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การวิจยั เรือ่ งนีม้ งุ ศึกษากระบวนการการใชสอื่ ออนไลนของนักขาวพลเมืองในการรายงานขอมูลขาวสารและ
การขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองใน
การรายงานขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมผูใหขอมูลหลัก 4 กลุม คือ นักขาวพลเมือง นักขาวอาชีพ นักวิชาการ
นิเทศศาสตร และบรรณาธิการเว็บไซต รวมจํานวน 40 คน กับการวิเคราะหเนื้อหา (Content and Textual Analysis)
ขาวออนไลนใน 5 เว็บไซต คือ www.prachatham.com, www.prachatai.com, www.oknation.net, www.
citizenthaipbs.or.th และ www.tcijthai.com
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสื่อออนไลนประกอบดวยการคัดเลือก
ประเด็นขาว (News Selecting) การรวบรวมขอมูลและผลิตเนื้อหา (News Gathering and Production) การตรวจ
สอบและแกไข (News Checking and Editing) และการเผยแพรรายงานขอมูลขาวสาร (Distributed Reporting)
ซึง่ เหมือนกับกระบวนการของนักขาวอาชีพในปจจุบนั แตมคี วามเปนอิสระมากกวา นักขาวพลเมืองสวนใหญขบั เคลือ่ น
ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยใชเว็บไซตองคกรสื่อที่เปดพื้นที่ให บล็อกสวนบุคคล และสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก
ทวิตเตอร เปนพืน้ ทีใ่ นการรายงานขาวและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยเนือ้ หาสวนใหญเปนประเด็นสิทธิชมุ ชนและ
วัฒนธรรม สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง สวนแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสว นรวมของนักขาวพลเมือง
ในการรายงานขอมูลขาวสารสําหรับสังคมไทยนัน้ พบวา ควรเปนผูเ ฝาประตูขา วสารในบริบทสือ่ ใหม (Gatewatcher)
เปนพลเมือง ผูเ ลาเรือ่ งราว (Citizen Stories) สามารถทํางานรวมกับสือ่ กระแสหลัก (Co-Operation) ทําใหการรายงาน
ขอมูลขาวสารมีความสมบูรณมากขึน้
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Abstract
This research were to study citizen reporter’s news reporting process, citizen reporter’s online
media platform usage in human rights mobilization and to explore ways to improve citizen journalist’s role
and participation in Thai society. The qualitative research methods were key informants in-depth
interviews 4 group is citizen reporters, journalists, academic, and website editor included 40 and online
news content analysis for 5 websites are www.prachatham.com, www.prachatai.com, www.oknation.net,
www.citizenthaipbs.or.th, and www.tcijthai.com.
The results revealed that citizen reporter’s news reporting process via online media similar
journalist’s news reporting process consisted of news selecting, news gathering and production, news
checking and editing and distributed reporting. But citizen reporter more freedom than journalist.Citizen
reported news and their opinions related to human rights mobilization via allowed websites, blog and
social network. The human right aspects mostly found was community and cultural rights, civil rights and
political rights. Citizen reporter’s role in Thai society should serve as Gatewatcher, citizen stories that
support and co-operation with mainstream media. To help news reporting more complete.
Keywords
Citizen Reporter, Online Media, Human Rights
บทนํา
ตามหลักการขององคกรอิสระดานสิทธิมนุษยชน มองวาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนกุญแจสําคัญ
สูการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน สิทธิการสื่อสารจึงถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญกับการพัฒนา
สังคมประชาธิปไตย เปนสิทธิอนั ชอบธรรมทีท่ กุ คนในสังคมควรไดรบั อยางเสมอภาค (พรรษาสิริ กุหลาบ, 2550, 46)
แตปจจุบันเราจะเห็นวาปญหาการริดรอนสิทธิการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล กลุมคน ชุมชน องคกร ทองถิ่น ก็ยังคง
ปรากฏใหเห็นเปนปญหาอยูในสังคมโลก (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2550,128) แมวาสังคมไทยจะสงเสริมและ
