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บทคัดย่อ

 ในบทความนีผู้เ้ขยีนได้ประมวลจากประวติัศาสตร์การใช้ส่ือทางเลือกในประเทศไทย พบว่าส่ือทางเลือก

สามารถจัดกลุ่มได้ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อทางเลือกเชิงเนื้อหา สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ และสื่อทางเลือกเพื่อสังคม 

ซึ่งล้วนมีความเหมือนกันในประเด็นของ “ความเป็นทางเลือก” ท่ีเน้นความแตกต่างทางรูปแบบหรือเนื้อหาที่

สื่อกระแสหลักตอบสนองให้ไม่ได้ และต่างก็เป็น “การส่ือสารเพ่ือภาคประชาชน” ด้วยกันทั้งส้ิน ท้ังนี้มีความ

แตกต่างกันในด้านเป้าหมายอย่างชัดเจน กล่าวคือ “ส่ือทางเลือกเชิงเนื้อหา” นั้น เป็นส่ือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเป็นหลัก ไม่ได้หวังผลก�าไร และไม่ได้หวังจะเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต่างกับ 

“สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ” ที่ผลิตขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนพบว่ามี 3 ลักษณะ  

คือ สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจท่ีมีเจตนาท�าเป็นธุรกิจตั้งแต่แรก สื่อทางเลือกเชิงเนื้อหาท่ีได้รับความนิยมสูง 

จนพฒันามาเป็นสือ่ทางเลอืกเชงิธรุกจิได้ในทีส่ดุ และกลุม่ธรุกจิสือ่กระแสหลักทีหั่นมาจับธรุกจิส่ือทางเลือก เพ่ือเพิม่

สายงานผลิตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นนั่นเอง ส�าหรับ “สื่อทางเลือกเพื่อสังคม” นั้น ก็มีเป้าหมาย

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมให้เป็นไปในทางใดทางหนึง่เป็นส�าคญั ซ่ึงผู้เขยีนพบว่าส่ือทางเลือกเพ่ือสังคมม ี 2 ลักษณะ

ใหญ่ๆ ได้แก่ “สื่อภาคประชาชน” ซึ่งหมายถึง สื่อที่นอกจากจะมีผู้ผลิตเป็นภาคประชาชนแล้ว ก็ยังมีเป้าหมาย

ในการท�าเพือ่ประโยชน์ของประชาชนหรอืชุมชนเป็นหลกั จากประวตัศิาสตร์การใช้สือ่ของภาคประชาชน พบว่า 

สื่อนี้มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ต่างกันไปตามยุคสมัย คือ สื่อนอกกระแส สื่อชุมชน สื่อภาคประชาสังคม และ 

สื่อพลเมือง อีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ “สื่อสาธารณะ” อันหมายถึง สื่อที่ผู้ผลิตจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคส่วน

อ่ืนใดในสังคมกไ็ด้ หากแต่มเีป้าหมายในการท�าเพือ่ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ หรอืสาธารณชนเป็นส�าคญั 

ซึ่งก็คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในเมืองไทยนั่นเอง

ค�าส�าคัญ: 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.
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บทน�า

    ยูเนสโก (UNESCO) นิยาม “สื่อทางเลือก” 

ว่าหมายถึง โครงสร้างการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่

ถูกสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากสื่อกระแสหลักไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่มได้ (Lewis, 

1993) จึงเกิดสื่อทางเลือกข้ึนอย่างมากมายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของภาค

ประชาชน

   สือ่ทางเลอืกในยคุแรกเริม่ปรากฏในเมอืงไทย

นัน้ ส่วนใหญ่ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการต่อสูก้บัอ�านาจ

ทางการเมือง นับเป็นช่องทางในการแสดงพลังของ

ภาคประชาชนได้อย่างชัดเจน เช่น สื่อนอกกระแส

ในสมัยเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ. 2516 และสื่อภาค

ประชาสังคม ในสมัยที่เหตุการณ์ทางการเมืองไทย

แบ่งเป็นกลุ่มเสื้อสีเหลือง และกลุ่มเสื้อสีแดง ในช่วง

พ.ศ. 2548 เป็นต้น

 ต่อมาในยุคหลังรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี พ.ศ. 

2540 ท่ีส่งเสริมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม สื่อ

ทางเลือกก็ได้กลายเป็นช่องทางส�าคัญในการสื่อสาร

ของผู้ไร้เสียง (Voice of the Voiceless) นั่นคือ ผู้ที่

ไม่มีโอกาสในการเป็นผู้สื่อสารในส่ือกระแสหลัก ได้

ก้าวมาเป็นผูส้ือ่สารในสือ่ทางเลอืก โดยเฉพาะการได้

สือ่สารเรือ่งราวของตัวเอง กท็�าให้สงัคมได้รับรูข้้อมลู

ทีไ่ม่เคยรู้มาก่อน อันท�าให้เกดิความเข้าใจกนัในสังคม

มากข้ึน เช่น การส่ือสารผ่านวิทยุชุมชนในช่วงแห่ง

การปฏิรูปสื่อภาคประชาชน หรือการสื่อสารใน

รูปแบบของสื่อพลเมืองหรือนักข่าวพลเมือง เป็นต้น

 ก้าวมาจนถึงสมัยยุคการสื่อสารดิจิทัลที่

เทคโนโลยีการส่ือสารที่เข้าถึงง่าย ทั้งด้านราคาและ

การใช้งาน ประชาชนจงึสามารถเป็นทัง้ผูผ้ลติสือ่และ

ผูบ้รโิภคสือ่ได้อย่างรวดเรว็ในคราวเดียวกัน  ประชาชน
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จ�านวนมากได้ก้าวมาเป็น “ผูผ้ลติสือ่” นับเป็นยคุสมัย

ที่ประชาชนมีอิสระในการแสดงออกมากขึ้น สื่อ

ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่พบเจอได้บ่อยในยุคนี้คือ 

สื่อทางเลือกท่ีเน้นน�าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูผ้ลติสือ่เป็นส�าคญั ไม่หวงัผลตอบแทนในรปูแบบอืน่

เช่น รายการที่เผยแพร่ในยูทูป (YouTube) ที่ผู้ผลิต

ท�าเพื่อความสนุก หรือท�าเพราะอยากแสดงออกถึง

แนวคิดส่วนตัวบางอย่างเท่านั้น เป็นต้น

 นอกจากนี ้สือ่ใหม่ในยคุดจิทัิลทีว่่าเข้าถงึง่าย

น้ัน ก็เป็นโอกาสให้ประชาชนหลายกลุม่ใช้เป็นช่องทาง

ในการท�าธุรกิจสื่อทางเลือกอย่างจริงจังข้ึนมา ท�าให้

สังคมมีโอกาสเปิดรับสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น

กว่าเดิม

       บทความนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์สถานการณ์

สื่อทางเลือกในเมืองไทยโดยตามรอยประวัติศาสตร์

พบว่า สื่อทางเลือกนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้

ภาคประชาชนขับเคลื่อนวาระต่างๆ ในสังคมได้

ประสบความส�าเร็จมาหลายยุคหลายสมัย และ

มีหลากหลายชื่อเรียก อาทิ สื่อชุมชน สื่อภาค

ประชาสงัคม สือ่นอกกระแส สือ่พลเมอืง สือ่สาธารณะ

เป็นต้น และก็ยังมีรูปแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่ แต่ยังไม่ถูก

ขนานนามอีกด้วย ในการน้ี ผู้เขียนจึงได้ศึกษาที่มา 

และพฒันาการของสือ่ทางเลอืกแต่ละชือ่เรยีก รวมถงึ

ขนานนามให้สื่อทางเลือกท่ีเกิดข้ึนใหม่ในยุคดิจิทัล 

และจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมายการใช้สื่อ พบว่ามี 3 

ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1) สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา 

(2) สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ และ (3) สื่อทางเลือกเพื่อ

สังคม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา

        สือ่ทางเลอืกด้านเนือ้หา (Alternative Media

in Content) หมายถงึ สือ่ทีต้่องการน�าเสนอรปูแบบ

หรือเนื้อหาที่แตกต่างไปจากส่ือกระแสหลักเท่านั้น 

และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเปล่ียนแปลง

สงัคม รวมถงึมไิด้แสวงหาผลก�าไรทางธรุกิจด้วยเช่นกนั

หากเพียงต้องการให้ผู ้รับสารมีโอกาสได้เลือกรับ 

“รปูแบบหรอืเนือ้หาท่ีแตกต่างไปจากท้องตลาดเท่านัน้”

เช่น แม่บ้านเกาหลีรายหนึ่งมีลูกสาวที่น่ารักชื่อ เยริน 

(Yerin) เมื่อปี ค.ศ. 2010 เธอเริ่มอัปโหลด (Upload) 

