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บทคัดยอ
  การวิจยัเร่ืองนีมุ้งศกึษากระบวนการการใชสือ่ออนไลนของนกัขาวพลเมืองในการรายงานขอมลูขาวสารและ
การขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองใน
การรายงานขอมูลขาวสารผานส่ือออนไลน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก  (In-depth Interview) กับกลุมผูใหขอมูลหลัก 4  กลุม คือ  นักขาวพลเมือง  นักขาวอาชีพ  นักวิชาการ
นิเทศศาสตร และบรรณาธิการเว็บไซต รวมจํานวน 40 คน กับการวิเคราะหเน้ือหา (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) การรวบรวมขอมูลและผลิตเน้ือหา (News Gathering and Production) การตรวจ
สอบและแกไข (News Checking  and Editing) และการเผยแพรรายงานขอมูลขาวสาร (Distributed Reporting) 
ซึง่เหมอืนกบักระบวนการของนกัขาวอาชีพในปจจบุนัแตมคีวามเปนอิสระมากกวา นกัขาวพลเมืองสวนใหญขบัเคลือ่น
ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยใชเว็บไซตองคกรสื่อที่เปดพ้ืนท่ีให บล็อกสวนบุคคล  และส่ือสังคมออนไลน เชน เฟซบุก  
ทวิตเตอร  เปนพ้ืนท่ีในการรายงานขาวและแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยเน้ือหาสวนใหญเปนประเด็นสทิธิชมุชนและ
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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 
  ตามหลกัการขององคกรอสิระดานสทิธิมนษุยชน มองวาเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นเปนกุญแจสาํคญั
สูการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน  สิทธิการส่ือสารจึงถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนา
สงัคมประชาธิปไตย  เปนสทิธิอนัชอบธรรมทีท่กุคนในสังคมควรไดรบัอยางเสมอภาค (พรรษาสิร ิ กุหลาบ, 2550, 46)  
แตปจจุบันเราจะเห็นวาปญหาการริดรอนสิทธิการส่ือสารทั้งในระดับบุคคล  กลุมคน ชุมชน  องคกร  ทองถ่ิน ก็ยังคง
ปรากฏใหเห็นเปนปญหาอยูในสังคมโลก (อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, 2550,128)  แมวาสังคมไทยจะสงเสริมและ               
ขยายขอบเขตเร่ืองสทิธิเสรภีาพการส่ือสารแกประชาชนไวในรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั พ.ศ. 2550 (กระทรวงยุตธิรรม 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ, 2551, 2) และหวังให “สื่อมวลชน”   ทําหนาท่ีเปนสื่อกลาง ชวยสงเสริมสิทธิเสรีภาพ 
และสรางความเขมแข็งใหกับพลเมืองในสังคมตอไปก็ตาม แตจากภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมสื่อที่เพ่ิมขึ้น        
ประกอบกับสถานการณทางการเมือง  ทาํใหองคกรสือ่มกีารปรับนโยบาย  ทศิทางการดําเนินงานโดยมุงเนนผลกําไร
ในเชิงธุรกิจมากข้ึน  ดงัน้ันการทําหนาท่ีเปนส่ือกลางใหกับคนในสังคมจึงทําไดไมเต็มที ่  เพราะตองดําเนินงานภายใต
อํานาจรัฐ  ทุน  อาจกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพส่ือไดถูกริดรอนไปจากภาวะการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของ            
สังคมโลกน่ันเอง
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  จากดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพส่ือ (Press Freedom Index) ที่องคกรนักขาวไรพรมแดน (Reporters Without 
Borders )ไดจดัอนัดับเสรีภาพของส่ือทัว่โลกในป 2554  -  2555  พบวา ประเทศไทยอยูในอนัดับที ่137 จาก 179 ประเทศ  