ขยายขอบเขตเรือ่ งสิทธิเสรีภาพการสือ่ สารแกประชาชนไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั พ.ศ. 2550 (กระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ, 2551, 2) และหวังให “สื่อมวลชน” ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ชวยสงเสริมสิทธิเสรีภาพ
และสรางความเขมแข็งใหกับพลเมืองในสังคมตอไปก็ตาม แตจากภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมสื่อที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับสถานการณทางการเมือง ทําใหองคกรสือ่ มีการปรับนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานโดยมุง เนนผลกําไร
ในเชิงธุรกิจมากขึน้ ดังนัน้ การทําหนาทีเ่ ปนสือ่ กลางใหกบั คนในสังคมจึงทําไดไมเต็มที่ เพราะตองดําเนินงานภายใต
อํานาจรัฐ ทุน อาจกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพสื่อไดถูกริดรอนไปจากภาวะการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกนั่นเอง
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จากดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพสื่อ (Press Freedom Index) ที่องคกรนักขาวไรพรมแดน (Reporters Without
Borders )ไดจดั อันดับเสรีภาพของสือ่ ทัว่ โลกในป 2554 - 2555 พบวา ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 137 จาก 179 ประเทศ
ดีกวาป 2553 ที่อยูในอันดับ 153 จาก 170 ประเทศ แตเมื่อเปรียบเทียบอันดับทั่วโลก กลุมประเทศอาเซียนรวมถึง
ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีเสรีภาพของสื่อคอนขางแย (Difficult Situation) โดยปจจัยสําคัญมาจาก
บรรยากาศทางการเมืองที่รอนแรง ทําใหสื่อมักถูกขมขูคุกคาม กระบวนการตรวจสอบตนเอง (Self - Censorship)
หรือมีผลประโยชนทับซอนนั่นเอง (วอยสทีวี, 2556)
ถึงแมวา สือ่ จะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพลง แตการพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สารยุค 1.0 จนกาวเขาสูย คุ เว็บ 2.0
ในชวง 5-6 ปที่ผานมา ทําใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two - Way Communication) ชวยเพิ่มศักยภาพใหผูรับ
สารสามารถผลิตเนื้อหาไดดวยตัวเอง (User Generated Content: UGC หรือ Consumer-Generated Media :
CGM) ประกอบกับการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ทั้งเฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ยูทูบ
(You Tube) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ ไดกลายเปนรูปแบบของชองทางการสื่อสาร (Platform) ที่เอื้อใหเกิดการมี
สวนรวม (Collaborative) ใหกับภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น (Blue Social Network: The Digital Engagement, 2554,
029-030) จนกอใหเกิดปรากฏการณ “นักขาวพลเมือง” (Citizen Reporter) ที่เปนกระแสความนิยมไปทั่วโลก
สําหรับ “วารสารศาสตรพลเมือง” (Citizen Journalism) ในประเทศตะวันตกนั้น เริ่มจากการเรียกรอง
ความเปนประชาธิปไตยของสือ่ และสิทธิของพลเมืองในการสือ่ สาร ทําใหเกิดสือ่ เพือ่ ชุมชนพลเมืองทีม่ บี ทบาทสําคัญ
ในสังคมประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการปฏิรูปสื่อระดับรากหญาและอาศัยกลุมองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร
(NGO) ตลอดจนเครือขายโลกนานาชาติเพือ่ สงเสริมและสรางใหเกิดการมีสว นรวมของพลเมือง (Gabriele, 2004, 1-2)
โดยนักวิชาการสื่อและวารสารศาสตรทั่วโลกไดใหนิยาม “วารสารศาสตรพลเมือง” ไววาเปนกระบวนการเชิงปฏิบัติ
การของนักขาวพลเมือง ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วๆ ไป ที่ไมใชนักขาวมืออาชีพ แตสามารถใชเครื่องมืออุปกรณ และ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการสือ่ สารขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประเด็นสําคัญสําหรับสาธารณชน โดยปราศจากการถูกควบคุม
จากภาครัฐ เอกชนในการดําเนินงาน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, 2547, 12) จากการติดตามความเคลื่อนไหวของ
นักขาวพลเมืองในสังคมโลก พบวาทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่ออินเทอรเน็ต ตางเปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการรายงานเหตุการณ หรือปรากฏการณตาง ๆ ในสังคมมากขึ้น อาทิ การเปดตัวของเว็บไซตอินดี้มีเดีย
(www.indymedia.org) ประเทศสหรัฐอเมริกา iReport ของสํานักขาว CNN พรอมจัดตั้งโครงการวารสารศาสตร