วิดีโอของลูกสาวลงทางยูทูป (YouTube) เพื่อส่งให้

คนในครอบครัวได้เห็น และชื่นชมหลานเท่านั้น แต่

ด้วยความน่ารักของหนูเยรินท�าให้วิดีโอของเธอ มี

ผูเ้ข้าชมสงูถงึหลกัล้านอย่างรวดเรว็ เป็นต้น จงึจะเห็น

ได้ว่า วิดีโอของหนูเยรินในช่วงแรกๆ นั้น นับเป็น

สื่อทางเลือกด้านเนื้อหาอย่างแท้จริง เนื่องจาก ไม่ได้

ต้องการท�าเพื่อแสวงหารายได้ และเนื้อหาของเด็กที่

น่ารักไร้เดียงสา น�าเสนอเป็นตอนส้ันๆ กเ็ป็นเนือ้หา

ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่ภาคประชาชนคนดู 

ทีไ่ด้รบัชม ไม่ใช่การขบัเคลือ่นหรือเปลีย่นแปลงสงัคม

แต่อย่างใดนั่นเอง

 นอกจากส่ือทางเลือกเชงิเนือ้หา จะน�าเสนอ

“เนือ้หาทีแ่ตกต่าง” แล้ว กย็งัมกีารน�าเสนอใน “รปูแบบ

ที่แตกต่าง” อีกด้วย บางสื่อก็น�าเสนอในแง่มุมที่อาจ

จะผดิจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของสือ่มวลชนไปบ้าง

กลายเป็นความแหวกแนว แปลกตา และถกูใจผูร้บัสาร

หลายกลุ่ม เช่น การพูดจาหยาบคาย การสอดแทรก

มุขตลกลามก การแต่งตัวล่อแหลมในรายการ หรือ 

การจัดฉากหรือสภาวะแวดล้อมที่ไม ่เหมาะสม 

อย่างการท�าอาหารในสถานที่ที่ไม่สะอาด ผิดหลัก

อนามัย เป็นต้น ตัวอย่างที่โดดเด่นรายการหนึ่ง 

ในเมืองไทยที่เข้าข่ายนี้ก็คือ “รายการครัวกากๆ” 

เมื่อปี พ.ศ. 2554 รายการครัวกากๆ ตอนแรกได้ถูก 

อัพโหลดข้ึนยูทูปมีชื่อตอนว่า “ข้าวผัดอเมริกัน” 

มคี�าอธบิายใต้วดิโีอจากทมีผู้ผลติรายการว่า “รายการ 

อาหารรายการแรกของพวกเรา ท�าอาหารกากๆ 

โดยคนกากๆ สถานทีก่ากๆ พดูจากากๆ หวงัว่าจะเป็น 

ที่ชื่นชมนะครับ” (เชฟหมี, 2554) ซ่ึงรายการนี้มี 

องค์ประกอบขดักบัรายการท�าอาหารทัว่ไปอย่างสิน้เชิง 

แต่สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาติดตาม 

อย่างล้นหลาม ด้วยลลีาของ เชฟหม ีพธิกีรและแขกรบัเชญิ
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ที่มาสร้างสีสันอย่างน้าช้าง วัตถุดิบเครื่องปรุงตามมี

ตามเกิด วธิกีารปรงุอาหารสดุพสิดาร ทัง้หมดนีท้�าให้

รายการออกมาในแนวตลกข�าขันซึ่งคนไทยชื่นชอบ

อยูแ่ล้ว อกีทัง้ยงัให้ความรูส้กึใกล้ตวัและคุ้นเคยได้ง่าย

เพราะสภาพการท�าครัวและภาษาท่ีใช้ในรายการนั้น

เป็นสภาพที่พบเห็นได้จริง และเมื่อผู้คนช่ืนชอบก็

ท�าให้เกิดกระแสการบอกต่อในที่สุด  

       ผลตอบรับก็คือ คลิปวิดีโอสอนท�าอาหารของ

รายการ “ครวักากๆ โดยเชฟหม”ี ตอนที ่ 1 นบัต้ังแต่

ปล่อยออกมาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีผู ้ชมดูไปแล้ว 

1,048,861 ครั้ง หรือเฉลี่ยวันละ 9,535.1 คน 

ช่ัวโมงละ 397 คน มคีนชอบ 7,725 คน ไม่ชอบ 82 คน 

และมีคนแสดงความเห็น (Comment) 2,498 คน

("ครัวกากๆ...", 2554) นีจ่งึจดัเป็นอกีตวัอย่างหนึง่ของ

สื่อทางเลือกด้านเนื้อหาที่น�าเสนอใน “รูปแบบที่

แตกต่าง”จากสือ่กระแสหลกั คอืแอบผิดหลกัสขุอนามยั

เล็กน้อยพูดจาไม่สุภาพมากนักและก็ไม่ได้ต้องการ

ขับเคลื่อนสังคม หรือแสวงหาผลก�าไรแต่อย่างใด

      สือ่ทางเลอืกด้านเนือ้หานี ้ นบัเป็นสือ่ทีเ่กดิขึน้

ในยคุเทคโนโลยกีารสือ่สารก้าวหน้า ท�าให้ประชาชน

ที่เคยเป็นเพียงผู้รับสื่อ ได้ก้าวมาเป็นผู้ผลิตสื่อกัน

มากข้ึน ปรากฏการณ์นีจ้งึเอือ้ต่อการส่งเสริมอสิรภาพ

ในการแสดงออกของประชาชน ซึ่งไม่ใช่การแสดง

ความคดิเหน็ต่อประเดน็ในสงัคม แต่เป็นการแสดงออก

ด้านความคดิสร้างสรรค์ของตนเอง ทัง้ทางด้านรูปแบบ

และเนื้อหานั่นเอง

2. สื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ

      สือ่ทางเลอืกเชงิธรุกิจ (Alternative Media

for Business) นี้ นอกจากจะมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่

แตกต่างจากสื่อกระแสหลักแล้วก็ยังไม่ทิ้งเป้าหมาย

ทางธุรกิจ หรือการแสวงหารายได้และผลก�าไร ทั้งนี้

ผลประโยชน์ทางธุรกิจต้องไม่แทรกแซงรูปแบบหรือ

เนื้อหาของสื่อทางเลือกประเภทนี้ ในการนี้ผู้เขียน

พบว่า “เป้าหมายทางธุรกิจ” มีที่มาหลายรูปแบบ 

ได้แก่ (1) เคยเป็นส่ือทางเลือกด้านเนื้อหามาก่อน 

แล้วพัฒนามาเป็นสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจ (2) ผลิตสื่อ

ทางเลือกเชิงธุรกิจเป็นเจตนาแรกเริ่ม และ (3) กลุ่ม

ธุรกิจสื่อกระแสหลักต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 

        สือ่ทางเลอืกเชงิธรุกจิกรณแีรก คอื สือ่ทางเลือก

ที่มีจุดแรกเริ่มเป็น “สื่อทางเลือกด้านเนื้อหา” แล้ว

ได้รับความนิยมสูง จนพัฒนามาเป็น “สื่อทางเลือก

เชงิธรุกจิ” ในทีส่ดุ เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2553 นายสรุบถ

หลกีภยั มแีนวคิดจากการทีว่ยัรุน่ในแฟนเพจต้ังกระทู้

ปัญหาในเวบ็บอร์ด แต่ข้อแนะน�าในเวบ็บอร์ดกแ็นะน�า

ไปในทางที่ผิด นายสุรบถจึงเกิดแนวคิดท�ารายการ 

VRZO ขึน้มา โดยได้รวมตวักบักลุม่เพือ่นอกี 4-5 คน

และให้ทีมงานหาหนุ ่มสาวที่ดูดี 100 คน มาให้

สมัภาษณ์ในรายการ และในตอนท่ี 4 ของรายการกไ็ด้

สร้างสรรค์เอกลกัษณ์ขึน้ คอื การขอให้ผูถ้กูสมัภาษณ์

พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกถามภายใน 3 

พยางค์ จนท�าให้วลี "ขอสามค�า" เป็นที่นิยมมาก โดย

เฉพาะในกลุ่มสังคมออนไลน์ (VRZO Channel, 2555)

       รายการ VRZO ได้รบัความนยิมสงูอย่างรวดเรว็

โดยได้รับยอดเข้าชมถึงกว่า 13 ล้านคน หลังจาก

ออกอากาศไปเพียง 20 ตอน ในช่วงแรกนี้ รายการ 

VRZO จัดเป็นสื่อทางเลือกด้านเนื้อหา ต่อมาเมื่อ

รายการด�าเนินไปได้ระยะหนึ่ง ทีมงานเริ่มตระหนัก

ว่าการท�ารายการโดยไม่มผีลตอบแทนนัน้ ไม่สามารถ

เล้ียงชีพให้ด�ารงอยู่ได้ จึงเร่ิมหาผู้สนับสนุนรายการ 

จนกระทั่งมีผู้สนับสนุนติดต่อเข้ามา รายการจึงได้ท�า

ต ่อเนื่อง โดยมีรายได ้ตอบแทนให้พอเล้ียงชีพ 

ผู้ผลิตได้นับจากนั้นเป็นต้นมา รายการ VRZO จึงได้ 

พัฒนาจากสือ่ทางเลือกด้านเนือ้หา มาเป็นส่ือทางเลือก 

เชิงธุรกิจ อย่างเต็มตัว

       สือ่ทางเลอืกเชงิธรุกจิกรณทีีส่อง คอืสือ่ทางเลอืก

ที่ ต้ังใจจะท�าเป็นธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน การ
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ผลิตสื่อกลายเป็นเรื่องง่าย หลายคนเล็งเห็นว่า “การ

ท�าส่ือเป็นช่องทางทางธรุกจิ” จงึหนัมาท�าสือ่ทีต่นเอง

สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งมีรูปแบบหรือเนื้อหาท่ีแตกต่าง

จากสื่ออื่นๆ อันเป็นคุณลักษณะของสื่อทางเลือก

โดยหวังผลก�าไรทางธุรกิจอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 พ.ศ. 2549 สโป๊กดาร์คทวี ี(Spokedark TV.)

