหรือ
เนื้อหาของสื่อทางเลือกประเภทนี้ ในการนี้ผู้เขียน
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พบว่า “เป้าหมายทางธุรกิจ” มีที่มาหลายรูปแบบ
ได้แก่ (1) เคยเป็นสื่อทางเลือกด้านเนื้อหามาก่อน
แล้วพัฒนามาเป็นสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ (2) ผลิตสื่อ
ทางเลือกเชิงธุรกิจเป็นเจตนาแรกเริ่ม และ (3) กลุ่ม
ธุรกิจสื่อกระแสหลักต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
สือ่ ทางเลือกเชิงธุรกิจกรณีแรก คือ สือ่ ทางเลือก
ที่มีจุดแรกเริ่มเป็น “สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา” แล้ว
ได้รับความนิยมสูง จนพัฒนามาเป็น “สื่อทางเลือก
เชิงธุรกิจ” ในทีส่ ดุ เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2553 นายสุรบถ
หลีกภัย มีแนวคิดจากการทีว่ ยั รุน่ ในแฟนเพจตัง้ กระทู้
ปัญหาในเว็บบอร์ด แต่ขอ้ แนะน�ำในเว็บบอร์ดก็แนะน�ำ
ไปในทางที่ผิด นายสุรบถจึงเกิดแนวคิดท�ำรายการ
VRZO ขึน้ มา โดยได้รวมตัวกับกลุม่ เพือ่ นอีก 4-5 คน
และให้ ที ม งานหาหนุ ่ ม สาวที่ ดู ดี 100 คน มาให้
สัมภาษณ์ในรายการ และในตอนที่ 4 ของรายการก็ได้
สร้างสรรค์เอกลักษณ์ขนึ้ คือ การขอให้ผถู้ กู สัมภาษณ์
พู ด อะไรก็ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ถู ก ถามภายใน 3
พยางค์ จนท�ำให้วลี "ขอสามค�ำ" เป็นที่นิยมมาก โดย
เฉพาะในกลุม่ สังคมออนไลน์ (VRZO Channel, 2555)
รายการ VRZO ได้รบั ความนิยมสูงอย่างรวดเร็ว
โดยได้รับยอดเข้าชมถึงกว่า 13 ล้านคน หลังจาก
ออกอากาศไปเพียง 20 ตอน ในช่วงแรกนี้ รายการ
VRZO จัดเป็นสื่อทางเลือกด้านเนื้อหา ต่อมาเมื่อ
รายการด�ำเนินไปได้ระยะหนึ่ง ทีมงานเริ่มตระหนัก
ว่าการท�ำรายการโดยไม่มผี ลตอบแทนนัน้ ไม่สามารถ
เลี้ยงชีพให้ด�ำรงอยู่ได้ จึงเริ่มหาผู้สนับสนุนรายการ
จนกระทั่งมีผู้สนับสนุนติดต่อเข้ามา รายการจึงได้ท�ำ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ร ายได้ ต อบแทนให้ พ อเลี้ ย งชี พ
ผู้ผลิตได้นับจากนั้นเป็นต้นมา รายการ VRZO จึงได้
พัฒนาจากสือ่ ทางเลือกด้านเนือ้ หา มาเป็นสือ่ ทางเลือก
เชิงธุรกิจ อย่างเต็มตัว
สือ่ ทางเลือกเชิงธุรกิจกรณีทสี่ อง คือสือ่ ทางเลือก
ที่ ตั้ ง ใจจะท� ำ เป็ น ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ แรกเริ่ ม ด้ ว ยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน การ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลิตสื่อกลายเป็นเรื่องง่าย หลายคนเล็งเห็นว่า “การ
ท�ำสือ่ เป็นช่องทางทางธุรกิจ” จึงหันมาท�ำสือ่ ทีต่ นเอง
สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากสื่ออื่นๆ อันเป็นคุณลักษณะของสื่อทางเลือก
โดยหวังผลก�ำไรทางธุรกิจอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น
พ.ศ. 2549 สโป๊กดาร์คทีวี (Spokedark TV.)
เป็ น รายการโทรทัศน์บนอินเทอร์เ น็ต ที่มีเ นื้อ หา
รายการชัดเจนตรงไปตรงมาและได้รับความนิยม
หลายรายการ เช่น เจาะข่าวตื้น โมเมพาเพลิน และ
มุขควายเครียด ฯลฯ นับเป็นสื่อออนไลน์ในยุคแรกๆ
ผู้ก่อตั้ง คือ วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ จรรยา วงศ์สุรวัฒน์
วรชาติ ธรรมวิจินต์ นภัสสร บุรณศิริ และ ณัฐพงศ์
เทียนดี กลุ่มผู้ผลิตได้เล่าถึงอุปสรรคแรกเริ่มคือไม่มี
ต้นทุนในการผลิตมากนัก และเมื่อน�ำเสนอความคิด
นีไ้ ปทีส่ ถานีโทรทัศน์ซงึ่ อิงกับอ�ำนาจรัฐบาล ก็ไม่ได้รบั
การสนับสนุน ดังนัน้ จึงหาช่องทางอืน่ คืออินเทอร์เน็ต
ที่ลงทุนไม่สูง แต่ยังเข้าถึงคนได้ในวงกว้าง
ปัจจุบัน Spokedark TV. เป็นเว็บไซต์บน
อินเทอร์เน็ตที่มีทั้งรายการโทรทัศน์ บทความ และ
การ์ตนู มากมาย รวมถึงยังมีชอ่ งทางอืน่ ให้เลือกรับชม
ได้อกี ได้แก่ ยูทปู , เฟซบุก๊ , กูเกิลพลัส, อินสตาแกรม,
และทวิตเตอร์ รายการส่วนใหญ่ก็ได้รับความนิยม
และมีผู้สนับสนุนรายการอย่างต่อเนื่อง Spokedark
TV. จึงนับเป็นสื่อทางเลือกที่ริเริ่มมาด้วยเจตนาของ
ความสร้างสรรค์ที่ไม่ทิ้งผลตอบแทนทางธุรกิจอย่าง
ชัดเจน
ที่มาของสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจกรณีสุดท้าย คือ
สือ่ ทางเลือกทีเ่ กิดจากกลุม่ นักธุรกิจของสือ่ กระแสหลัก
ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การท�ำธุรกิจ
นั้ น จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาสิ น ค้ า หรื อ
บริการให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตลอดเวลาทัง้ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่
ขยายไปยังลูกค้าฐานใหม่ เพื่อคงไว้ซึ่งผลก�ำไรหรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในธุรกิจสื่อมวลชนก็เช่นกัน
กลุ่มนักธุรกิจสื่อกระแสหลักที่เล็งเห็นว่า ผู้อ่าน ผู้ชม
ผู้ฟัง เริ่มหันไปนิยมบริโภคสื่อทางเลือกกันมากขึ้น