พลเมืองเปนครั้งแรก รวมทั้งเว็บไซตโอมายนิวส (www.ohmynews.com) ของประเทศเกาหลีใต ไดกลายเปนพื้นที่
ใหกับนักขาวพลเมืองทั่วโลกอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของผูอานภายใตคําขวัญที่วา “Every Citizen
is A Reporter” (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2552)
สวนประเทศไทย บล็อกเกอร (Bloger) ถือเปนกลุม บุคคลสําคัญทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนนักขาวพลเมือง คอยรายงาน
ขอมูล ขาวสาร หรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงประเด็นสาธารณะที่สื่อกระแสหลักไมสามารถนําเสนอได
อยางเชนในชวงของการเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 บล็อกเกอรสามารถทําหนาทีแ่ ทนสือ่ หลักซึง่ ถูกปดกัน้ การ
สื่อสารในขณะนั้นได โดยจะคอยติดตามขอมูล โพสตรูปภาพ และใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นผาน
ไซเบอรสเปซ (อิศราปริทศั น, 2554, 8-10) และการเปดตัวเว็บไซตโอเคเนชัน่ (www.oknation.net) ในป 2550 ภายใต
สโลแกนที่วา “ทุกคนเปนนักขาวได” ทําใหผูอานไดรวมเปนนักขาวอาสา ทําหนาที่เปนสื่อพลเมืองของสังคม
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เหมือนหนังสือพิมพ The Guardian ของอังกฤษ ทีใ่ ชหลัก Crowdsourcing ดึงความรวมมือและภูมปิ ญ
 ญาจากคนใน
ชุมชนออนไลนมาชวยกันรวมแกปญหาใดปญหาหนึ่งในสังคม (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2554, 132-133 ; อดิศักดิ์
ลิมปรุงพัฒนกิจ, 2553, 42) จนทําใหปจจุบันเว็บไซตโอเคเนชั่นมีสมาชิกมากกวา 80,000 คน และยังเปนเว็บบล็อก
นักขาวพลเมืองชั้นแนวหนาของประเทศไทยที่ควารางวัล Asian Digital Media Awards ยอดเยี่ยมประจําภูมิภาค
เอเชียในป 2010 ในกลุม Digital Content : User Generated Content หรือผูใชเว็บเปนผูสรางเนื้อหา จากสมาคม
หนังสือพิมพและองคกรสื่อสิ่งพิมพระหวางประเทศ (WAN-IFRA) ในงาน Digital Media Asia 2010 ที่ผานมา และ
ลาสุดในป 2555 ชื่อเสียงของนักขาวพลเมืองไทยในสื่อออนไลนก็โดงดังไปทั่วโลก เมื่อวินมอเตอรไซครับจาง
อยางบล็อกเกอรราษีไศลผูเผยแพรภาพเหตุการณชาวอิหรานกอเหตุวางระเบิด ในซอยปรีดีพนมยงค 31 ผาน
โซเชียลมีเดียเปนภาพแรก ทําใหสื่อกระแสหลักทั้งในประเทศไทยและตางประเทศตองขอแบงปนขอมูลเพื่อติดตาม
นําเสนอความจริงตอไป (บุษราคัม ศิลปะลาวัลย, 2555, 3)
จะเห็นวาสื่อออนไลนไดกลายเปนพื้นที่สื่อสาร และสามารถพัฒนาเปนสื่อภาคพลเมืองที่มีบทบาทสําคัญ
และมีพลังในการขับเคลื่อนเรื่องราวตาง ๆ ในสังคมควบคูกับสื่อกระแสหลักไดมากขึ้น จากการใชเพื่อการเผยแพร
แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลระหวางกัน เพื่อการตอรอง ตอสู เรียกรอง และสะทอนเรื่องราว ปญหาตาง ๆ ในสังคมโดย
เฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชน ไมวาจะเปนสิทธิพลเมือง (Citizen
Rights) หรือสิทธิทางการเมือง (Political Rights) ทีป่ รากฏอยูใ นสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอขอมูลขาวสาร
และการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ แทนสื่อกระแสหลัก ไมวาจะเปนวิกฤตการณความขัดแยง
ทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่สื่อกระแสหลักถูกปดกั้น หรือสถานการณนํ้าทวมกรุงเทพฯ และ
จังหวัดตาง ๆ ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา (เครือขายพลเมืองเน็ต, 2553) หรือกรณีการโพสตขอความ รูปภาพ
เพือ่ รองขอความเปนธรรมใหกบั นายอาพล ตัง้ นพคุณ (อากง) ชายผูถ กู ศาลตัดสินจําคุก 20 ป เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2554 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ. วาดวยความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2), (3) จนกระทั่งเสียชีวิตระหวางการถูกคุมขัง เหตุการณนี้จึงเปน
กระแสรณรงคใหสังคมตื่นตัวทั้งในโลกออนไลนและออฟไลน เพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนและจุดประเด็นใหภาครัฐ
พิจารณาแกไขกฎหมายอาญามาตรา112 (ไทยรัฐออนไลน, 2555; มติชนออนไลน, 2555) นอกจากนี้ยังเห็นการขับ
เคลื่อนประเด็นสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) เชน กรณีการคัดคานผังเมืองใหมของ
จังหวัดเชียงใหม การเปดโปงบริษัทเอกชนที่หลอกลวงซื้อที่ดินชาวบานเพื่อทําเหมืองแรที่จังหวัดลําปาง หรือปญหา
ความขัดแยงชายแดนภาคใต ยิ่งชวยเนนยํ้าใหเห็นความสําคัญของสื่อพลเมืองในฐานะผูเฝาประตูขาวสาร