เป็นรายการโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหา

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�าเสนอความคิด

นีไ้ปทีส่ถานโีทรทัศน์ซึง่อิงกบัอ�านาจรฐับาล ก็ไม่ได้รบั

การสนบัสนนุ ดงันัน้จงึหาช่องทางอืน่คอือนิเทอร์เนต็

ที่ลงทุนไม่สูง แต่ยังเข้าถึงคนได้ในวงกว้าง

       ปัจจุบัน Spokedark TV. เป็นเว็บไซต์บน

อินเทอร์เน็ตที่มีท้ังรายการโทรทัศน์ บทความ และ

การ์ตนูมากมาย รวมถงึยงัมช่ีองทางอืน่ให้เลอืกรับชม

ได้อกี ได้แก่ ยทูปู, เฟซบุก๊, กเูกิลพลสั, อินสตาแกรม,

และทวิตเตอร์ รายการส่วนใหญ่ก็ได้รับความนิยม 

และมีผู้สนับสนุนรายการอย่างต่อเน่ือง Spokedark 

TV. จึงนับเป็นสื่อทางเลือกท่ีริเริ่มมาด้วยเจตนาของ

ความสร้างสรรค์ท่ีไม่ท้ิงผลตอบแทนทางธุรกิจอย่าง

ชัดเจน

       ที่มาของสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจกรณีสุดท้าย คือ

สือ่ทางเลือกทีเ่กดิจากกลุม่นกัธรุกจิของสือ่กระแสหลัก

ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การท�าธุรกิจ

นั้นจะต้องมีการปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าหรือ

บริการให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าตลอดเวลาทัง้เพือ่รกัษาฐานลกูค้าเดมิ และเพ่ิม

ขยายไปยังลูกค้าฐานใหม่ เพื่อคงไว้ซึ่งผลก�าไรหรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในธุรกิจสื่อมวลชนก็เช่นกัน 

กลุ่มนักธุรกิจสื่อกระแสหลักที่เล็งเห็นว่า ผู้อ่าน ผู้ชม

ผู้ฟัง เริ่มหันไปนิยมบริโภคสื่อทางเลือกกันมากข้ึน

จึงหันมาผลิตสื่อทางเลือกเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่ทิ้งสาย

การผลิตเดิมที่เป็นสื่อกระแสหลัก เช่น บริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัทที่ท�าสื่อ

กระแสหลักมาแต่เดิม ทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ

วิทยุกระจายเสียง ได้เล็งเห็นว่า “บล็อก คือ สื่อใหม่

(New Media) ที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในอดีต

อย่างสิน้เชงิ คนเขยีนบลอ็ก สามารถท�าหน้าท่ีเป็นสือ่

ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งสื่อมวลชน เขาสามารถสื่อสาร

กันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้าเรื่องไหน

เป็นที่ถูกใจผู้อ่านมากๆ คนเขียนบล็อกคนนั้น อาจ

จะดังได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยไม่ต้องอาศัยสื่อหลัก

ช่วยเลย” (บล็อก_กูรู, 2549) บริษัทจึงได้เปิด

ช่องทาง OK Nation Blog ขึ้นอย่างเป็นทางการ

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ที่สนใจ

เข้ามาสมคัร และท�าบลอ็กของตนเองโดยใช้เซิร์ฟเวอร์

ของเนชั่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ท�าบล็อกเรียกว่า

บล็อกเกอร์ (Blogger) และ Blogger จะเก็บบันทึก

ประจ�าวันของตนเอง เช่น เรื่องราวที่สนใจ ความ

ชื่นชอบข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมืองครอบครัว ฯลฯ 

Blogger สามารถน�าเสนอบล็อกของตนเอง และ

สามารถเข้าไปอ่านบลอ็กของผูอ้ืน่ได้ตลอด และบลอ็ก

สามารถน�าเสนอได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอคลิป 

และเสียง (บล็อก_กูรู, 2549)

       OK Nation Blog นับเป็นส่ือที่ผสมผสาน

ระหว่างสือ่ดัง้เดมิและสือ่อนิเทอร์เนต็ มแีนวคดิทีเ่ป็น

ลักษณะเด่นคือ “ทุกคนเป็นนักข่าวได้” ท�าให้ OK 

Nation Blog มีเอกลักษณ์ในการเป็นบล็อกข่าว 

ไปด้วยในตัวอย่างชัดเจน และ OK Nation ก็ได้รับ

รางวัล Asian Digital Media Awards จาก IFRA 

(ซึง่เป็นสมาคมของสือ่เก่า) เมือ่พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ส�าหรับส่วนของรายได้นั้น OK Nation Blog ได้ขาย

โฆษณาผ่านกลุ่มเนชั่นทั้งหมด (จักรพงษ์ คงมาลัย, 

2554) นับเป็นสื่อทางเลือกเชิงธุรกิจตัวอย่างหนึ่ง ที่

เกิดจากความต้องการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น 

ของนักธุรกิจในกลุ่มสื่อกระแสหลักนั่นเอง
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     สือ่ทางเลอืกเชงิธรุกจินี ้ นบัเป็นสือ่ทีเ่กดิขึน้ใน

ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับสื่อ

ทางเลือกด้านเนื้อหาคือ ประชาชนท่ีเคยเป็นเพียง

ผูรั้บสือ่ ได้ก้าวมาเป็นผูผ้ลติสือ่กนัมากขึน้ โดยเฉพาะ

ประชาชนกลุ่มท่ีเล็งเห็นถึง ข้อได้เปรียบของสื่อใหม่ 

อนัเป็นสือ่ต้นทนุต�า่ ได้รับความนยิมสงู และมภีาพลกัษณ์

ทันสมัย ก็ได้ใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการท�าธุรกิจ

อย่างจริงจัง นับเป็นการใช้สื่อทางเลือกที่ท�าให้

ประชาชนฝ่ายผู ้ผลิตมีโอกาสในการแสดงออกถึง

ความคิดสร้างสรรค์ และมีผลตอบแทนเป็นรายได้

และฝ่ายผู ้รับสื่อก็มีโอกาสได้เปิดรับสื่อท่ีมีความ

หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

3. สื่อทางเลือกเพื่อสังคม

        สือ่ทางเลอืกเพือ่สงัคม (Alternative Media

for Social Change) หมายถงึ สือ่ท่ีมเีนือ้หาแตกต่าง

จากสื่อกระแสหลัก ไม่แสวงหาก�าไรเป็นส�าคัญ หาก

แต่มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก 

สื่อทางเลือกกลุ่มน้ี พอจะจัดแบ่งตามคุณลักษณะได ้

2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สื่อภาคประชาชน และ 

สื่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 3.1 สื่อภาคประชาชน (Citizen Media)

      จากงานวิจัยเรื่อง “สื่อภาคประชาชน” ใน

“โครงการปฏิรูปสื่อ: การก�ากับดูแลเน้ือหาโดยรัฐ

การก�ากับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน” ที่

ศึกษาสื่อภาคประชาชนในประเทศไทยพบว่า นิยาม

เชิงปฏิบัติการของสื่อภาคประชาชนประกอบไปด้วย

คุณลักษณะดังนี้ ไม่เป็นของทั้งภาครัฐและเอกชน

ไม่มุ่งหวังก�าไรเป็นที่ต้ัง มีพันธกิจเพื่อประโยชน์ของ

สาธารณะมีเนื้อหาที่หลากหลายกว่าสื่อภาครัฐและ

เอกชนมีเนื้อหาท่ีมุ่งเน้นท่ีข่าวและสาระประโยชน์

มากกว่าเนื้อหาบันเทิงมุ ่งหวังการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชมุชนในเรือ่งการเป็นเจ้าของ การก�าหนด

ทิศทางของเนื้อหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น 

การสนับสนุนด้านการเงิน การรวบรวมก�าลังคนและ

ทรัพยากร และการประเมินผล (พิรงรอง รามสูตร

รณะนันท์, 2547)