จึงหันมาผลิตสื่อทางเลือกเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่ทิ้งสาย
การผลิตเดิมที่เป็นสื่อกระแสหลัก เช่น บริษัท เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทที่ท�ำสื่อ
กระแสหลักมาแต่เดิม ทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ
วิทยุกระจายเสียง ได้เล็งเห็นว่า “บล็อก คือ สื่อใหม่
(New Media) ที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในอดีต
อย่างสิน้ เชิง คนเขียนบล็อก สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่
ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งสื่อมวลชน เขาสามารถสื่อสาร
กันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้าเรื่องไหน
เป็นที่ถูกใจผู้อ่านมากๆ คนเขียนบล็อกคนนั้น อาจ
จะดังได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยไม่ต้องอาศัยสื่อหลัก
ช่ ว ยเลย” (บล็ อ ก_กู รู , 2549) บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ปิ ด
ช่องทาง OK Nation Blog ขึ้นอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
เข้ามาสมัคร และท�ำบล็อกของตนเองโดยใช้เซิรฟ์ เวอร์
ของเนชั่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ท�ำบล็อกเรียกว่า
บล็อกเกอร์ (Blogger) และ Blogger จะเก็บบันทึก
ประจ�ำวันของตนเอง เช่น เรื่องราวที่สนใจ ความ
ชื่นชอบข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมืองครอบครัว ฯลฯ
Blogger สามารถน�ำเสนอบล็อกของตนเอง และ
สามารถเข้าไปอ่านบล็อกของผูอ้ นื่ ได้ตลอด และบล็อก
สามารถน�ำเสนอได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอคลิป
และเสียง (บล็อก_กูรู, 2549)
OK Nation Blog นับเป็นสื่อที่ผสมผสาน
ระหว่างสือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ อินเทอร์เน็ต มีแนวคิดทีเ่ ป็น
ลักษณะเด่นคือ “ทุกคนเป็นนักข่าวได้” ท�ำให้ OK
Nation Blog มีเอกลักษณ์ในการเป็นบล็อกข่าว
ไปด้วยในตัวอย่างชัดเจน และ OK Nation ก็ได้รับ
รางวัล Asian Digital Media Awards จาก IFRA
(ซึง่ เป็นสมาคมของสือ่ เก่า) เมือ่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ส�ำหรับส่วนของรายได้นั้น OK Nation Blog ได้ขาย
โฆษณาผ่านกลุ่มเนชั่นทั้งหมด (จักรพงษ์ คงมาลัย,
2554) นับเป็นสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจตัวอย่างหนึ่ง ที่
เกิดจากความต้องการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
ของนักธุรกิจในกลุ่มสื่อกระแสหลักนั่นเอง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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สือ่ ทางเลือกเชิงธุรกิจนี้ นับเป็นสือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับสื่อ
ทางเลือกด้านเนื้อหาคือ ประชาชนที่เคยเป็นเพียง
ผูร้ บั สือ่ ได้กา้ วมาเป็นผูผ้ ลิตสือ่ กันมากขึน้ โดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที่เล็งเห็นถึง ข้อได้เปรียบของสื่อใหม่
อันเป็นสือ่ ต้นทุนต�ำ่ ได้รบั ความนิยมสูง และมีภาพลักษณ์
ทันสมัย ก็ได้ใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการท�ำธุรกิจ
อย่ า งจริ ง จั ง นั บ เป็ น การใช้ สื่ อ ทางเลื อ กที่ ท� ำ ให้
ประชาชนฝ่ายผู้ผลิตมีโอกาสในการแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และมีผลตอบแทนเป็นรายได้
และฝ่ า ยผู ้ รั บ สื่ อ ก็ มี โ อกาสได้ เ ปิ ด รั บ สื่ อ ที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย
3. สื่อทางเลือกเพื่อสังคม
สือ่ ทางเลือกเพือ่ สังคม (Alternative Media
for Social Change) หมายถึง สือ่ ทีม่ เี นือ้ หาแตกต่าง
จากสื่อกระแสหลัก ไม่แสวงหาก�ำไรเป็นส�ำคัญ หาก
แต่มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก
สื่อทางเลือกกลุ่มนี้ พอจะจัดแบ่งตามคุณลักษณะได้
2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สื่อภาคประชาชน และ
สื่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สื่อภาคประชาชน (Citizen Media)
จากงานวิจัยเรื่อง “สื่อภาคประชาชน” ใน
“โครงการปฏิรูปสื่อ: การก�ำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ
การก�ำกับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน” ที่
ศึกษาสื่อภาคประชาชนในประเทศไทยพบว่า นิยาม
เชิงปฏิบัติการของสื่อภาคประชาชนประกอบไปด้วย
คุณลักษณะดังนี้ ไม่เป็นของทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่มุ่งหวังก�ำไรเป็นที่ตั้ง มีพันธกิจเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะมีเนื้อหาที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและ
เอกชนมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นที่ข่าวและสาระประโยชน์
มากกว่ า เนื้ อ หาบั น เทิ ง มุ ่ ง หวั ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในชุมชนในเรือ่ งการเป็นเจ้าของ การก�ำหนด
ทิศทางของเนื้อหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น
การสนับสนุนด้านการเงิน การรวบรวมก�ำลังคนและ
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ทรัพยากร และการประเมินผล (พิรงรอง รามสูตร
รณะนันท์, 2547)
กล่าวโดยสรุป “สือ่ ภาคประชาชน” จึงหมายถึง
สือ่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยประชาชน เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก ซึง่ ต้องเน้นทีค่ ำ� ว่า “ประชาชน” เป็นส�ำคัญ
โดยให้ค�ำว่าประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นเพียงผู้ถูกปกครอง
ไม่ใช่ชนชั้นปกครอง ดังนั้น การจะเรียกสื่อใดว่าสื่อ
ภาคประชาชนได้ ผูผ้ ลิต ผูด้ ำ� เนินงาน รวมถึงเป้าหมาย
ของสือ่ นัน้ จะต้องเป็นไปในฐานะ “ประชาชน” อย่าง
แท้จริงเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมค�ำว่า “ภาคประชาชน”
ไม่เคยปรากฏขึน้ ในฐานะเจ้าของสือ่ สือ่ โดยส่วนใหญ่
เป็นของภาครัฐและกลุ่มทุนทั้งสิ้น
เมื่อให้ค�ำจ�ำกัดความ “สื่อภาคประชาชน”
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงพบว่า สื่อภาคประชาชนมี
ชื่ อ เรี ย กอี ก หลากหลายตามยุ ค สมั ย และบริ บ ทที่
แตกต่างกันไป ซึง่ เท่าทีผ่ เู้ ขียนรวบรวมและสังเคราะห์ได้
ได้แก่ (3.1.1) สื่อนอกกระแส (3.1.2) สื่อชุมชน
(3.1.3) สือ่ ภาคประชาสังคม และ (3.1.4) สือ่ พลเมือง
ซึ่งแต่ละชื่อเรียก ได้ด�ำเนินขึ้นตามบริบทดังต่อไปนี้
		 3.1.1 สือ่ นอกกระแส (Independence
Media)
		 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2515 และต้นปี
พ.ศ. 2516 นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษารวมตั ว อย่ า งเข้ ม แข็ ง
และมีพลังในการต่อสู้ทางสังคมหลายเรื่อง บทบาท
ส�ำคัญทางการเมืองเกิดขึน้ เมือ่ นิสติ นักศึกษาประสบความส�ำเร็จในการประท้วงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบั บ ที่ 2991 กรณีทุ ่งใหญ่ นเรศวร2 รวมถึ ง กรณี

ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 299 ในตอนนัน้ ได้ให้อำ� นาจแก่รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้อยู่เหนือฝ่ายตุลาการ
อันหมายถึงอยู่เหนือศาลนั่นเอง
2
คณะรัฐมนตรีและต�ำรวจกลุ่มหนึ่งน�ำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไปล่า
สัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมาย เมื่อ
ประชาชนทราบพฤติกรรมดังกล่าวก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ และส่ง
ผลเสียต่อรัฐบาล
1

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คัดค้านการต่ออายุราชการของจอมพลถนอม กิตติขจร
และพลเอกประภาส จารุเสถียร และหลังจากนัน้ ไม่นาน
ก็คัดค้านการเลื่อนยศของพลเอกประภาสขึ้นเป็น
จอมพล และอีกหลายกรณีที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
นิสิตนักศึกษาไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขณะที่พลังของฝ่าย
นิสิตนักศึกษาก�ำลังก่อเป็นรูปร่างขึ้นไปเรื่อยๆ และ
ประชาชนก�ำลังเบื่อหน่ายรัฐบาลของจอมพลถนอม
กิ ต ติ ข จรอยู ่ นั้ น ก็ เ กิ ด กรณี จั บ กุ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักกฎหมายที่ออกแจก
เอกสารและใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 13 คน
อั น น� ำ มาสู ่ เ หตุ ก ารณ์ น องเลื อ ดในเดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ. 2516 (ฮีสทรีอินไทยแลนด์, ม.ป.พ.)
		 ประวั ติ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า ว แสดงถึ ง
ความต้องการใช้สื่อและสร้างสื่อของภาคประชาชน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ชั ด เจนในยุ ค ของขบวนคนหนุ ่ ม สาว
เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 นั่นเอง กลุ่มนิสิต นักศึกษา
มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง มีการใช้สื่อและสร้างสื่อ
เพื่อสื่อสารแนวคิด และอุดมการณ์ประชาธิปไตยใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ ใบปลิว โปสเตอร์ เพลงเพือ่ ชีวติ
คัตเอาท์ ละคร ศิ ล ปะ ซึ่ ง ในสมั ย นั้ น ถู ก เรี ย กว่ า
“สื่อนอกกระแส” (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2551)
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
นอกจากใบปลิวกับโปสเตอร์ ก็ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิต
อีกมากมาย การต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ป ไตยในครั้ ง นั้ น ท� ำ ให้ จิ ต ส� ำ นึ ก เพื่ อ ชี วิ ต
เพื่อมวลชนเบ่งบาน จนเป็นจุดก�ำเนิดของบทเพลง
ประเภท “เพลงเพื่อชีวิต” ตามที่รู้จักกันในปัจจุบัน
และได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมา บทเพลงเพื่อชีวิต
รุน่ แรกๆ ทีส่ ะท้อนอุดมการณ์แห่งยุคสมัยก็ถอื ก�ำเนิด
ขึ้น คือเพลง “สู้ไม่ถอย” โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ในเวลาเดียวกัน สุรชัย จันทิมาธร ซึ่งร่วมในการ
ประท้วงด้วย ได้แต่งเพลง “สานแสงทอง” โดยเอา
ท�ำนองมาจากเพลง Find the Cost of Freedom
ของวงดนตรี Crosby, Stills, Nash, & Young เพลง
ทัง้ สองกลายมาเป็นจุดก�ำเนิดเพลงเพือ่ ชีวติ ในยุคต่อมา
นับว่า เพลงเพื่อชีวิตถือก�ำเนิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพล

จากแนวคิด “ศิลปะต้องรับใช้ประชาชน” ซึ่งปรากฏ
ในหนังสือ “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน”
ของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดนักเขียนฝ่ายก้าวหน้า ซึ่ง
ขบวนการนักศึกษาให้การยอมรับ (กองบรรณาธิการ
หนังสือเพลงดนตรี, 2549)
ในช่วงระยะเวลาต่อเนือ่ งจาก 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ถึงหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีการผลิต
ผลงานเพลงเพื่ อ ชี วิ ต แนวหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “เพลง
ปฏิวัติ” ตัวอย่างผู้ประพันธ์เพลงในแนวนี้ก็ได้แก่
จิตร ภูมิศักดิ์ เช่น เพลงภูพานปฏิวัติ แสงดาวแห่ง
ศรัทธา วาศ สุนทรจามร เช่น เพลงแดนตะราง
นายผี อัศนี พลจันทร วัฒน์ วรรลยางกูร จิน้ กรรมาชน
และ ส.เพลิง นาหลัก เป็นต้น บทเพลงเหล่านีม้ แี นวร่วม
คื อ สะท้ อ นอุ ด มคติ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์ น� ำ เสนอ
ค่านิยมหลักของชาติในอุดมคติที่มีความเสมอภาค
เป็ น ประชาธิ ป ไตยและเป็ น ของประชาชน (กอง
บรรณาธิการ หนังสือเพลงดนตรี, 2549)
ขบวนการการต่อสูท้ างการเมือง เพือ่ เรียกร้อง
เสรีภาพ ความเป็นธรรมในสังคมของกลุม่ นิสติ นักศึกษา
ในยุคนั้น สื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารแนวคิดหรือ
อุดมการณ์บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว โปสเตอร์
บทกวี บทเพลง หรือศิลปะแขนงอืน่ ๆ ก็ตามทีก่ ล่าวมา
ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่มีรากฐานมาจากเจตนารมณ์
ในการต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐของประชาชนนับแสนคน
สื่อเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น “สื่อภาคประชาชน” อย่าง
แท้จริง เนื่องจากมีทั้งจุดก�ำเนิดและเป้าหมายเป็นไป
เพื่อประชาชนส่วนรวมทั้งสิ้น เพียงแต่ในสมัยนั้น สื่อ
เหล่านี้ถูกเรียกขานว่า “สื่อนอกกระแส” อันเป็น
เครือ่ งมือเดียวทีก่ ลุม่ นิสติ นักศึกษาได้ใช้ตอ่ สูก้ บั ความ
ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม สื่อนอกกระแสจึงเป็น
อาวุธเดียวที่ภาคประชาชนมี และได้รับการขนาน
นามว่า “แนวรบทางวัฒธรรม” ยุคประชาธิปไตย
เบ่งบาน
		 3.1.2 สือ่ ชุมชน (Community Media)
		 กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้นิยาม
ค�ำว่า สื่อชุมชน ตามหลักประชาธิปไตย นั่นคือ “สื่อ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ชุมชนเป็นการสื่อสารของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ
ชุมชน” ดังนั้นระบบการสื่อสารทุกประเภทจึงต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย
หากตีความนิยามดังกล่าว ตั้งแต่ค�ำว่า “ของชุมชน”
คือ การก่อตั้งด้วยความประสงค์ร่วมกันของคนใน
ชุมชน และคนในชุมชนก็มคี วามรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน
และ “โดยชุ ม ชน” ก็ คื อ การบริ ห ารจั ด การ
ดู แ ลสื่ อ ชุ ม ชนควรจะด� ำ เนิ น ไปโดยคนในชุ ม ชน
ร่วมมือกัน และค�ำว่า “เพื่อชุมชน” นั้นหมายถึง
เป้าหมายของสื่อชุมชนควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม
		 สื่อชุมชนในสังคมไทย โดยเฉพาะวิทยุ
ชุมชน ปรากฏชัดเจนในช่วงหลังประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มาตรา 40
ก� ำ หนดให้ ค ลื่ น ความถี่ ข องวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อ
ประโยชน์ ส าธารณะและในปี พ.ศ. 2543 ก็ มี
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ และก�ำกับ
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม มาตรา 26 ระบุ ใ ห้ ภ าคประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และเข้ า ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า วได้
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 โดยการด�ำเนินการของภาค
ประชาชน ต้องไม่แสวงหาก�ำไรในทางธุรกิจ และหาก
ภาคประชาชนยังไม่พร้อม องค์กรอิสระต้องให้การ
สนับสนุน (เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
และคณะ, 2551)
		 จากมาตรา 26 และมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญ 2540 ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544
จึงเกิดจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน
กาญจนบุรี คลื่นความถี่ 100.75 MHz โดยกลุ่ม
ปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี เป็นสถานี
วิทยุชุมชนแรกของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
นิยามของสื่อชุมชนที่ว่า “ของชุมชน” คือ คนใน
ชุ ม ชนร่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น และมาแวะเวี ย นผลั ด กั น
จัดรายการ และมีตัวแทนร่วมกันบริหารจัดการตาม
ค� ำ จ� ำ กั ด ความที่ ว ่ า “โดยชุ ม ชน” และทุ ก ๆ
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รายการก็ ให้ อ อกอากาศเพื่ อ ประโยชน์ ข องชุ ม ชน
กาญจนบุรีเป็นหลัก นั่นก็คือค�ำว่า “เพื่อชุมชน”
นั่นเอง จุดปฏิบัติการแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบของ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมามากมายทั่ ว ประเทศ
		 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ก็ประสานการจัดท�ำร่าง
มาตรการและหลักเกณฑ์ชั่วคราววิทยุชุมชนขึ้นและ
10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เครือข่ายวิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ
ก็ ร วมตั ว กั น เป็ น “สหพั น ธ์ วิ ท ยุ ชุ ม ชนแห่ ง ชาติ ”
(สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, 2555)
		 นอกจากรัฐธรรมนูญ 2540 จะส่งผลให้
เกิดวิทยุชุมชนขึ้นทั่วประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เกิด
โทรทัศน์ชุมชนอีกด้วย กลางปี พ.ศ. 2544 ได้มี
องค์กรภาคเอกชนกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
กระจกเงา พยายามทดลองจั ด ตั้ ง สถานี โ ทรทั ศ น์
ชุมชนขึ้นเป็นโครงการน�ำร่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการ
บ้านนอกทีวี” ในชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านลีผ่า
(ห้วยขม) หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และใช้เครื่องส่งก�ำลังต�่ำ
ขนาด 5 วัตต์ ส่งผ่านช่องสัญญาณระบบ UHF ทั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก (The
World Bank) (ลัดดาวัลย์ อินทจักร, 2552)
		 ปัจจุบัน การขอใบอนุญาตก่อตั้งและ
ด�ำเนินงานทัง้ วิทยุชมุ ชนและโทรทัศน์ชมุ ชนอยูใ่ นการ
ดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรร
คลื่ น ความถี่ และก� ำ กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553
		 สรุปได้ว่าทั้งวิทยุชุมชน และโทรทัศน์
ชุมชน ต่างเป็นขบวนการสื่อสารภายใต้แนวคิดการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนา ทัง้ นี้ ล้วนเกิดขึน้ และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของชุมชนด้วยกันเองทั้งสิ้น “สื่อชุมชน” จึงเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครื่องมือที่ใช้แสดงออกถึงพลังของชุมชน อันเป็น
ส่วนหนึ่งของพลังแห่งภาคประชาชน สื่อชุมชนจึง
เป็นอีกส่วนย่อยหนึ่งของ “สื่อภาคประชาชน” ได้
นั่นเอง
		 3.1.3 สือ่ ภาคประชาสังคม (Civic Media)
		 การใช้ค�ำว่า “ประชาสังคม” เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยนั้น เนื่องจากการก่อตั้งและด�ำเนินงาน
เป็นไปโดยกลุ่มประชาสังคมนั่นเอง ดังนั้น การจะ
เข้าใจ “สือ่ ประชาสังคม” ได้ ก็ตอ้ งเข้าใจความหมาย
ของค�ำว่า “ประชาสังคม” ก่อน
		 ค�ำว่า “ประชาสังคม” มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า Civil Society โดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
นิยามว่า “ประชาสังคม” หมายถึง ทุกๆ ส่วนของ
สังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชนด้วย ถือว่า
ทัง้ หมดเป็น Civil Society ซึง่ แตกต่างจากความหมาย
แบบตะวันตกที่แยกออกมาจากภาครัฐ หรือนอก
ภาครัฐ แต่หมายถึงทุกฝ่ายเข้ามาเป็น ร่วมมือร่วมใจ
(Partnership) กัน โดยนัยยะนี้ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับ Civic Movement หรือ “วิถปี ระชา” ทีเ่ ป็นการ
ด�ำเนินกิจกรรม การเคลือ่ นไหวของกลุม่ องค์กรต่างๆ
โดยเน้ น ที่ ตั ว กิ จ กรรมเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และเน้ น ที่
กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
การพัฒนาของทุกฝ่ายร่วมกันในระดับพืน้ ที่ ซึง่ ในทีน่ ี้
อาจsเป็นพื้นที่จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน หรือ
พืน้ ทีใ่ นเชิงเศรษฐกิจก็ได้ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2540)
		 จากนิยามทีก่ ล่าวมา “สือ่ ภาคประชาสังคม”
ก็มคี ณ
ุ ลักษณะเช่นเดียวกับ “สือ่ ภาคประชาชน” ซึง่
ในหลายบริบท ก็ใช้ค�ำสองค�ำนี้แทนกันได้ ทั้งนี้ หาก
ลองแยกกันให้ขาดโดยใช้แนวคิดเรือ่ ง “ประชาสังคม”
มาเป็นเกณฑ์ในการแยกแยะทีมผู้ผลิตสื่อ ก็อาจพอ
แยกแยะความแตกต่างได้ว่า สื่อภาคประชาสังคมคือ
สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มประชาสังคม อันหมายถึง คนใน
สังคมที่มารวมตัวกันด้วยความที่มีจิตส�ำนึกบางอย่าง
ร่วมกัน ซึง่ เมือ่ มองในมุมนี้ ผูผ้ ลิตสือ่ ภาคประชาสังคม
ก็จะไม่ใช่ปัจเจกบุคคล แต่เป็นกลุ่มของประชาชน
ที่มารวมกันค่อนข้างชัดเจน เช่น กลุ่มเคลื่อนไหว

ทางการเมืองในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 –
2550 เป็นต้นมา ทีช่ อื่ ว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. หรือกลุ่มเสื้อสีแดง
ได้ ร วมกลุ ่ ม กั น ผลิ ต สื่ อ ทางเลื อ กที่ เข้ า ข่ า ยนิ ย าม
ของสื่อภาคประชาสังคม คือ หนังสือพิมพ์วิวาทะ
ฉบั บ ไทยเรดนิ ว ส์ (พ.ศ. 2552-2553) นิ ต ยสาร
เสียงทักษิณ (Voice of Taksin) (วิกพิ เี ดีย, 2560)
อีกกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย หรือกลุ่มเสื้อสีเหลือง ที่ได้ผลิตสื่อ
ภาคประชาสั ง คมของกลุ ่ ม ตนเอง คื อ ตั้ ง สถานี
โทรทัศน์ที่ท�ำการถ่ายทอดสดการชุมนุมของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทั้งปี พ.ศ.
2549 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 คื อ สถานี
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเอเอสทีวี โดยแบ่งเป็นช่องต่างๆ
เช่น ASTV News, FMTV, esan TV, TAN Network
เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2561)
		 จากนิยามของสื่อภาคประชาสังคมที่
ผู้ผลิตสื่อ คือ กลุ่มประชาชน ซึ่งท�ำสื่อเผยแพร่ใน
สถานภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ด้วยกัน โดยอาจจะมุง่ ประโยชน์ให้เกิดต่อสังคมส่วนรวม
หรือ ต่อประชาชนกลุม่ เฉพาะบางกลุม่ หรือ ต่อกลุม่
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับประชาสังคมของตนเองก็เป็นได้
ด้วยเหตุและผลดังกล่าวนี้ สื่อภาคประชาสังคมจึง
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสื่อภาคประชาชน นั่นเอง
		 3.1.4 สือ่ พลเมือง (Citizen Reporter)
		 ค�ำว่า “สื่อพลเมือง” เป็นศัพท์ใหม่ที่
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่เมื่อย้อนไปพิจารณา
ถึ ง หลั ก การด� ำ เนิ น การของวิ ท ยุ ชุ ม ชน เมื่ อ ช่ ว งปี
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมานั้น พบว่าเริ่มเกิด “นักสื่อสาร
ภาคพลเมื อ ง” ขึ้ น แล้ ว เพราะคนจั ด รายการ
ไม่ได้ฝกึ ฝนให้เป็นนักจัดรายการ หรือนักรายงานข่าว
มืออาชีพ แต่สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ใน
การสือ่ สารประเด็นของตนเองไปยังชุมชน จนเกิดการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารขึ้น และที่น่าสนใจคือ ประเด็น
การน�ำเสนอไม่ได้อยู่ที่ปัญหาสัพเพเหระที่ต้องเผชิญ
ในชีวิตประจ�ำวันเพียงอย่างเดียว แต่มีการพูดถึง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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นโยบายของรัฐ การเมือง การแก้ปัญหาผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ ฯลฯ จึงอาจกล่าวได้วา่ สถานีวทิ ยุชมุ ชน
ที่มาจากการเอื้อของกฎหมายและนโยบายมีส่วน
ในการสร้าง “นักข่าวพลเมือง” ด้วยเช่นกัน (ส�ำนักข่าว
ประชาธรรม, 2558)
		 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2543 มี ก ารจั ด ตั้ ง
ส�ำนักข่าวประชาธรรม โดยการระดมทุนในเครือข่าย
องค์ ก รภาคประชาชน ทั้ ง องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
องค์กรชาวบ้านและนักวิชาการ เน้นกองบรรณาธิการ
ขนาดเล็ก และเดินสายอบรมการท�ำข่าวทั่วประเทศ
โดยเน้นไปทีเ่ ครือข่ายภาคประชาชน ก่อให้เกิด “นักข่าว
ภาคประชาชน” ส่งข่าวในพื้นที่เข้ามา หากไม่เข้า
รูปแบบข่าว กองบรรณาธิการประชาธรรมจะเรียบเรียง
ใหม่ให้ดูเป็นข่าวแล้วลงเว็บไซต์ ข่าวเล็กข่าวน้อยที่
ปรากฏเป็นข่าวค่อยๆ สร้างภาพสร้างประเด็นปัญหา
สาธารณะขึ้ น มาท� ำ ให้ สั ง คมเข้ า ใจปั ญ หาอั น สลั บ
ซับซ้อนได้ โดยกองบรรณาธิการจะเชื่อมโยงข่าวเล็ก
ข่าวน้อยให้กลายเป็นภาพใหญ่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาเชิงนโยบาย (ส�ำนักข่าวประชาธรรม, 2558)
		 อีกด้านหนึง่ คือ “ประชาไท” เป็นเว็บไซต์
ข่าวทางเลือกทีน่ ำ� เสนอข่าวสาร บทความ ความคิดเห็น
คอลัมน์ที่แตกต่างออกไปจากสื่อกระแสหลัก และยัง
เปิดโอกาสให้คนอ่าน ชาวบ้าน นิสติ นักศึกษาส่งข่าวสาร
ข้อมูล ประสบการณ์เข้ามาให้ โดยเปิดพื้นที่ให้ และ
เรียกพื้นที่นี้ว่า “นักข่าวพลเมือง” โดยเฉพาะการ
เกิดขึ้นของประชาไทคาบเกี่ยวระหว่างการเกิดขึ้น
ของนักข่าวพลเมืองในสื่อรูปแบบเดิม กับการเกิดขึ้น
ของสือ่ รูปแบบใหม่ ประกอบกับเนือ้ หาทีด่ งึ ดูด พืน้ ที่
ที่เปิดกว้างให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ท�ำให้เกิดชุมชนของข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ทั้งใน
รูปแบบของข่าวสารทีเ่ ป็นแบบแผน กับข้อมูลข่าวสาร
ความเห็นจากผู้อ่าน จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมทาง
ข่าวสารและเป็นพื้นที่แรกๆ ที่ท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ทางด้ า นข่ า วสารของนั ก ข่ า วมื อ อาชี พ กั บ นั ก ข่ า ว
พลเมืองเลยทีเดียว
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		 นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2543 สั ง คมไทยเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น ประชาชนผู้ใช้ส่วนหนึ่ง
หันมาน�ำเสนอเรื่องราวที่ตนสนใจหรือเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ บทความ ภาพนิง่
คลิปวิดโี อ ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการ เช่น Weblog,
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ฯลฯ โดยผู้ใช้
เหล่านีไ้ ม่ใช่นกั วิชาชีพทางสือ่ มวลชน นับเป็นมิตใิ หม่
ทางการสื่ อ สารในสั ง คมไทย ที่ ผู ้ สื่ อ ข่ า วเป็ น ภาค
ประชาชน นิยามของสื่อพลเมือง จึงมีความใกล้ชิด
กับค�ำว่า “สือ่ ภาคประชาชน” ค่อนข้างมาก เพียงแต่
ค�ำว่า “สือ่ พลเมือง” เป็นค�ำทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง และมี
ความสัมพันธ์โยงใยกับการเป็น “นักข่าว” มากกว่า
นั่นเอง
		 ในปี พ.ศ. 2549 มีการส�ำรวจในไทย
พบว่า มีผเู้ ขียนบล็อกรวมกันไม่ตำ�่ กว่า 300,000 บล็อก
ซึง่ Blogger จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น “ผูส้ อื่ ข่าว
พลเมือง” โดยรายงานสถานการณ์ในชุมชนตนเอง
หรือประเด็นสาธารณะทีส่ อื่ กระแสหลักไม่ได้รายงาน
โดยเว็บบล็อก (Weblog) ในประเทศไทยก็มใี ห้เลือก
มากมาย
		 นอกจากสื่อพลเมืองในเว็บไซต์ และ
Weblog ต่ า งๆ แล้ ว ปั จ จุ บั น ยั ง มี สื่ อ พลเมื อ ง
ในรูปแบบสื่อโทรทัศน์ ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ
“ส�ำนักข่าวพลเมือง ThaiPBS” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นและ
พัฒนาการดังนี้
		 จากงานวิจัยของมัทนา เจริญวงศ์ และ
อาภาพรรณ ทองเรือง (2556) ทีไ่ ด้สมั ภาษณ์สมเกียรติ
จันทรสีมา สุวจั นา ทิพย์พนิ จิ และภูมพิ ฒ
ั น์ บุญเลีย้ ง
และณาตยา แวววีรคุปต์ พบว่าในปี พ.ศ. 2551 ฝ่ายข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับคลิปภาพวิดีโอ
จากประชาชนซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ เป็นภาพ
ขณะชาวบ้านน�ำเรือประมงเข้าล้อมจับเรืออวนลาก
อวนรุน แม้ภาพจะมีข้อจ�ำกัดด้านคุณภาพของภาพ
แต่มีจุดเด่นที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
เป็นอย่างดี หลังจากนั้นทางกองบรรณาธิการข่าวจึง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้นำ� ภาพดังกล่าวมาเขียนสคริปต์ขา่ วแบบอธิบายภาพ
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากประชาชนใน
พืน้ ที่ และออกอากาศในรายการข่าว พร้อมกับอ้างอิง
หรือให้เครดิตภาพ ว่าเป็นภาพทีบ่ นั ทึกโดยประชาชน
(มัทนา เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรือง, 2556)
		 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชน
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการผลิตข่าว และสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนมีศักยภาพที่จะสื่อสาร และ “เนื้อหา” มี
ความส�ำคัญมากกว่า “คุณภาพ” ของกระบวนการผลิต
(มัทนา เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรือง, 2556)
		 ต่อมาในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด�ำเนินการโดยองค์การ
กระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “นักข่าว
พลเมืองทีวีไทย” แต่ในระยะแรก การน�ำเสนอข่าว
พลเมื อ งยั ง ไม่ มี พื้ น ที่ เ ป็ น ของตัวเอง จึงถูกจัดให้
ออกอากาศร่วมกับข่าวภาคหลักของทางสถานีฯ โดย
น�ำเสนอเป็นช่วงหนึ่งของข่าวภาคดึก ในช่วง “ที่นี่...
ทีวีไทย” และตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา รายการ “นักข่าวพลเมือง” ได้เปลี่ยนมา
ออกอากาศหลังข่าวในพระราชส�ำนัก โดยคงระยะ
เวลาออกอากาศที่ 3 นาที การขับเคลื่อนให้สังคมรู้จัก
และเข้ า ใจงานนั ก ข่ า วพลเมื อ งในห้ ว งเวลานั้ น
ส.ส.ท. กระท�ำผ่านการอบรมนักข่าวพลเมือง ซึง่ มีสำ� นัก
เครือข่ายสื่อภาคพลเมืองและฝ่ายข่าวร่วมกันดูแล
ร่วมกับการจัดสรรเวลาออกอากาศเพือ่ รองรับผลงาน
จากจากนักข่าวพลเมืองก่อนจะค่อยๆ พัฒนาเป็น
ยุทธศาสตร์ การขับเคลือ่ นทีเ่ ป็นรูปเป็นร่างขึ้น พร้อม
กั บ เครื อ ข่ า ยภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่ว นร่ วม
ในการร่วมคิดร่วมสร้างงานนักข่าวพลเมืองเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ (มัทนา เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรือง,
2556)
		 โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้วา่ “สือ่ พลเมือง”
มี จุ ด เริ่ มต้ น จากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ฉบั บ
พ.ศ. 2540 ที่ ท� ำ ให้ มี วิ ท ยุ ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น มากมาย