(Gatewatcher) และผูกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ดานสิทธิมนุษยชนใหกับสังคมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ถือเปนวิวฒ
ั นาการของงานวารสารศาสตรในสังคมไทยทีใ่ หประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการรายงานขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ใหกับสังคม อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของสื่อพลเมืองในฐานะนักสื่อสารสาธารณะอาจมีขอจํากัดอยู
หลากหลายแงมุม จําเปนตองศึกษาในเรื่องนี้เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาบทบาทนักขาวพลเมืองใหมีความเขมแข็ง
และเปนที่ยอมรับตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการรายงานขาวผานสื่อออนไลนของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย
2. เพื่อศึกษาลักษณะการใชสื่อออนไลนของนักขาวพลเมืองในการขับเคลื่อนสังคมไทยดานสิทธิมนุษยชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูล 2 ลักษณะ คือ
1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคล 4 กลุม ซึ่งไดจากการเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบดวย นักขาวพลเมือง นักขาวอาชีพ นักวิชาการดานนิเทศศาสตร และบรรณาธิการ
เว็บไซต รวมจํานวน 40 คน โดยมีแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือหลัก
2) การวิเคราะหเนื้อหาขาว (Content and Textual Analysis) ที่นักขาวพลเมืองนําเสนอผานพื้นที่
สือ่ ออนไลน จํานวน 5 เว็บไซต ไดแก เว็บไซตสาํ นักขาวประชาธรรม (www.prachatham.com) เว็บไซตขา วประชาไท
(www.prachatai.com) เว็บไซตโอเคเนชั่น (www.oknation.net) เว็บไซตเครือขายนักขาวพลเมืองไทยพีบีเอส
(www.citizenthaipbs.or.th) และเว็บไซตศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (www.tcijthai.com)
ใชแบบวิเคราะหเนื้อหา (Coding Sheet) ที่สรางขึ้นตามกรอบสิทธิมนุษยชนเปนเกณฑ การวิเคราะห โดยใชเวลา
ดําเนินการ 4 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. กระบวนการรายงานขาวภาคพลเมืองผานสื่อออนไลน
แนวคิดเรื่องการรายงานขาวภาคพลเมือง (Grassroots Reporting) หรือการรายงานขาวระดับรากหญา
ของ Yeon-ho (Bowman & Willis, 2003, 12) ที่กลาวไววา เปนการรายงานขาวในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการ
รายงานขาวของนักขาววิชาชีพ หรือวารสารศาสตรแบบดั้งเดิม นั่นคือ เปนการรายงานขาวที่เกิดจากการรวมกลุม
เครือขายของกลุม คนหรือชุมชน เปาหมายจะมุง เนนการมีสว นรวมในการสือ่ สาร สรางความรวมมือรวมใจ และความ
เทาเทียมของคนในชุมชนมากกวาที่จะแสวงหาผลกําไร ไมไดมุงเนนความสมบูรณแบบเหมือนกองบรรณาธิการ
ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ทีพ่ บวา กระบวนการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสือ่ ออนไลน โดยภาพรวมเปนการ
สื่อสารสองทางที่ไมมีความสลับซับซอนหรือตองใชระบบกองบรรณาธิการเปนหลักเหมือนกับการรายงานขาวของ
นักขาวอาชีพ มุง เนนการมีสว นรวมในการสือ่ สารประเด็นและเรือ่ งราวปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ หคนภายนอกไดรบั รู
สําหรับกระบวนการทีพ่ บในการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสือ่ ออนไลนนนั้ ประกอบดวยขัน้ ตอนหลัก ๆ
คือ การคัดเลือกประเด็นขอมูลขาวสาร (News Selecting) การรวบรวมขอมูลและการผลิตเนือ้ หา (News Gathering
and Production) การตรวจสอบแกไข (News Checking and Editing) และ การแพรกระจายรายงานขอมูลขาวสาร
(Distributed Reporting) รวมถึงการตอบกลับ (Feedback) และการมีสวนรวมจากผูรับสารไดทันที ซึ่งคลายกับ
กระบวนการสือ่ ขาวขององคกรสือ่ ในปจจุบนั และสอดคลองกับงานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการรายงานขาวของผูส อื่ ขาว
(สกุลศรี ศรีสารคาม, 2555, 4) และ กระบวนการรายงานขาวของนักขาวอาสาในบล็อกโอเคเนชั่น (นิดา หมอยาดี,
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2551, 245) ที่พบวามีขั้นตอนหลักที่เหมือนกัน นั่นคือ การรวบรวม การหาขาวหรือคัดเลือกประเด็นในการนําเสนอ
การแสวงหาขอมูล การผลิตเนื้อหา การบรรณาธิการขาว การเผยแพรขาวสารไปยังผูรับ สามารถที่จะตรวจสอบ
ใหขอมูล ชวยรวบรวม และหาขาวรวมกันได สวนความแตกตางที่พบนั้น นักขาวพลเมืองมีอิสระในการคัดเลือกและ