       กล่าวโดยสรุป “ส่ือภาคประชาชน” จึงหมายถงึ

สือ่ทีเ่กดิขึน้โดยประชาชน เพือ่ประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลกั ซึง่ต้องเน้นทีค่�าว่า “ประชาชน” เป็นส�าคัญ

โดยให้ค�าว่าประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เป็น 

คนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นเพียงผู้ถูกปกครอง 

ไม่ใช่ชนชั้นปกครอง ดังนั้น การจะเรียกสื่อใดว่าสื่อ

ภาคประชาชนได้ ผูผ้ลติ ผูด้�าเนนิงาน รวมถึงเป้าหมาย

ของสือ่นัน้ จะต้องเป็นไปในฐานะ “ประชาชน” อย่าง

แท้จริงเท่านั้น ซึ่งแต่เดิมค�าว่า “ภาคประชาชน” 

ไม่เคยปรากฏข้ึนในฐานะเจ้าของส่ือ ส่ือโดยส่วนใหญ่

เป็นของภาครัฐและกลุ่มทุนทั้งสิ้น 

        เมื่อให้ค�าจ�ากัดความ “สื่อภาคประชาชน” 

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงพบว่า สื่อภาคประชาชนมี 

ชื่อเรียกอีกหลากหลายตามยุคสมัย และบริบทที ่

แตกต่างกนัไป ซึง่เท่าทีผู่เ้ขยีนรวบรวมและสงัเคราะห์ได้ 

ได้แก่ (3.1.1) สื่อนอกกระแส (3.1.2) สื่อชุมชน 

(3.1.3) ส่ือภาคประชาสังคม และ (3.1.4) ส่ือพลเมือง 

ซึ่งแต่ละชื่อเรียก ได้ด�าเนินข้ึนตามบริบทดังต่อไปน้ี

  3.1.1 ส่ือนอกกระแส (Independence

Media)

         ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2515 และต้นปี

พ.ศ. 2516 นิสิตนักศึกษารวมตัวอย่างเข้มแข็ง 

และมีพลังในการต่อสู้ทางสังคมหลายเรื่อง บทบาท 

ส�าคญัทางการเมอืงเกดิขึน้เมือ่นสิตินกัศกึษาประสบ- 

ความส�าเร็จในการประท้วงประกาศของคณะปฏิวัต ิ

ฉบับท่ี2991 กรณีทุ่งใหญ่นเรศวร2 รวมถึง กรณ ี

1 ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่299 ในตอนนัน้ ได้ให้อ�านาจแก่รฐัมนตรี  
  ว่าการกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารให้อยู่เหนือฝ่ายตุลาการ
  อันหมายถึงอยู่เหนือศาลนั่นเอง
2 คณะรัฐมนตรีและต�ารวจกลุ่มหนึ่งน�าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไปล่า
 สัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรนับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมาย เมื่อ
 ประชาชนทราบพฤติกรรมดังกล่าวก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ และส่ง
 ผลเสียต่อรัฐบาล
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คดัค้านการต่ออายรุาชการของจอมพลถนอม กติตขิจร 

และพลเอกประภาส จารเุสถียร และหลงัจากนัน้ไม่นาน 

ก็คัดค้านการเลื่อนยศของพลเอกประภาสขึ้นเป็น 

จอมพล และอีกหลายกรณีที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 

นิสิตนักศึกษาไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขณะที่พลังของฝ่าย 

นิสิตนักศึกษาก�าลังก่อเป็นรูปร่างขึ้นไปเรื่อยๆ และ 

ประชาชนก�าลังเบื่อหน่ายรัฐบาลของจอมพลถนอม 

กิตติขจรอยู ่นั้นก็เกิดกรณีจับกุมนิสิต นักศึกษา 

อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักกฎหมายที่ออกแจก 

เอกสารและใบปลวิเรยีกร้องรฐัธรรมนญู จ�านวน 13 คน 

อันน�ามาสู ่ เหตุการณ์นองเลือดในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2516 (ฮีสทรีอินไทยแลนด์, ม.ป.พ.)

         ประวัติศาสตร ์ดั งกล ่าว แสดงถึง

ความต้องการใช้สื่อและสร้างสื่อของภาคประชาชน 

ที่ เกิดขึ้นชัด เจนในยุคของขบวนคนหนุ ่มสาว 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 นั่นเอง กลุ่มนิสิต นักศึกษา 

มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง มีการใช้สื่อและสร้างสื่อ 

เพ่ือสื่อสารแนวคิด และอุดมการณ์ประชาธิปไตยใน 

รปูแบบต่างๆ อาทิ ใบปลวิ โปสเตอร์ เพลงเพือ่ชวีติ 

คัตเอาท์ ละคร ศิลปะ ซึ่งในสมัยนั้นถูกเรียกว่า 

“สื่อนอกกระแส” (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2551)

        	 เหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2516	

นอกจากใบปลิวกับโปสเตอร์	ก็ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิต

อีกมากมาย	 การต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตยในครั้งนั้น	 ท�าให้จิตส�านึกเพื่อชีวิต	

เพ่ือมวลชนเบ่งบาน	 จนเป็นจุดก�าเนิดของบทเพลง

ประเภท	 “เพลงเพื่อชีวิต” ตามที่รู้จักกันในปัจจุบัน	

และได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมา	 บทเพลงเพื่อชีวิต

รุน่แรกๆ	ทีส่ะท้อนอดุมการณ์แห่งยคุสมยัก็ถอืก�าเนดิ

ขึ้น	คือเพลง	“สู้ไม่ถอย”	โดย	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล

ในเวลาเดียวกัน	 สุรชัย	 จันทิมาธร	 ซึ่งร่วมในการ

ประท้วงด้วย	 ได้แต่งเพลง	“สานแสงทอง”	 โดยเอา

ท�านองมาจากเพลง	Find	the	Cost	of	Freedom	

ของวงดนตรี	Crosby,	Stills,	Nash,	&	Young	เพลง

ทัง้สองกลายมาเป็นจดุก�าเนดิเพลงเพือ่ชีวติในยคุต่อมา

นับว่า	 เพลงเพื่อชีวิตถือก�าเนิดข้ึนโดยได้รับอิทธิพล

จากแนวคิด	“ศิลปะต้องรับใช้ประชาชน”	ซึ่งปรากฏ	

ในหนังสือ	 “ศิลปะเพ่ือชีวิต	 ศิลปะเพ่ือประชาชน” 

ของ	 จิตร	 ภูมิศักดิ์	 นักคิดนักเขียนฝ่ายก้าวหน้า	 ซึ่ง

ขบวนการนักศึกษาให้การยอมรับ	(กองบรรณาธิการ	

หนังสือเพลงดนตรี,	2549)

	 	 ในช่วงระยะเวลาต่อเนือ่งจาก	14	ตลุาคม

พ.ศ.	2516	ถงึหลงั	6	ตลุาคม	พ.ศ.	2519	มกีารผลติ

ผลงานเพลงเพื่อชีวิตแนวหนึ่งที่เรียกว่า	 “เพลง

ปฏิวัติ” ตัวอย่างผู้ประพันธ์เพลงในแนวนี้ก็ได้แก่	

จิตร	 ภูมิศักด์ิ	 เช่น	 เพลงภูพานปฏิวัติ	 แสงดาวแห่ง

ศรัทธา	 วาศ	 สุนทรจามร	 เช่น	 เพลงแดนตะราง	

นายผ	ีอศัน	ีพลจนัทร	วฒัน์	วรรลยางกรู	จิน้	กรรมาชน	

และ	ส.เพลงิ	นาหลกั	เป็นต้น	บทเพลงเหล่านีม้แีนวร่วม

คือ	 สะท้อนอุดมคติพรรคคอมมิวนิสต์	 น�าเสนอ

ค่านิยมหลักของชาติในอุดมคติที่มีความเสมอภาค	

เป็นประชาธิปไตยและเป็นของประชาชน	 (กอง

บรรณาธิการ	หนังสือเพลงดนตรี,	2549)

        ขบวนการการต่อสูท้างการเมอืง เพือ่เรยีกร้อง

เสรีภาพ ความเป็นธรรมในสังคมของกลุ่มนสิิต นกัศกึษา

ในยุคน้ัน สื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารแนวคิดหรือ

อุดมการณ์บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว โปสเตอร์ 

บทกว ีบทเพลง หรอืศลิปะแขนงอืน่ๆ กต็ามทีก่ล่าวมา

ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่มีรากฐานมาจากเจตนารมณ ์

ในการต่อสู้กับอ�านาจรัฐของประชาชนนับแสนคน 

สื่อเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น “สื่อภาคประชาชน” อย่าง

แท้จริง เนื่องจากมีทั้งจุดก�าเนิดและเป้าหมายเป็นไป

เพื่อประชาชนส่วนรวมทั้งสิ้น เพียงแต่ในสมัยนั้น สื่อ

เหล่านี้ถูกเรียกขานว่า “สื่อนอกกระแส” อันเป็น

เครือ่งมอืเดียวทีก่ลุม่นิสติ นกัศกึษาได้ใช้ต่อสูก้บัความ

ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม สื่อนอกกระแสจึงเป็น

อาวุธเดียวท่ีภาคประชาชนมี และได้รับการขนาน

นามว่า “แนวรบทางวัฒธรรม” ยุคประชาธิปไตย

เบ่งบาน

  3.1.2  สือ่ชมุชน (Community Media)

         กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้นิยาม

ค�าว่า สื่อชุมชน ตามหลักประชาธิปไตย นั่นคือ “สื่อ
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ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ชุมชนเป็นการสื่อสารของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ

ชุมชน” ดังนั้นระบบการสื่อสารทุกประเภทจึงต้อง

อาศัยการมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ทีใ่นรปูแบบท่ีหลากหลาย

หากตีความนิยามดังกล่าว ตั้งแต่ค�าว่า “ของชุมชน”

คือ การก่อตั้งด้วยความประสงค์ร่วมกันของคนใน

ชมุชน และคนในชมุชนกม็คีวามรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั

และ “โดยชุมชน” ก็คือ การบริหารจัดการ 

ดูแลสื่อชุมชนควรจะด�าเนินไปโดยคนในชุมชน

ร่วมมือกัน และค�าว่า “เพื่อชุมชน” นั้นหมายถึง 

เป้าหมายของส่ือชุมชนควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม

          สื่อชุมชนในสังคมไทย โดยเฉพาะวิทยุ

ชมุชน ปรากฏชดัเจนในช่วงหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มาตรา 40 

ก�าหนดให้คลื่นความถี่ของวิทยุ โทรทัศน์ และ

โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะและในปี พ.ศ. 2543 ก็มี

พระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ี และก�ากบั

ดแูลกจิการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคม มาตรา 26 ระบุให้ภาคประชาชน

สามารถเข้าถึงและเข้าใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวได ้

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 โดยการด�าเนินการของภาค

ประชาชน ต้องไม่แสวงหาก�าไรในทางธรุกจิ และหาก

ภาคประชาชนยังไม่พร้อม องค์กรอิสระต้องให้การ

สนับสนุน (เครือข่ายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ

และคณะ, 2551)

          จากมาตรา 26 และมาตรา 40 ของ

รฐัธรรมนญู 2540 ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

จึงเกิดจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน

กาญจนบุรี คลื่นความถี่ 100.75 MHz โดยกลุ่ม

ปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จ.กาญจนบุรี เป็นสถานี

วิทยุชุมชนแรกของประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับ

นิยามของสื่อชุมชนที่ว่า “ของชุมชน” คือ คนใน

ชุมชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น และมาแวะเวียนผลัดกัน 

จัดรายการ และมีตัวแทนร่วมกันบริหารจัดการตาม

ค�าจ� ากัดความท่ีว ่ า  “โดยชุมชน” และทุกๆ 

รายการก็ให้ออกอากาศเพ่ือประโยชน์ของชุมชน

กาญจนบุรีเป็นหลัก นั่นก็คือค�าว่า “เพื่อชุมชน” 

นั่นเอง จุดปฏิบัติการแห่งนี้กลายเป็นต้นแบบของ

วิทยุชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามมามากมายทั่วประเทศ   

         จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ส�านักงาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ก็ประสานการจัดท�าร่าง

มาตรการและหลักเกณฑ์ช่ัวคราววิทยุชุมชนขึ้นและ 

10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เครือข่ายวทิยชุมุชนท่ัวประเทศ

ก็รวมตัวกันเป็น “สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ” 

(สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, 2555)

         นอกจากรฐัธรรมนญู 2540 จะส่งผลให้

เกิดวิทยุชุมชนขึ้นทั่วประเทศแล้ว ยังส่งผลให้เกิด

โทรทัศน์ชุมชนอีกด้วย กลางปี พ.ศ. 2544 ได้มี

องค์กรภาคเอกชนกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กระจกเงา พยายามทดลองจัดตั้งสถานีโทรทัศน์

ชุมชนข้ึนเป็นโครงการน�าร่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการ

บ้านนอกทีวี” ในชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านลีผ่า 

(ห้วยขม) หมู่ที่ 1 ต�าบลแม่ยาว อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย โดยเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และใช้เครื่องส่งก�าลังต�่า

ขนาด 5 วัตต์ ส่งผ่านช่องสัญญาณระบบ UHF ทั้งนี้ 

ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารโลก (The 

World Bank) (ลัดดาวัลย์ อินทจักร, 2552)

         ปัจจุบัน การขอใบอนุญาตก่อตั้งและ

ด�าเนนิงานทัง้วทิยชุมุชนและโทรทศัน์ชมุชนอยูใ่นการ

ดแูลของส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม

พ.ศ. 2553 

         สรุปได้ว่าทั้งวิทยุชุมชน และโทรทัศน์

ชุมชน ต่างเป็นขบวนการสื่อสารภายใต้แนวคิดการ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการสื่อสารเพื่อ

การพฒันา ทัง้น้ี ล้วนเกิดขึน้และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของชุมชนด้วยกันเองทั้งสิ้น “สื่อชุมชน” จึงเป็น
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เครื่องมือที่ใช้แสดงออกถึงพลังของชุมชน อันเป็น

ส่วนหนึ่งของพลังแห่งภาคประชาชน สื่อชุมชนจึง

เป็นอีกส่วนย่อยหนึ่งของ “สื่อภาคประชาชน” ได้

นั่นเอง

  3.1.3 สือ่ภาคประชาสงัคม (Civic Media)

         การใช้ค�าว่า “ประชาสังคม” เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยนั้น เนื่องจากการก่อตั้งและด�าเนินงาน

เป็นไปโดยกลุ่มประชาสังคมนั่นเอง ดังนั้น การจะ

เข้าใจ “สือ่ประชาสงัคม” ได้ กต้็องเข้าใจความหมาย

ของค�าว่า “ประชาสังคม” ก่อน 

          ค�าว่า “ประชาสงัคม” มาจากภาษาองักฤษ

ว่า Civil Society โดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

นิยามว่า “ประชาสังคม” หมายถึง ทุกๆ ส่วนของ

สังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชนด้วย ถือว่า

ทัง้หมดเป็น Civil Society ซึง่แตกต่างจากความหมาย

แบบตะวันตกที่แยกออกมาจากภาครัฐ หรือนอก

ภาครัฐ แต่หมายถึงทุกฝ่ายเข้ามาเป็น ร่วมมือร่วมใจ

(Partnership) กัน โดยนัยยะนี้ ได้ให้ความส�าคัญ

กบั Civic Movement หรอื “วถิปีระชา” ทีเ่ป็นการ

ด�าเนนิกิจกรรม การเคลือ่นไหวของกลุม่องค์กรต่างๆ

โดยเน้นที่ตัวกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง และเน้นที่

กระบวนการมีส ่วนร ่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

การพฒันาของทกุฝ่ายร่วมกนัในระดบัพืน้ที ่ ซึง่ในทีน่ี้ 

อาจsเป็นพื้นท่ีจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน หรือ

พืน้ทีใ่นเชงิเศรษฐกจิก็ได้ (ชัยอนันต์ สมทุวณิช, 2540)

         จากนยิามทีก่ล่าวมา “สือ่ภาคประชาสงัคม”

กม็คีณุลกัษณะเช่นเดยีวกบั “สือ่ภาคประชาชน” ซึง่

ในหลายบริบท ก็ใช้ค�าสองค�านี้แทนกันได้ ทั้งนี้ หาก

ลองแยกกนัให้ขาดโดยใช้แนวคดิเรือ่ง “ประชาสงัคม”

มาเป็นเกณฑ์ในการแยกแยะทีมผู้ผลิตสื่อ ก็อาจพอ

แยกแยะความแตกต่างได้ว่า สื่อภาคประชาสังคมคือ 

สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มประชาสังคม อันหมายถึง คนใน

สังคมที่มารวมตัวกันด้วยความที่มีจิตส�านึกบางอย่าง

ร่วมกัน ซึง่เมือ่มองในมุมนี ้ผูผ้ลิตสือ่ภาคประชาสงัคม

ก็จะไม่ใช่ปัจเจกบุคคล แต่เป็นกลุ่มของประชาชน

ที่มารวมกันค่อนข้างชัดเจน เช่น กลุ่มเคล่ือนไหว

ทางการเมอืงในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 

2550 เป็นต้นมา ทีช่ือ่ว่า แนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. หรือกลุ่มเสื้อสีแดง

ได้รวมกลุ่มกันผลิตส่ือทางเลือกท่ีเข้าข่ายนิยาม

ของสื่อภาคประชาสังคม คือ หนังสือพิมพ์วิวาทะ

ฉบับไทยเรดนิวส์ (พ.ศ. 2552-2553) นิตยสาร

เสียงทักษิณ (Voice of Taksin) (วกิพีิเดีย, 2560) 

อีกกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย หรือกลุ่มเสื้อสีเหลือง ที่ได้ผลิตสื่อ

ภาคประชาสังคมของกลุ ่มตนเอง คือ ตั้งสถานี

โทรทัศน์ที่ท�าการถ่ายทอดสดการชุมนุมของกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ท้ังปี พ.ศ. 