ทั่วประเทศ อันเป็นรูปแบบขั้นต้นของสื่อพลเมืองที่
หมายถึง การรายงานเหตุการณ์ผา่ นสือ่ โดยผูร้ ายงาน
ไม่ใช่สอื่ มวลชนมืออาชีพ จากนัน้ ก็มกี ารก่อตัง้ ส�ำนักข่าว
ประชาธรรมขึ้ น ในปี พ.ศ. 2543 ท� ำ งานโดย
กองบรรณาธิการขนาดเล็ก เดินสายอบรมการท�ำข่าว
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนทั่วไปเทศ ท�ำให้เกิด
“นักข่าวภาคประชาชน” ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และ
ในปี พ.ศ. 2547 ก็เกิดการเผยแพร่ข่าวและสาระ
บันเทิงอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ประชาไท ซึ่ง
เป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคสื่อเก่ากับการเกิดขึ้น
ของสื่อใหม่
		 จนกระทัง่ ช่วงปี พ.ศ. 2549 ทีส่ งั คมไทย
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึน้ ก็มบี ล็อกเกอร์จำ� นวน
ไม่น้อยที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวพลเมือง และในปี
พ.ศ. 2551 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดพื้นที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นับเป็นนวัตกรรมการ
ท�ำข่าวบนพืน้ ฐานความคิดทีว่ า่ ประชาชนมีศกั ยภาพ
ที่จะสื่อสารและเนื้อหาส�ำคัญกว่าคุณภาพการผลิต
จนในปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดท�ำ
เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองขึ้นแยกต่างหากจากเว็บไซต์
ของสถานี ท�ำให้การเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารในฐานะ
นักข่าวพลเมือง เป็นไปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
		 จากจุดเริม่ ต้นมาถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็น
ว่า “สื่อพลเมือง” คือสื่อที่ภาคประชาชนได้เข้ามามี
ความเกี่ยวข้องกับความเป็นนักข่าว หรือความเป็น
สื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้เกิดเนื้อหาข่าวสาร
มุมมองใหม่ๆ ที่มาจากฝั่งฟากของประชาชน สื่อ
พลเมืองจึงเป็นอีกค�ำเรียกหนึ่งของสื่อภาคประชาชน
ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
		 จากการตามรอยประวัติศาสตร์ของสื่อ
ภาคประชาชนที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ไม่มี
โอกาสในการเป็นผู้สื่อสารในสื่อกระแสหลัก ได้ก้าว
มาเป็นผูส้ อื่ สารในสือ่ ทางเลือก และได้ใช้สอื่ ทางเลือก
เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นประเด็นในสังคม นับตัง้ แต่
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“สื่อนอกกระแส” ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้
ทางการเมือง “สื่อชุมชน” ที่เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารแนวนอนเพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง “สื่อประชา
สังคม” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานประชา
สังคมให้ส�ำเร็จ และ “สื่อพลเมือง” เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ที่คนในเรื่องได้เล่าเรื่อง
ของตนเองในฐานะนักข่าว จึงเรียกได้วา่ สือ่ ทางเลือก
ประเภทนี้ เป็ น ช่ อ งทางส�ำ คั ญ ในการสื่ อ สารของ
ผู้ไร้เสียง (Voice of the Voiceless) นั่นเอง
3.2 สื่อสาธารณะ (Public Media)
สื่อสาธารณะ หมายถึง สื่อที่มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ อาจเป็นการ
มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีหรือความสามัคคีในกลุ่ม
ผู้รับสาร เช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ก็มีการท�ำรายการ
ที่ เชิ ญ ตั ว แทนจากทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับ ความ
เข้าใจกันอย่างมีเหตุมีผล เป็นต้น หรืออาจเป็นการ
น�ำเสนอเนื้อหาที่ดีมีสาระ เป็นประโยชน์ที่ผู้รับสาร
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง ไม่เอนเอียงเข้าข้างขั้วอ�ำนาจ
ใหญ่ในสังคม หรือไม่ยึดนายทุนเป็นส�ำคัญ หรืออาจ
เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาในประเด็นอื่น ที่ส่งผลให้
สาธารณะได้รับประโยชน์ด้านอื่นๆ ก็เป็นได้
Brown (1996 อ้างถึงใน ฐิตนิ นั ท์ พงษ์สทุ ธิรกั ษ์
และ วีรยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2546) กล่าวว่าเหตุผล
ของการมีสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ การ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของสือ่ กระจายเสียงในศักยภาพ
ต่อคุณค่า ทัศนคติ และความเชื่อของคนในสังคม
โดยไม่มรี ปู แบบทีเ่ ป็นสากล ทัง้ โครงสร้าง การควบคุม
หรือเนื้อหา จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปรูปแบบของสื่อ
กระจายเสียงเพื่อสาธารณะได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่
คือ แบบยุโรป ซึ่งมีรากฐานมาจากอังกฤษ และแบบ
สหรัฐอเมริกา แต่ในทางปฏิบัติประเทศส่วนใหญ่
จะเป็น “ระบบคู่” (Dual System) ซึ่งผสมผสาน
ระหว่างทั้งสองด้าน
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สือ่ สาธารณะในสามประเทศยักษ์ใหญ่ทอี่ าจ
เรียกได้วา่ เป็นต้นแบบของสือ่ สาธารณะของโลก ได้แก่
สถานีบบี ซี ี (BBC: British Broadcasting Corporation)
ของสหราชอาณาจักร, สถานีพีบีเอส (PBS: Public
Broadcasting service) ของสหรัฐอเมริกา และ
สถานีเอ็นเอชเค (NHK: NipponHosoKyokai)
ของญี่ปุ่น ทั้งสามสถานีเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่
ส�ำคัญของโลก ซึ่งมีความเป็นมา รูปแบบด�ำเนินงาน
และการก� ำ กั บควบคุ ม แตกต่ า งกั นตามบริ บททาง
การเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทยก็มีสื่อสาธารณะ โดย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ในฐานะองค์การสือ่ สาธารณะทีไ่ ม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรก
ของประเทศไทย และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส (Thai PBS) เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551 นับเป็นสื่อสาธารณะสื่อแรกของประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ โดยมีภารกิจและการด�ำเนินงาน
ในกรอบ ดังต่อไปนี้
ไทยพีบีเอส ก่อตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการด้าน
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ที่ ส นั บ สนุ น
การพัฒนาสังคม อย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมบนพืน้ ฐาน
ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่
เทีย่ งตรง รอบด้าน สมดุล และซือ่ ตรงต่อจรรยาบรรณ
ซึ่งไทยพีบีเอสเองได้ก�ำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรม
ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้อ
บังคับที่ส�ำคัญคือ ความเป็นอิสระของวิชาชีพ การ
เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ความเป็ น ส่ ว น
ตั ว และการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คล ตลอดจน
การคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากรายการทีแ่ สดงออกถึง
ความรุ น แรง การกระท� ำ การปฏิ บั ติ ต ่ อ เหยื่ อ
ผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศก (สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2560)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�ำหรับการก�ำกับดูแล เพื่อให้ไทยพีบีเอส
มีอิสระในวิชาชีพอย่างเต็มที่ก็คือ พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ได้ก�ำหนดให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ
นโยบาย ส.ส.ท.” ขึ้นมาเพื่อก�ำหนดนโยบาย และ
ควบคุมการด�ำเนินงานของไทยพีบีเอสทั้งหมด ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายฯ นี้ จะต้องไม่ใช่บุคคลใน
คณะกรรมการบริ ห ารไทยพี บี เ อส และต้ อ งผ่ า น
กระบวนการคัดสรรที่เป็นอิสระและโปร่งใส ซึ่งคณะ
กรรมการนโยบายฯ ประกอบไปด้วย ทั้งนักวิชาการ
และตัวแทนภาคประชาชน ดังนัน้ จึงคลายความกังวล
ไปได้ว่า นโยบายและการควบคุมการด�ำเนินงาน
ไทยพีบเี อสนัน้ จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของสาธารณะ
ได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีรายการโทรทัศน์ให้เลือกชม
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการรูปแบบใด
ต่ า งต้ อ งยึ ด หลั ก การท� ำ งานที่ ว ่ า “ขั บ เคลื่ อ น
การเรียนรู้ สูก่ ารเปลีย่ นแปลง” อันหมายถึงการขับเคลือ่ น
สังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง
ในการนีพ้ ระราชบัญญัตฯิ ก็ได้กำ� หนดกลไก
ในการตรวจสอบเอาไว้ดว้ ยเช่นกัน นัน่ คือ การก�ำหนด
ให้มี “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” ที่คัดเลือกมาจาก
สมาชิกของไทยพีบีเอส จ�ำนวนไม่เกิน 50 คน มี
หน้าที่ติดตามรายการของทางไทยพีบีเอสและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ชมทั่วประเทศ แล้วสะท้อนความ
ต้ อ งการของผู ้ ช มกลั บ มายั ง ไทยพี บี เ อสเพื่ อ น� ำไป
พั ฒ นารายการและข่าวให้ตรงตามความต้อ งการ
ของผู ้ ช ม นั บ เป็ น กลไกหนึ่ ง ในการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของไทยพี บี เ อส ให้ อ ยู ่ ใ นขอบเขต
ของสาธารณประโยชน์เป็นส�ำคัญ