ดีกวาป 2553 ที่อยูในอันดับ 153 จาก 170 ประเทศ แตเมื่อเปรียบเทียบอันดับทั่วโลก  กลุมประเทศอาเซียนรวมถึง
ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีเสรีภาพของส่ือคอนขางแย (Difficult Situation)  โดยปจจัยสําคัญมาจาก
บรรยากาศทางการเมืองที่รอนแรง ทําใหสื่อมักถูกขมขูคุกคาม กระบวนการตรวจสอบตนเอง (Self  - Censorship) 
หรือมีผลประโยชนทับซอนนั่นเอง  (วอยสทีวี, 2556)  
  ถึงแมวาส่ือจะถูกริดรอนสทิธิเสรีภาพลง แตการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารยุค 1.0 จนกาวเขาสูยุคเว็บ 2.0 
ในชวง 5-6 ปที่ผานมา  ทําใหเกิดการส่ือสารแบบสองทาง  (Two - Way Communication)  ชวยเพ่ิมศักยภาพใหผูรับ
สารสามารถผลิตเน้ือหาไดดวยตัวเอง (User Generated Content: UGC หรือ Consumer-Generated Media : 
CGM) ประกอบกับการพัฒนาส่ือสังคมออนไลน (Social Media) ทั้งเฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ยูทูบ  
(You Tube) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ ไดกลายเปนรูปแบบของชองทางการส่ือสาร (Platform) ที่เอ้ือใหเกิดการมี
สวนรวม  (Collaborative) ใหกับภาคพลเมืองมากย่ิงขึ้น (Blue Social Network: The Digital Engagement, 2554, 
029-030)  จนกอใหเกิดปรากฏการณ “นักขาวพลเมือง” (Citizen Reporter) ที่เปนกระแสความนิยมไปทั่วโลก 
  สําหรับ “วารสารศาสตรพลเมือง” (Citizen Journalism)  ในประเทศตะวันตกน้ัน เร่ิมจากการเรียกรอง     
ความเปนประชาธิปไตยของสือ่และสทิธิของพลเมอืงในการสือ่สาร ทาํใหเกิดสือ่เพ่ือชมุชนพลเมอืงทีม่บีทบาทสาํคัญ
ในสังคมประชาธิปไตย โดยเร่ิมจากการปฏิรูปสื่อระดับรากหญาและอาศัยกลุมองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร 
(NGO) ตลอดจนเครือขายโลกนานาชาติเพ่ือสงเสริมและสรางใหเกิดการมีสวนรวมของพลเมือง (Gabriele, 2004, 1-2)        
โดยนักวิชาการส่ือและวารสารศาสตรทั่วโลกไดใหนิยาม “วารสารศาสตรพลเมือง” ไววาเปนกระบวนการเชิงปฏิบัติ
การของนักขาวพลเมือง ซึ่งหมายถึงประชาชนท่ัวๆ ไป ที่ไมใชนักขาวมืออาชีพ แตสามารถใชเคร่ืองมืออุปกรณ และ
เทคโนโลยีทีท่นัสมยัในการส่ือสารขอมลูขาวสารท่ีเปนประเด็นสาํคัญสําหรับสาธารณชน โดยปราศจากการถูกควบคุม
จากภาครัฐ เอกชนในการดําเนินงาน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, 2547, 12) จากการติดตามความเคล่ือนไหวของ
นักขาวพลเมืองในสังคมโลก พบวาท้ังสื่อกระแสหลัก และส่ืออินเทอรเน็ต ตางเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดมีสวนรวม      
ในการรายงานเหตุการณ หรือปรากฏการณตาง ๆ ในสังคมมากข้ึน อาทิ การเปดตัวของเว็บไซตอินด้ีมีเดีย                
(www.indymedia.org) ประเทศสหรัฐอเมริกา iReport ของสํานักขาว CNN พรอมจัดต้ังโครงการวารสารศาสตร
พลเมืองเปนครั้งแรก รวมทั้งเว็บไซตโอมายนิวส (www.ohmynews.com) ของประเทศเกาหลีใต ไดกลายเปนพ้ืนท่ี
ใหกับนักขาวพลเมืองท่ัวโลกอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของผูอานภายใตคําขวัญท่ีวา “Every Citizen 
is A Reporter”  (มานะ  ตรีรยาภิวัฒน, 2552) 
  สวนประเทศไทย บลอ็กเกอร (Bloger) ถือเปนกลุมบคุคลสําคัญท่ีทาํหนาท่ีเปนนักขาวพลเมือง  คอยรายงาน
ขอมูล ขาวสาร หรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม  รวมถึงประเด็นสาธารณะท่ีสื่อกระแสหลักไมสามารถนําเสนอได  