2549 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 คือสถานี

โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมเอเอสทวี ี โดยแบ่งเป็นช่องต่างๆ

เช่น ASTV News, FMTV, esan TV, TAN Network

เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2561)

         จากนิยามของสื่อภาคประชาสังคมที่

ผู้ผลิตสื่อ คือ กลุ่มประชาชน ซึ่งท�าสื่อเผยแพร่ใน

สถานภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้วยกนั โดยอาจจะมุง่ประโยชน์ให้เกิดต่อสังคมส่วนรวม 

หรือ ต่อประชาชนกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม หรือ ต่อกลุม่

ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัประชาสงัคมของตนเองกเ็ป็นได้

ด้วยเหตุและผลดังกล่าวนี้ สื่อภาคประชาสังคมจึง

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสื่อภาคประชาชน นั่นเอง

  3.1.4  สือ่พลเมอืง (Citizen Reporter)

         ค�าว่า “ส่ือพลเมือง” เป็นศัพท์ใหม่ที่

เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่เมื่อย้อนไปพิจารณา

ถึงหลักการด�าเนินการของวิทยุชุมชน เมื่อช่วงป ี

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมานั้น พบว่าเริ่มเกิด “นักสื่อสาร 

ภาคพลเมือง” ขึ้นแล ้ว เพราะคนจัดรายการ 

ไม่ได้ฝึกฝนให้เป็นนกัจัดรายการ หรือนกัรายงานข่าว

มืออาชีพ แต่สามารถใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ใน

การสือ่สารประเดน็ของตนเองไปยงัชมุชน จนเกดิการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารขึ้น และที่น่าสนใจคือ ประเด็น

การน�าเสนอไม่ได้อยู่ที่ปัญหาสัพเพเหระที่ต้องเผชิญ

ในชีวิตประจ�าวันเพียงอย่างเดียว แต่มีการพูดถึง
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นโยบายของรัฐ การเมือง การแก้ปัญหาผลกระทบ

จากภยัพบิตั ิ ฯลฯ จงึอาจกล่าวได้ว่าสถานวีทิยชุมุชน

ที่มาจากการเอ้ือของกฎหมายและนโยบายมีส่วน 

ในการสร้าง “นักข่าวพลเมอืง” ด้วยเช่นกนั  (ส�านกัข่าว

ประชาธรรม, 2558)

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการจัดตั้ง

ส�านักข่าวประชาธรรม โดยการระดมทุนในเครือข่าย

องค์กรภาคประชาชน ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรชาวบ้านและนกัวชิาการ เน้นกองบรรณาธกิาร

ขนาดเล็ก และเดินสายอบรมการท�าข่าวท่ัวประเทศ

โดยเน้นไปทีเ่ครอืข่ายภาคประชาชน ก่อให้เกดิ “นกัข่าว

ภาคประชาชน” ส่งข่าวในพื้นท่ีเข้ามา หากไม่เข้า 

รปูแบบข่าว กองบรรณาธกิารประชาธรรมจะเรียบเรียง

ใหม่ให้ดูเป็นข่าวแล้วลงเว็บไซต์ ข่าวเล็กข่าวน้อยที่

ปรากฏเป็นข่าวค่อยๆ สร้างภาพสร้างประเดน็ปัญหา

สาธารณะขึ้นมาท�าให้สังคมเข้าใจปัญหาอันสลับ

ซับซ้อนได้ โดยกองบรรณาธิการจะเชื่อมโยงข่าวเล็ก

ข่าวน้อยให้กลายเป็นภาพใหญ่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาเชิงนโยบาย (ส�านักข่าวประชาธรรม, 2558)

  อกีด้านหนึง่ คอื “ประชาไท” เป็นเวบ็ไซต์

ข่าวทางเลอืกทีน่�าเสนอข่าวสาร บทความ ความคดิเหน็ 

คอลัมน์ที่แตกต่างออกไปจากสื่อกระแสหลัก และยัง

เปิดโอกาสให้คนอ่าน ชาวบ้าน นิสติ นักศกึษาส่งข่าวสาร

ข้อมูล ประสบการณ์เข้ามาให้ โดยเปิดพื้นที่ให้ และ

เรียกพ้ืนที่น้ีว่า “นักข่าวพลเมือง” โดยเฉพาะการ

เกิดขึ้นของประชาไทคาบเก่ียวระหว่างการเกิดขึ้น

ของนักข่าวพลเมืองในสื่อรูปแบบเดิม กับการเกิดขึ้น

ของสือ่รปูแบบใหม่ ประกอบกบัเน้ือหาทีด่งึดูด พ้ืนที่

ที่เปิดกว้างให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

ท�าให้เกิดชุมชนของข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ท้ังใน

รปูแบบของข่าวสารทีเ่ป็นแบบแผน กบัข้อมลูข่าวสาร

ความเห็นจากผู้อ่าน จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมทาง

ข่าวสารและเป็นพื้นที่แรกๆ ที่ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ทางด้านข่าวสารของนักข่าวมืออาชีพกับนักข่าว

พลเมืองเลยทีเดียว

  นับต้ังแต่ปี 2543 สังคมไทยเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น ประชาชนผู้ใช้ส่วนหนึ่ง

หันมาน�าเสนอเรื่องราวที่ตนสนใจหรือเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อืน่ในรูปแบบต่างๆ ท้ังบทความ ภาพนิง่ 

คลปิวดิโีอ ฯลฯ ผ่านเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิาร เช่น Weblog, 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ฯลฯ โดยผู้ใช้

เหล่านีไ้ม่ใช่นกัวชิาชพีทางส่ือมวลชน นบัเป็นมติิใหม่

ทางการสื่อสารในสังคมไทย ที่ผู ้สื่อข่าวเป็นภาค

ประชาชน นิยามของส่ือพลเมือง จึงมีความใกล้ชิด

กบัค�าว่า “สือ่ภาคประชาชน” ค่อนข้างมาก เพยีงแต่

ค�าว่า “สือ่พลเมอืง” เป็นค�าทีเ่กดิขึน้ภายหลงั และมี

ความสัมพันธ์โยงใยกับการเป็น “นักข่าว” มากกว่า

นั่นเอง

       ในปี พ.ศ. 2549 มีการส�ารวจในไทย

พบว่า มผีูเ้ขยีนบลอ็กรวมกนัไม่ต�า่กว่า 300,000 บล็อก

ซึง่ Blogger จ�านวนไม่น้อยทีท่�าหน้าทีเ่ป็น “ผูส้ือ่ข่าว

พลเมือง” โดยรายงานสถานการณ์ในชุมชนตนเอง 

หรือประเด็นสาธารณะทีส่ื่อกระแสหลักไม่ได้รายงาน

โดยเวบ็บลอ็ก (Weblog) ในประเทศไทยกม็ใีห้เลอืก

มากมาย

         นอกจากสื่อพลเมืองในเว็บไซต์ และ 

Weblog ต่างๆ แล้ว ปัจจุบันยังมีสื่อพลเมือง 

ในรูปแบบสื่อโทรทัศน์ ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ 

“ส�านักข่าวพลเมือง ThaiPBS” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นและ

พัฒนาการดังนี้

         จากงานวิจัยของมัทนา เจริญวงศ์ และ

อาภาพรรณ ทองเรอืง (2556) ทีไ่ด้สมัภาษณ์สมเกยีรติ

จนัทรสมีา สวุจันา ทพิย์พนิจิ และภมูพิฒัน์ บญุเล้ียง

และณาตยา แวววรีคปุต์ พบว่าในปี พ.ศ. 2551 ฝ่ายข่าว

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับคลิปภาพวิดีโอ

จากประชาชนซ่ึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ เป็นภาพ

ขณะชาวบ้านน�าเรือประมงเข้าล้อมจับเรืออวนลาก

อวนรุน แม้ภาพจะมีข้อจ�ากัดด้านคุณภาพของภาพ

แต่มีจุดเด่นที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้

เป็นอย่างดี หลังจากนั้นทางกองบรรณาธิการข่าวจึง
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ได้น�าภาพดังกล่าวมาเขยีนสครปิต์ข่าวแบบอธบิายภาพ

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากประชาชนใน

พืน้ที ่และออกอากาศในรายการข่าว พร้อมกับอ้างองิ

หรือให้เครดติภาพ ว่าเป็นภาพทีบ่นัทกึโดยประชาชน

(มัทนา เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรือง, 2556)

         นับเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชน

เข้าไปมส่ีวนร่วมในการผลิตข่าว และสะท้อนให้เหน็ว่า

ประชาชนมีศักยภาพท่ีจะส่ือสาร และ “เน้ือหา” มี

ความส�าคญัมากกว่า “คณุภาพ” ของกระบวนการผลติ 

(มทันา เจรญิวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรอืง, 2556) 

         ต่อมาในวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด�าเนินการโดยองค์การ 

กระจายเสยีง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(ส.ส.ท.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “นักข่าว 

พลเมืองทีวีไทย”  แต่ในระยะแรก การน�าเสนอข่าว 

พลเมืองยังไม่มีพื้นที่ เป ็นของตัวเอง จึงถูกจัดให้ 

ออกอากาศร่วมกบัข่าวภาคหลกัของทางสถานฯี โดย 

น�าเสนอเป็นช่วงหนึ่งของข่าวภาคดึก ในช่วง “ที่นี่... 