นําเสนอประเด็นปญหาตาง ๆ ไดมากกวา เนื่องจาก ไมตองดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายหรือมีเปาหมายใน
เชิงธุรกิจเหมือนกับนักขาวอาชีพในองคกรสื่อ
ÖøąïüîÖćøĀúĆÖ×ĂÜîĆÖ×ŠćüóúđöČĂÜĔîÖćøøć÷Üćî×ŠćüñŠćîÿČęĂĂĂîĕúîŤĔîÿĆÜÙöĕì÷
ÖćøĒóøŠÖøąÝć÷×šĂöĎú
ÖćøêøüÝÿĂïĒÖšĕ×
ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
ĒúąñúĉêđîČĚĂĀć
ÖćøÙĆéđúČĂÖðøąđéĘî

ÖćøêĉéêćöFeedback

ภาพที่ 1 : แสดงรายละเอียดกระบวนการในการรายงานขาวผานสือ่ ออนไลนของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย
ที่มา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย
จากการเก็บขอมูลยังพบอีกวา นักขาวพลเมืองใชอปุ กรณและเทคโนโลยีการสือ่ สารสมัยใหม อาทิ สมารตโฟน
กลองถายภาพ กลองวิดีโอ คอมพิวเตอร ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและการผลิตเนื้อหา (News Gathering)
สวนการแพรกระจายขอมูลขาวสาร (Distributed Reporting) ตลอดจนการแลกเปลีย่ น แบงปนกับผูร บั สาร (Feedback)
นักขาวพลเมืองจะใชสื่อออนไลนอยาง บล็อก เว็บไซต เฟซบุก ยูทูบ ทวิตเตอร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
เปนชองทางในการสงขาวและติดตอสือ่ สาร ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั State of News Media เมือ่ ป ค.ศ. 2012 ที่
สกุลศรี ศรีสารคาม (2555, 1-3) ไดอางถึงไววา ปจจุบันโซเชียลมีเดียถูกนํามาใชในการทําขาวรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น
ทั้งในกระบวนการคนควา หาขาว รวบรวมขอมูลขาว การเชื่อมความสัมพันธกับคนอาน ดึงคนอานใหเขามามี
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สวนรวมในกระบวนการสื่อขาว ทั้งการใหขอมูล รวมรายงานขาวและเผยแพรขาว นอกจากนี้ยังชวยใหการรายงาน
ขาวมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
จากผลการวิจัยดังกลาว สะทอนใหเห็นวาบทบาทผูบริโภคในสังคมยุคใหม หรือกลุมนักขาวพลเมือง
สามารถทีจ่ ะผลิตขอมูลขาวสารและเปนผูค อยคัดกรอง คัดเลือกขอมูล เพือ่ เผยแพรใหกบั สาธารณชนรับรูไ ดดว ยตนเอง
ซึ่งพบวาขัดแยงกับทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของสื่อมวลชน (Gatekeeper Theory) ที่มองวาบทบาทการ
เปนผูเฝาประตูขาวสารนั้นเปนบทบาทเฉพาะของนักขาวอาชีพที่สังกัดองคกรสื่อกระแสหลัก ซึ่งจะเปนผูทําหนาที่
ตัดสินใจคัดเลือกเรื่องราว รวบรวม และผลิตขาวมานําเสนอใหกับกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณา และเลือกนําเสนอ
ใหกับสาธารณชนอีกครั้ง (Bruns, 2005, 11-12 ) นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยแวดลอมในเรื่องบุคลิกภาพ
ภูมิหลังครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ ประสบการณการเขารวมกิจกรรม ตลอดจนสภาพปญหาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพืน้ ทีท่ นี่ กั ขาวพลเมืองมีความใกลชดิ นัน้ สงผลใหประเด็นเนือ้ หาทีน่ กั ขาว
พลเมืองเลือกมานําเสนอมีความแตกตางกันตามมุมมอง ทัศนคติ และความตองการในการสื่อสารของแตละคน
ซึง่ ตรงกับกระบวนการเฝาประตูขา วสารตามประสบการณในชีวติ ของปจเจกบุคคลของ Kurt Lewin (Shoemaker &
Vos, 2009, 115) ที่อธิบายไววา แตละบุคคลจะมีแรงผลักอยูเบื้องหลังในการคัดกรองขาวสาร อาทิเชน ทัศนคติ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต บทบาทหนาที่ ลักษณะงานหรืออาชีพ วิธีคิด การขัดเกลาทางสังคม ขึ้นอยูกับ
ประสบการณในชีวิตของแตละคน ทําใหการคัดเลือกขาวสารของผูเฝาประตูขาวสาร
2. สื่อออนไลน เครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นดานสิทธิมนุษยชนของนักขาวพลเมือง
ในมุมมองของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย ตางมองวาปญหาสิทธิมนุษยชนนัน้ เปนเรือ่ งทีใ่ หญเกีย่ วของ
กับสิทธิเสรีภาพ คุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความไมเสมอภาค การไมไดรับความเทาเทียมกันทางกฎหมาย
และกําลังเปนปญหาที่ทุกคนในสังคมควรจะตระหนักถึงและชวยกันปองกันแกไขซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ
การรายงานสถานการณสทิ ธิมนุษยชนรายปของประเทศไทย โดยฮิวแมนไรทวอทช เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
(ฮิวแมนไรทวอทช รายงานสถานการณสทิ ธิมนุษยชนรายปของประเทศไทย, 2556) พบวา ปญหาสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังในรัฐบาลสมัยปจจุบันไมวาจะเปนเรื่อง 1) การดําเนินการเอาความผิด