ในความเป็นจริงแล้ว “สื่อสาธารณะไทย
พี บี เ อส” ก็ เ ป็ น สื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และด� ำ เนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับ
เป้าหมายของสื่อภาคประชาชนที่เน้นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
เพี ย งในด้ า นของผู ้ ผ ลิ ต นั้ น “ผู ้ ผ ลิ ต ” ของสื่ อ
ภาคประชาชนนัน้ ในขณะผลิตรายการหรือผลิตสือ่ จะ
สวมบทบาทหรืออยู่ในฐานะประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
สื่อนอกกระแส สื่อชุมชน สื่อภาคประชาสังคม หรือ
สือ่ พลเมืองก็ตาม แต่สำ� หรับสือ่ สาธารณะไทยพีบเี อส
นัน้ ผูผ้ ลิตมีความหลากหลาย ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานะ
ขององค์กร ทั้งสถานีผลิตเอง หรือว่าจ้างให้องค์กร
ผู ้ ผ ลิ ต ภายนอกผลิ ต ให้ ทั้ ง นี้ จ ะเน้ น ในส่ ว นของ
“เนื้ อ หา” ต่ า งหาก ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
สาธารณประโยชน์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้
แยกอธิบายค�ำว่า “สื่อภาคประชาชน” กับ “สื่อ
สาธารณะ” ออกจากกัน
บทสรุป
ผู้เขียนได้จัดประเภทของสื่อทางเลือกที่พบใน
เมืองไทย โดยประมวลจากประวัติศาสตร์การใช้สื่อ
ของภาคประชาชนที่ผ่านมา พบว่ามีสื่อทางเลือกอยู่
3 ประเภท ได้แก่ สือ่ ทางเลือกเชิงเนือ้ หา สือ่ ทางเลือก
เชิงธุรกิจ และสื่อทางเลือกเพื่อสังคม โดยพบว่าสื่อ
ทางเลือกเพื่อสังคมนี้มีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่
สื่อภาคประชาชน ซึ่งมีชื่อเรียกที่หลากหลาย ต่างกัน
ไปตามยุคสมัยและบริบท คือ สือ่ นอกกระแส สือ่ ชุมชน
สื่อภาคประชาสังคม และสื่อพลเมือง สื่อทางเลือก
เพื่อสังคมอีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ สื่อสาธารณะนั่นเอง
โดยสามารถอธิบายเป็นภาพได้ ตามภาพที่ 1
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ตามยุคสมัยและบริบท คือ สื่อนอกกระแส สื่อ
ชุม ชน สื่ อภาคประชาสั งคม และสื่ อ พลเมื อ ง
สื่อทางเลือกเพื่อสังคมอีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ สื่อ