ทีวีไทย” และตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

เป็นต้นมา รายการ “นักข่าวพลเมือง” ได้เปลี่ยนมา 

ออกอากาศหลังข่าวในพระราชส�านัก โดยคงระยะ 

เวลาออกอากาศที ่3 นาท ีการขับเคลื่อนให้สังคมรู้จัก 

และเข ้าใจงานนักข ่าวพลเมืองในห้วงเวลานั้น 

ส.ส.ท. กระท�าผ่านการอบรมนกัข่าวพลเมอืง ซ่ึงมสี�านกั 

เครือข่ายสื่อภาคพลเมืองและฝ่ายข่าวร่วมกันดูแล 

ร่วมกับการจัดสรรเวลาออกอากาศเพือ่รองรบัผลงาน 

จากจากนักข่าวพลเมืองก่อนจะค่อยๆ พัฒนาเป็น 

ยทุธศาสตร์ การขบัเคลือ่นทีเ่ป็นรูปเป็นร่างขึ้น พร้อม 

กับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการร่วมคิดร่วมสร้างงานนักข่าวพลเมืองเพิ่มขึ้น 

เรื่อยๆ (มัทนา เจริญวงศ์ และ อาภาพรรณ ทองเรือง, 

2556)

         โดยสรปุแล้ว จะเหน็ได้ว่า “สือ่พลเมอืง”

มีจุดเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ฉบับ 

พ.ศ. 2540 ที่ท�าให้มีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมากมาย 

ทั่วประเทศ อันเป็นรูปแบบขั้นต้นของสื่อพลเมืองที่

หมายถึง การรายงานเหตกุารณ์ผ่านสือ่ โดยผูร้ายงาน

ไม่ใช่สือ่มวลชนมอือาชพี จากนัน้กม็กีารก่อต้ังส�านกัข่าว

ประชาธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ท�างานโดย 

กองบรรณาธกิารขนาดเลก็ เดนิสายอบรมการท�าข่าว 

ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนทั่วไปเทศ ท�าให้เกิด 

“นักข่าวภาคประชาชน” ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และ

ในปี พ.ศ. 2547 ก็เกิดการเผยแพร่ข่าวและสาระ

บันเทิงอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ประชาไท ซึ่ง

เป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคส่ือเก่ากับการเกิดขึ้น

ของสื่อใหม่ 

         จนกระทัง่ช่วงปี พ.ศ. 2549 ทีส่งัคมไทย

เข้าถึงอนิเทอร์เนต็ได้สะดวกขึน้ กม็บีลอ็กเกอร์จ�านวน

ไม่น้อยที่ท�าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวพลเมือง และในปี

พ.ศ. 2551 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดพื้นที่ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานข่าวทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นับเป็นนวัตกรรมการ

ท�าข่าวบนพืน้ฐานความคดิทีว่่า ประชาชนมศีกัยภาพ

ท่ีจะส่ือสารและเนื้อหาส�าคัญกว่าคุณภาพการผลิต 

จนในปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้จัดท�า

เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองข้ึนแยกต่างหากจากเว็บไซต์

ของสถานี ท�าให้การเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารในฐานะ

นักข่าวพลเมือง เป็นไปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

         จากจดุเริม่ต้นมาถงึปัจจบุนั แสดงให้เหน็

ว่า “สื่อพลเมือง” คือสื่อที่ภาคประชาชนได้เข้ามามี

ความเกี่ยวข้องกับความเป็นนักข่าว หรือความเป็น

สื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้เกิดเน้ือหาข่าวสาร

มุมมองใหม่ๆ ที่มาจากฝั่งฟากของประชาชน สื่อ

พลเมืองจึงเป็นอีกค�าเรียกหนึ่งของสื่อภาคประชาชน

ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

         จากการตามรอยประวัติศาสตร์ของสื่อ

ภาคประชาชนที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ไม่มี

โอกาสในการเป็นผู้ส่ือสารในส่ือกระแสหลัก ได้ก้าว

มาเป็นผูส้ือ่สารในสือ่ทางเลอืก และได้ใช้สือ่ทางเลอืก

เป็นเคร่ืองมอืในการขับเคล่ือนประเด็นในสังคม นับต้ังแต่ 
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“สื่อนอกกระแส” ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ 

ทางการเมือง “สื่อชุมชน” ที่เป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารแนวนอนเพื่อพัฒนาชุมชนตนเอง “สื่อประชา

สังคม” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานประชา

สังคมให้ส�าเร็จ และ “สื่อพลเมือง” เป็นเครื่องมือใน 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ที่คนในเรื่องได้เล่าเรื่อง 

ของตนเองในฐานะนกัข่าว จงึเรียกได้ว่า สือ่ทางเลือก 

ประเภทนี้ เป็นช่องทางส�าคัญในการส่ือสารของ 

ผู้ไร้เสียง (Voice of the Voiceless) นั่นเอง

 3.2 สื่อสาธารณะ (Public Media)

        สื่อสาธารณะ หมายถึง สื่อที่มีวัตถุประสงค์

ในการสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะ อาจเป็นการ

มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีหรือความสามัคคีในกลุ่ม

ผู ้รับสาร เช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง

ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ก็มีการท�ารายการ

ที่เชิญตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยปรับความ

เข้าใจกันอย่างมีเหตุมีผล เป็นต้น หรืออาจเป็นการ

น�าเสนอเนื้อหาที่ดีมีสาระ เป็นประโยชน์ที่ผู้รับสาร

สามารถน�าไปใช้ได้จริง ไม่เอนเอียงเข้าข้างขั้วอ�านาจ

ใหญ่ในสังคม หรือไม่ยึดนายทุนเป็นส�าคัญ หรืออาจ

เป็นการน�าเสนอเนื้อหาในประเด็นอ่ืน ท่ีส่งผลให้

สาธารณะได้รับประโยชน์ด้านอื่นๆ ก็เป็นได้ 

        Brown (1996 อ้างถงึใน ฐิตนินัท์ พงษ์สทุธริกัษ์

และ วีรยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2546) กล่าวว่าเหตุผล

ของการมีสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะคือ การ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของสือ่กระจายเสยีงในศกัยภาพ

ต่อคุณค่า ทัศนคติ และความเช่ือของคนในสังคม  

โดยไม่มรีปูแบบท่ีเป็นสากล ทัง้โครงสร้าง การควบคมุ

หรือเนื้อหา จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ

ประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปรูปแบบของส่ือ

กระจายเสียงเพื่อสาธารณะได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ 

คือ แบบยุโรป ซึ่งมีรากฐานมาจากอังกฤษ และแบบ

สหรัฐอเมริกา แต่ในทางปฏิบัติประเทศส่วนใหญ่

จะเป็น “ระบบคู่” (Dual System) ซึ่งผสมผสาน

ระหว่างทั้งสองด้าน 

        สือ่สาธารณะในสามประเทศยกัษ์ใหญ่ทีอ่าจ

เรยีกได้ว่าเป็นต้นแบบของสือ่สาธารณะของโลก ได้แก่

สถานบีบีซีี (BBC: British Broadcasting Corporation) 

ของสหราชอาณาจักร, สถานีพีบีเอส (PBS: Public 

Broadcasting service) ของสหรัฐอเมริกา และ

สถานีเอ็นเอชเค (NHK:  NipponHosoKyokai) 

ของญี่ปุ่น ทั้งสามสถานีเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่

ส�าคัญของโลก ซึ่งมีความเป็นมา รูปแบบด�าเนินงาน

และการก�ากับควบคุมแตกต่างกันตามบริบททาง

การเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

        ส�าหรับประเทศไทยก็มีสื่อสาธารณะ โดย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย หรอื ส.ส.ท. ก่อต้ังขึน้เมือ่วนัที ่15 มกราคม

พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญตัอิงค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

ในฐานะองค์การสือ่สาธารณะทีไ่ม่แสวงผลก�าไรแห่งแรก

ของประเทศไทย และได้เปล่ียนชือ่เป็น สถานโีทรทศัน์

ไทยพบีีเอส (Thai PBS) เมือ่วนัที ่1 กมุภาพันธ์ พ.ศ.