กับผูท รี่ บั ผิดชอบตอความรุนแรงทางการเมืองเมือ่ ป พ.ศ. 2553 2) การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก 3) ความรุนแรง
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต และ 4) การละเมิดสิทธิของผูลี้ภัย และแรงงานตางดาว
สําหรับการขับเคลื่อนประเด็นและเนื้อหาดานสิทธิมนุษยชนในลักษณะการรายงานของนักขาวพลเมือง
ผานเว็บไซต จํานวน 5 เว็บไซต ในภาพรวม พบวา ขอมูลขาวสารทีน่ กั ขาวพลเมืองนําเสนอจะเกีย่ วของกับสิทธิชมุ ชน
และวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.9 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการขยาย
ขอบเขตเรือ่ งสิทธิเสรีภาพและการกระจายอํานาจใหกบั ประชาชนไวในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 ทีเ่ พิม่ มากขึน้ รอง
ลงมาคือ สิทธิพลเมือง (Civil Rights) รอยละ 29.6 และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) รอยละ 12 ตามลําดับ
โดยนักขาวพลเมืองใหนยิ ามปญหาสิทธิมนุษยชนวาเปนเรือ่ งความขัดแยง ความไมเทาเทียม การถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือการไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายที่สังคมกําหนดไว ซึ่งสวนใหญเปนผลกระทบที่ไดรับจากการพัฒนา
การตัดสินใจ และการดําเนินงานตามโครงการของภาครัฐและบริษัทเอกชน
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ภาพที่ 2 : แสดงปริมาณเนือ้ หาดานสิทธิมนุษยชนของนักขาวพลเมืองทีป่ รากฏใน 5 เว็บไซตในชวงระยะเวลา
4 เดือน คือระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556
ที่มา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย
นอกจากเว็บไซต จํานวน 5 เว็บไซตที่ศึกษาแลวนักขาวพลเมืองยังใชสื่อออนไลนในชองทาง (Platform)
ที่หลากหลายเปนพื้นที่ในการสื่อสาร ประกอบดวย 1) เว็บไซตที่สรางขึ้นเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุม 2) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อสงตนฉบับขาว ติดตอสื่อสารรับ - สงขอมูลกับคนกลุมอื่นๆ 3) เฟซบุก ใชเพื่อกระจาย
ขอมูลขาวสาร แลกเปลีย่ นความคิดในเรือ่ งตาง ๆ กับเพือ่ นในสังคมออนไลน 4) ยูทบู ใชเปนพืน้ ทีใ่ นการเก็บและเผยแพร
ขอมูลในลักษณะภาพเคลือ่ นไหวทัง้ วิดโี อ คลิปวิดโี อ 5) ทวิตเตอร ใชในการรายงานขอมูลสัน้ ๆ และ 6) อินสตาแกรม
ใชเพื่อการถายภาพแลวแชรตอ โดยภาพรวมแลว การใชสื่อออนไลนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของนักขาว
พลเมืองในสังคมไทยนั้น ยังคงเปนแคระดับตน ๆ จะเห็นเปนรูปธรรมในบางโอกาสและสถานการณ สวนลักษณะ
การขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนที่พบหลัก ๆ คือ 1) การเผยแพรประเด็นในพื้นที่ 2) การติดตอสื่อสารรวมกลุมทํา
กิจกรรมสาธารณะ 3) การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 4) การสรางเครือขายและเปนพืน้ ทีส่ อื่ สาร
เฉพาะกลุม 5) การใชเปนชองทางขยายประเด็นในพืน้ ทีไ่ ปสูส อื่ กระแสหลักและการตอรองเชิงนโยบาย ซึง่ สอดคลอง
กับลักษณะการใชสอื่ ออนไลนของชาวอาหรับ (Hamdy, 2008) ทีพ่ บวาเทคโนโลยีถกู นํามาใชเปนสือ่ ในการขับเคลือ่ น
ความคิดและกิจกรรมใหกับประชาชน ชวยยกระดับพลังอํานาจของประชาชน สําหรับชาวอาหรับ บล็อก (Blog)
จะเปนชองทางที่นิยมมากในการแบงปนขอมูล ในการสรางเครือขายและชวยสรางพลังอํานาจทางการเมือง
สรางการตื่นตัวในประเด็นการเมือง สิทธิมนุษยชน และปญหาสังคมตาง ๆ กอใหเกิดการรวมกลุม รวมถึงการสง
ขอความผานทวิตเตอร และเฟซบุก ทัง้ ในระดับทองถิน่ และสังคมเมืองกันมากขึน้ และชาวอียปิ ต (Mohamed, 2010)
ที่ใชบล็อกในการวิพากษวิจารณการเมืองและระดมความคิดเห็นของประชาชนตอระบอบการปกครอง และ
การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมือง
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3. แนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสว นรวมในการรายงานขอมูลขาวสารของนักขาวพลเมือง
ภายใตบริบทของสังคมไทย
จากผลการศึกษาของ Deuze, Bruns & Neuberger (2007, 3) เรื่องการเตรียมความพรอมของวงการ
วารสารศาสตรในยุคการทําขาวแบบมีสวนรวมใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเนเธอรแลนด เยอรมนี ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา ที่พบวา พลเมืองที่เขารวมในการทําขาวสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบขอมูลขาวสาร ความจริงที่