สาธารณะนั่นเอง โดยสามารถอธิบายเป็นภาพ
ได้ ตามภาพที่ 1

1. สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา
2.1 พัฒนาจากสื่อทางเลือกด้านเนื้อหา
2. สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ

2.2 เจตนาเป็นสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจตั้งแต่
2.3 สื่อกระแสหลักหันมาจับธุรกิจสื่อ

3.1.1 สื่อนอกกระแส
3.1.2 สื่อชุมชน

3. สื่อทางเลือกเพื่อสังคม

3.1 สื่อภาคประชาชน

3.1.3 สื่อภาคประชาสังคม

3.2 สื่อสาธารณะ

3.1.4 สื่อพลเมือง

ภาพที่ 1 ความหลากหลายของสื
อกในประเทศไทย
ภาพที่ 1่อทางเลื
ความหลากหลายของสื
่อทางเลือกในประเทศไทย
ที่มา: ผู้เขียนสร้างขึ้นเอง ที่มา: ผู้เขียนสร้างขึ้นเอง
แล้ ว ไม่ ว่ า สื่ อ ทางเลื อ กประเภทใด ล้ ว นมี จุ ด
แล้วไม่ว่าสื่อทางเลือกประเภทใด ล้วนมี
ร่วมกั นที่สํ าคัญ นั่ นคื อเป็ น “การสื่อสารของ
จุดร่ภาคประชาชน”
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ที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่ นภูนีม้ ิทส่ัศงน์ผลให้
ด การเปลี
่ ย นแปลงภู
สื่อในสัเ กิงคมไทย
และปฏิ
เสธไม่ไมด้ิ ทวั่าศยุน์คสื่ อ
ในสัของการหลอมรวมสื
งคมไทย และปฏิเสธไม่ไ่ อด้วมาถึ
า่ ยุคของการหลอมรวม
ง แล้ ว ซึ่ ง การ
สื่อเปลี
มาถึ่ ยงแล้
ว ซึ่งการเปลี
่ยนแปลงนีอ้สสั่งผลกระทบต่
นแปลงนี
้ ส่ ง ผลกระทบต่
คมทั้ ง ด้ า น อ
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นบวกคือคื อการขยายพื
การขยายพื
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ด้านบวก
้นที่เ้ นืน้อทีหาข่
วสาร
ข่าวสารจากภาคประชาชน
จากภาคประชาชน
ไม่วา่ จะเป็นเรืไม่อ่ วงส่่าจะเป็
วนตัวนหรืเรือ่อเรืงอ่ ง
ส่ ว นตั ก็ว สหรืามารถน�
อ เรื่ อ งส่
ว นรวม
า ไปางๆ
ส่วนรวม
ำไปสื
อ่ สารผ่ก็าสนสืามารถนํ
อ่ ช่องทางต่
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ผูกขาดโดยกลุ่มทุนหรือภาครัฐอีกแล้ว ด้านลบ
อีกแล้ว ด้านลบ คือ โลกและสังคมเต็มไปด้วยข้อมูล
คื อ โลกและสั ง คมเต็ ม ไปด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ข่าวสารมากมาย เต็มจนอาจถึงขั้นล้น ซึ่งผู้รับสาร
มากมาย เต็ ม จนอาจถึ ง ขั้ น ล้ น ซึ่ ง ผู้ รั บ สาร
จ�ำต้จํอางไตร่
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่ อ ไ ด้จ�ำหเป็รื นอต้ไ อม่งมี
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้มาก และควรปลูกฝังกัน
ตั้งแต่วัยเด็ก
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จําเป็นต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้มาก และ
เอกสารอ้างอิง
ควรปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็ก
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