2551 นับเป็นส่ือสาธารณะส่ือแรกของประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ โดยมีภารกิจและการด�าเนินงาน

ในกรอบ ดังต่อไปนี้

        ไทยพีบีเอส ก่อตั้งขึ้นเพ่ือด�าเนินการด้าน

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท่ีสนับสนุน 

การพฒันาสงัคม อย่างมคีณุภาพและคุณธรรมบนพืน้ฐาน

ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่

เท่ียงตรง รอบด้าน สมดุล และซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณ

ซ่ึงไทยพีบีเอสเองได้ก�าหนดข้อบังคับด้านจริยธรรม

ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้อ

บังคับที่ส�าคัญคือ ความเป็นอิสระของวิชาชีพ การ

เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วน

ตัว และการคุ ้มครองสิทธิส ่วนบุคคล ตลอดจน 

การคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถงึ

ความรุนแรง การกระท�าการปฏิบั ติต ่อเหยื่อ

ผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศก (สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2560)
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         ส�าหรับการก�ากับดูแล เพื่อให้ไทยพีบีเอส

มีอิสระในวิชาชีพอย่างเต็มที่ก็คือ พระราชบัญญัติ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย ได้ก�าหนดให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ 

นโยบาย ส.ส.ท.” ขึ้นมาเพ่ือก�าหนดนโยบาย และ

ควบคุมการด�าเนินงานของไทยพีบีเอสทั้งหมด ซึ่ง

คณะกรรมการนโยบายฯ นี้ จะต้องไม่ใช่บุคคลใน

คณะกรรมการบริหารไทยพีบีเอส และต้องผ่าน

กระบวนการคัดสรรที่เป็นอิสระและโปร่งใส ซึ่งคณะ

กรรมการนโยบายฯ ประกอบไปด้วย ทั้งนักวิชาการ 

และตวัแทนภาคประชาชน ดงันัน้จงึคลายความกงัวล

ไปได้ว่า นโยบายและการควบคุมการด�าเนินงาน

ไทยพบีเีอสนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของสาธารณะ

ได้อย่างแท้จริง

        ข้อมลูเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีรายการโทรทัศน์ให้เลือกชม

หลายรูปแบบ ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการรูปแบบใด  

ต ่างต ้องยึดหลักการท�างานที่ว ่า “ขับเคลื่อน 

การเรยีนรู ้สูก่ารเปลีย่นแปลง” อนัหมายถึงการขับเคล่ือน

สังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง 

        ในการนีพ้ระราชบัญญติัฯ กไ็ด้ก�าหนดกลไก

ในการตรวจสอบเอาไว้ด้วยเช่นกนั น่ันคอื การก�าหนด

ให้มี “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” ที่คัดเลือกมาจาก

สมาชิกของไทยพีบีเอส จ�านวนไม่เกิน 50 คน มี

หน้าที่ติดตามรายการของทางไทยพีบีเอสและรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้ชมทั่วประเทศ แล้วสะท้อนความ

ต้องการของผู ้ชมกลับมายังไทยพีบีเอสเพื่อน�าไป

พัฒนารายการและข่าวให้ตรงตามความต้องการ 

ของผู ้ชม นับเป ็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบ 

การด�าเนินงานของไทยพีบีเอส ให้อยู ่ในขอบเขต 

ของสาธารณประโยชน์เป็นส�าคัญ 

        ในความเป็นจริงแล้ว “สื่อสาธารณะไทย

พีบีเอส” ก็เป็นสื่อที่ เกิดขึ้นและด�าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับ

เป้าหมายของส่ือภาคประชาชนที่เน้นประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก ท้ังนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย 

เพียงในด ้านของผู ้ผลิตน้ัน “ผู ้ผลิต” ของสื่อ 

ภาคประชาชนนัน้ ในขณะผลติรายการหรอืผลติสือ่จะ

สวมบทบาทหรืออยู่ในฐานะประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

สื่อนอกกระแส สื่อชุมชน สื่อภาคประชาสังคม หรือ

สือ่พลเมอืงกต็าม แต่ส�าหรบัสือ่สาธารณะไทยพบีเีอส

นัน้ ผูผ้ลติมคีวามหลากหลาย ซึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานะ

ขององค์กร ทั้งสถานีผลิตเอง หรือว่าจ้างให้องค์กร

ผู ้ผลิตภายนอกผลิตให้ ทั้งนี้จะเน้นในส่วนของ 

“เนื้อหา” ต่างหาก ที่จะต้องให้ความส�าคัญกับ

สาธารณประโยชน์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้

แยกอธิบายค�าว่า “สื่อภาคประชาชน” กับ “สื่อ

สาธารณะ” ออกจากกัน   

บทสรุป

       ผู้เขียนได้จัดประเภทของสื่อทางเลือกที่พบใน

เมืองไทย โดยประมวลจากประวัติศาสตร์การใช้สื่อ

ของภาคประชาชนท่ีผ่านมา พบว่ามีส่ือทางเลือกอยู่

3 ประเภท ได้แก่ สือ่ทางเลอืกเชงิเนือ้หา ส่ือทางเลอืก

เชิงธุรกิจ และส่ือทางเลือกเพื่อสังคม โดยพบว่าสื่อ

ทางเลือกเพื่อสังคมนี้มีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก ่

สื่อภาคประชาชน ซึ่งมีชื่อเรียกที่หลากหลาย ต่างกัน

ไปตามยคุสมยัและบรบิท คอื ส่ือนอกกระแส สือ่ชมุชน

ส่ือภาคประชาสังคม และส่ือพลเมือง ส่ือทางเลือก

เพื่อสังคมอีกลักษณะหนึ่ง ก็คือ สื่อสาธารณะนั่นเอง 

โดยสามารถอธิบายเป็นภาพได้ ตามภาพที่ 1

 



100 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภาพที่ 1 ความหลากหลายของสื่อทางเลือกในประเทศไทย

ที่มา: ผู้เขียนสร้างขึ้นเอง

 แล้วไม่ว่าสื่อทางเลือกประเภทใด ล้วนมี

จุดร่วมกันที่ส�าคัญ นั่นคือเป็น “การสื่อสารของภาค

ประชาชน” ด้วยกนัทัง้ส้ิน ในบริบทสงัคมท่ีเปลีย่นไป

เช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ 

ในสงัคมไทย และปฏเิสธไม่ได้ว่ายคุของการหลอมรวม

สื่อมาถึงแล้ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อ

สังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ

        ด้านบวก คือ การขยายพื้นที่เนื้อหาข่าวสาร

จากภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่ง

ส่วนรวม กส็ามารถน�าไปสือ่สารผ่านสือ่ช่องทางต่างๆ

ได้หมด ไม่มีการผูกขาดโดยกลุ ่มทุนหรือภาครัฐ

อีกแล้ว ด้านลบ คือ โลกและสังคมเต็มไปด้วยข้อมูล

ข่าวสารมากมาย เต็มจนอาจถึงขั้นล้น ซึ่งผู้รับสาร

จ�าต้องไตร่ตรองให้ดีว่าเชื่อได้หรือไม่ จ�าเป็นต้องมี

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้มาก และควรปลูกฝังกัน

ตั้งแต่วัยเด็ก 
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ตามยุคสมัยและบริบท คือ สื่อนอกกระแส สื่อ
ชุมชน สื่อภาคประชาสังคม และสื่อพลเมือง 
สื่อทางเลือกเพ่ือสังคมอีกลักษณะหน่ึง ก็คือ สื่อ

สาธารณะน่ันเอง โดยสามารถอธิบายเป็นภาพ
ได้ ตามภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แล้วไม่ว่าสื่อทางเลือกประเภทใด ล้วนมีจุด
ร่วมกันที่สําคัญ นั่นคือเป็น “การสื่อสารของ
ภาคประชาชน” ด้วยกันทั้งสิ้น ในบริบทสังคม
ที่เปลี่ยนไปเช่นน้ี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์สื่อในสังคมไทย และปฏิเสธไม่ได้ว่ายุค
ของการหลอมรวมสื่ อมาถึ งแล้ ว  ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมท้ังด้าน
บวกและด้านลบ 
       ด้านบวก  คือ  การขยายพื้นที่ เ น้ือหา
ข่าวสารจากภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวม ก็สามารถนําไป
สื่อสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้หมด ไม่มีการ
ผูกขาดโดยกลุ่มทุนหรือภาครัฐอีกแล้ว ด้านลบ 
คือ โลกและสังคมเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
มากมาย เต็มจนอาจถึงขั้นล้น ซึ่งผู้รับสาร
จํ า ต้ อ ง ไ ต ร่ ต ร อ ง ใ ห้ ดี ว่ า เ ช่ื อ ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ 

จําเป็นต้องมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้มาก และ
ควรปลูกฝังกันต้ังแต่วัยเด็ก  
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2. ส่ือทางเลือกเชิงธรุกิจ 
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3.1.3 ส่ือภาคประชาสังคม 

3.1.4 ส่ือพลเมือง 

ภาพที่ 1 ความหลากหลายของส่ือทางเลือกในประเทศไทย 
ที่มา: ผู้เขียนสรา้งขึ้นเอง 

กระแส
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