ถูกเผยแพรโดยสื่อกระแสหลักไดนั้น ขอมูลดังกลาวไดชวยสนับสนุนผลการศึกษาของผูวิจัยในเรื่องบทบาทของ
นักขาวพลเมืองทีพ่ บวา นักขาวพลเมืองสามารถทีจ่ ะเปนผูเ ฝาประตูขา วสารในบริบทของสือ่ ยุคใหม (Gatewatcher)
ใหกับสังคมได เปนสื่อกลางใหกับประชาชนในแตละพื้นที่ เปนผูจุดประเด็นและคอยเติมเต็มขอมูลขาวสารใหกับ
สื่อกระแสหลัก ตลอดจนติดตามเปนผูตรวจสอบขอมูลความจริงในสังคม (Monitoring) ไดจริง
หากใชเกณฑวเิ คราะหรปู แบบการมีสว นรวมของกลุม รับสารในสือ่ ออนไลนของ Alfred Hermida ในป 2008
(Jane et al., 2011, 16-25) แลวจะพบวา ในบริบทของสังคมไทยการมีสวนรวมในงานวารสารศาสตรภาคประชาชน
ผานสือ่ สังคมออนไลน มีลกั ษณะทีห่ ลากหลายแตกตางกันออกไป ไมวา จะเปนการเปนบล็อกพลเมือง (Citizen Blog)
บนเว็บไซตขององคกรสื่อที่เปดพื้นที่ให การเปนสื่อพลเมือง (Citizen Media) ที่คอยสงเรื่องราว ภาพถาย วิดีโอ และ
สือ่ อืน่ ๆ ใหกบั สือ่ หลักเพือ่ ใหสามารถทีจ่ ะนําไปติดตามหรือตรวจสอบตอได นอกจากนีอ้ าจเปนลักษณะการเลาเรือ่ ง
ราวของพลเมือง (Citizen Stories) ซึ่งเปนการสงเรื่องราวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผูอาน การแนะนําขอมูลขาวสาร
ใหกบั นักขาวอาชีพเพือ่ ทําการคัดเลือกและบรรณาธิการกอนนําไปเผยแพรผา นเว็บไซต ถือเปนการสือ่ สารแบบมีสว น
รวมในลักษณะของการแสดงความเห็น (Comments) และการเปนเครือขายสังคม (Social Networking) โดยใช
แพลตฟอรมของสื่อสังคมออนไลน อาทิเชน เฟซบุก ทวิตเตอร ยูทูบ เพื่อเปนชองทางการแพรกระจายและเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสาร สูการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ทางสังคมไดมากขึ้น
สําหรับอนาคตรูปแบบการมีสว นรวมของภาคประชาชนในการรายงานขอมูลขาวสารผานสือ่ สังคมออนไลน
อาจมีลักษณะที่หลากหลายและเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การเปนพลเมืองผูเลาเรื่องราว (Citizen Story) หรือ บล็อก
พลเมือง (Citizen Blog) การรวมมือกัน (Co-Operation) ในการรายงานขาว โดยใหนกั ขาวพลเมืองรายงาน (Citizen
Reporter) หรือใหประชาชนทุกคนไดมีสว นรวมในการหาขอมูลขาวสาร ความจริงตาง ๆ ในสังคมสงใหกับองคกรสื่อ
(Crowd Sourcing) อยางไรก็ตามบทบาทและการมีสว นรวมของนักขาวพลเมืองสามารถพัฒนาไปไดไกลมากยิง่ ขึน้
อาจถึงขั้นการเปนองคกรสื่อภาคพลเมืองที่มีพลัง ความเขมแข็งไดรับการยอมรับและทํางานแบบคูขนานไปกับ
สือ่ กระแสหลักของสังคมได ทัง้ นีก้ ต็ อ งขึน้ อยูก บั การรูจ กั สิทธิหนาทีค่ วามเปนพลเมือง การพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ตลอดจนการมีจิตสํานึกที่ดีในการใชเทคโนโลยีของคนในสังคมใหเกิดประโยชน สรางสรรคและใชอยางรูเทาทัน
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ภาพที่ 3 : แสดงบทบาทและการมีสว นรวมของนักขาวพลเมืองสําหรับสังคมไทยในอนาคต
ทีม่ า : เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูว จิ ยั
สวนแนวทางการสงเสริมศักยภาพและการพัฒนานักขาวพลเมืองในสังคมไทยตามมุมมองของนักขาวพลเมือง
นักขาวอาชีพ นักวิชาการดานนิเทศศาสตร และ บรรณาธิการเว็บไซตนนั้ พบวา ทัง้ นักขาวพลเมือง นักขาวอาชีพ องคกร
สือ่ กระแสหลักและสือ่ ทางเลือก บุคลากร สถาบันการศึกษา องคกร ภาครัฐ สมาคม หนวยงาน ตลอดจนเทคโนโลยี
และกฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ลวนแตเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะเอือ้ หรือชวยผลักดันใหนกั ขาวพลเมืองสามารถพัฒนา และ
สรางความเขมแข็งใหเกิดขึน้ ได โดยเฉพาะนโยบายจากภาครัฐทีค่ วรสงเสริมเรือ่ งการเขาถึงเทคโนโลยีใหกบั ประชาชน
มากขึน้ การยอมรับและการเปดพืน้ ทีข่ ององคกรสือ่ กระแสหลัก และการพิจารณากฎหมาย ตลอดจนการกํากับดูแลดาน
การสือ่ สารออนไลนใหเหมาะสมกับสังคมไทย ถือเปนปจจัยสนับสนุนหลักทีจ่ ะชวยสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการมี
สวนรวมของภาคประชาชนใหมากขึน้ ซึง่ เปนไปในแนวทางเดียวกับผลการวิจยั ของ Hamdy (2008) ทีพ่ บวา สือ่ กระแส
หลักควรใหการยอมรับความเปนนักขาวพลเมืองในอาหรับใหมากขึน้ โดยอาจเปดพืน้ ทีบ่ ล็อกใหประชาชนเขามาแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอขาวสารของภูมภิ าค ติดตอใหเปนสายขาวในสังกัด และยกฐานะใหเปนฐานันดรที่ 5 ซึง่ หมายถึง
ผูที่คอยตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของฐานันดรที่ 4 ที่มีความพิเศษกวาสื่ออิสระกลุมใหญ ๆ ในสังคมอาหรับ
สวนรัฐบาลควรสงเสริมในเรือ่ งการใชอนิ เทอรเน็ตใหมากขึน้ โดยใหพลเมืองสามารถเขาไปแสดงออกทางความคิดได
อยางเต็มที่
อยางไรก็ตามถึงแมวา กระแสและพลังความเขมแข็งของนักขาวพลเมืองในการขับเคลือ่ นดานสิทธิมนุษยชนใน
เรือ่ งตาง ๆ อาจจะยังไมชดั เจนนัก แตอยางนอยก็ถอื วาเปนจุดเริม่ ตนทีด่ ขี องการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย ดวยทุนทาง
เทคโนโลยีทไี่ ดกลายเปนพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารใหกบั ประชาชนพลเมืองไดเกิดความตืน่ ตัว เรียนรู และใชสทิ ธิพลเมืองสราง
ประโยชนสาธารณะใหกบั สังคมไดมากกวาในอดีตทีผ่ า นมา
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สรุป
นักขาวพลเมือง (Citizen Reporter) ในบริบทของสังคมไทย ก็คือประชาชนทั่วไปที่ไมใชนักขาวอาชีพ
แตมีจิตวิญญาณเหมือนนักขาว มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความตื่นตัว และตองการใชสิทธิในการสื่อสารเพื่อบอกเลา
เรื่องราว ความจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่เปนประเด็นสาธารณะ มีผลกระทบและ
เปนประโยชนตอ สวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ การสือ่ สารในประเด็นปญหาทีส่ อื่ กระแสหลักไมไดเปดพืน้ ทีใ่ หมากนัก
อาจกลาวไดวา “นักขาวพลเมือง” ไดเติบโตขึ้นมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 1.0 และ 2.0
ที่ทําใหผูบริโภคสามารถผลิตเนื้อหาขาวสารเองได จนพลิกบทบาทใหมใหสังคมยอมรับวา นักขาวพลเมือง คือ
ผูเ ฝาประตูขา วสารในบริบทของสือ่ ยุคใหม (Gatewatcher) ทีส่ ามารถทํางานไปควบคูก บั ผูเ ฝาประตูขา วสารในบริบท
ของสื่อมวลชน (Gatekeeper) ซึ่งหมายถึงนักขาวอาชีพไดเปนอยางดี โดยกระบวนการรายงานขาวในสื่อออนไลน
นั้น จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู และชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาสําคัญที่ถูกฝงหรือถูกกดทับในพื้นที่มา
เปนเวลานานไดถูกนําขึ้นมาตีแผ หรือเผยแพรใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบดานมากขึ้น
ปรากฏการณการเกิดนักขาวพลเมืองในสังคมไทย จึงถือวาเปนผลกระทบเชิงบวกไดมากกวาลบโดยเฉพาะ
การกระตุน ใหประชาชนพลเมืองไดลกุ ขึน้ มาใชสทิ ธิการสือ่ สารในการนําเสนอ แลกเปลีย่ น ขอมูล เรือ่ งราว ความจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละพืน้ ทีข่ องสังคมไดมากขึน้ ซึง่ นัน่ ก็หมายถึงการเริม่ ตนขับเคลือ่ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ คร ๆ
ก็สามารถทําได นั่นคือ การใชสิทธิอยางรูจักและเขาใจ ดังนั้น การทําหนาที่ของสื่อพลเมืองผานพื้นที่สื่อออนไลน
นัน้ สามารถเปนพลังในการขับเคลือ่ นดานสิทธิมนุษยชนใหกบั สังคมไทยไดชดั เจนมากขึน้ โดยเฉพาะการขับเคลือ่ น
ประเด็นปญหาสิทธิชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสิทธิทางการเมือง สะทอนใหเห็นบทบาทของผูบริโภคขอมูล
ขาวสารในยุคใหม ที่สามารถเขาถึงและใชสื่อออนไลนไดอยางสรางสรรค
อยางไรก็ตาม นอกจากการพัฒนาและสงเสริมเรื่องการมีสวนรวมในการรายงานขาวดานสิทธิมนุษยชน
ผานสื่อออนไลนใหกับนักขาวพลเมืองในสังคมไทยจะเปนเรื่องสําคัญที่ตองอาศัยความรวมมือจากกลุมบุคคลและ
องคกรภาคสวนตาง ๆ ทัง้ ตัวนักขาวพลเมือง นักขาวอาชีพ องคกรสือ่ กระแสหลักและสือ่ ทางเลือก ตลอดจนสถาบัน
การศึกษา องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคม หนวยงานตาง ๆ แลว การใหความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในเรื่องจริยธรรมและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ในฐานะสื่อพลเมืองใหกับสังคม ไมวาจะ
เปนพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กฎหมายอาญา เชน การหมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมาย
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ลวนแตเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ นอกจากจะชวยผลักดันและพัฒนานักขาวพลเมืองใหมี
ความเขมแข็ง สามารถเปนสื่อพลเมืองที่ดี มีพลังในการสื่อสาร ชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาที่กอใหเกิดประโยชน
สาธารณะไดแลว ยังชวยสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในตัวของนักขาวพลเมืองไดมากขึ้นดวย
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