อยางเชนในชวงของการเกิดรฐัประหาร 19 กันยายน 2549  บลอ็กเกอรสามารถทําหนาท่ีแทนส่ือหลกัซึง่ถูกปดก้ันการ
สื่อสารในขณะนั้นได  โดยจะคอยติดตามขอมูล โพสตรูปภาพ และใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นผาน          
ไซเบอรสเปซ (อศิราปริทศัน, 2554, 8-10)  และการเปดตัวเว็บไซตโอเคเนช่ัน (www.oknation.net) ในป 2550 ภายใต
สโลแกนที่วา “ทุกคนเปนนักขาวได” ทําใหผูอานไดรวมเปนนักขาวอาสา  ทําหนาท่ีเปนส่ือพลเมืองของสังคม            
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เหมอืนหนงัสอืพมิพ The Guardian ขององักฤษ ทีใ่ชหลกั Crowdsourcing ดงึความรวมมอืและภมูปิญญาจากคนใน
ชุมชนออนไลนมาชวยกันรวมแกปญหาใดปญหาหน่ึงในสังคม  (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2554, 132-133 ; อดิศักด์ิ       
ลิมปรุงพัฒนกิจ, 2553, 42) จนทําใหปจจุบันเว็บไซตโอเคเนช่ันมีสมาชิกมากกวา 80,000 คน และยังเปนเว็บบล็อก
นักขาวพลเมืองชั้นแนวหนาของประเทศไทยที่ควารางวัล Asian Digital Media Awards ยอดเย่ียมประจําภูมิภาค
เอเชียในป 2010 ในกลุม Digital Content : User Generated Content หรือผูใชเว็บเปนผูสรางเน้ือหา จากสมาคม
หนังสือพิมพและองคกรสื่อสิ่งพิมพระหวางประเทศ (WAN-IFRA) ในงาน Digital Media Asia 2010 ที่ผานมา และ
ลาสุดในป 2555 ชื่อเสียงของนักขาวพลเมืองไทยในส่ือออนไลนก็โดงดังไปทั่วโลก เมื่อวินมอเตอรไซครับจาง              
อยางบล็อกเกอรราษีไศลผูเผยแพรภาพเหตุการณชาวอิหรานกอเหตุวางระเบิด ในซอยปรีดีพนมยงค 31 ผาน                
โซเชียลมีเดียเปนภาพแรก ทําใหสื่อกระแสหลักท้ังในประเทศไทยและตางประเทศตองขอแบงปนขอมูลเพ่ือติดตาม
นําเสนอความจริงตอไป (บุษราคัม  ศิลปะลาวัลย, 2555, 3) 
  จะเห็นวาส่ือออนไลนไดกลายเปนพ้ืนท่ีสื่อสาร และสามารถพัฒนาเปนส่ือภาคพลเมืองท่ีมีบทบาทสําคัญ
และมีพลังในการขับเคล่ือนเร่ืองราวตาง ๆ ในสังคมควบคูกับสื่อกระแสหลักไดมากข้ึน จากการใชเพ่ือการเผยแพร 
แลกเปล่ียน แบงปนขอมูลระหวางกัน เพ่ือการตอรอง ตอสู  เรียกรอง และสะทอนเร่ืองราว ปญหาตาง ๆ  ในสังคมโดย
เฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชน ไมวาจะเปนสิทธิพลเมือง (Citizen 
Rights) หรอืสทิธิทางการเมือง (Political Rights) ทีป่รากฏอยูในสงัคมไทย ดงัจะเห็นไดจากการนําเสนอขอมลูขาวสาร
และการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีตาง ๆ แทนสื่อกระแสหลัก ไมวาจะเปนวิกฤตการณความขัดแยง           
ทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่สื่อกระแสหลักถูกปดก้ัน หรือสถานการณนํ้าทวมกรุงเทพฯ และ
จังหวัดตาง ๆ ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา (เครือขายพลเมืองเน็ต, 2553)  หรือกรณีการโพสตขอความ รูปภาพ 
เพ่ือรองขอความเปนธรรมใหกับ นายอาพล ตัง้นพคุณ (อากง) ชายผูถูกศาลตัดสนิจาํคุก 20 ป เมือ่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2554 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเบ้ืองสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ. วาดวยความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2), (3) จนกระท่ังเสียชีวิตระหวางการถูกคุมขัง เหตุการณนี้จึงเปน     
กระแสรณรงคใหสังคมตื่นตัวท้ังในโลกออนไลนและออฟไลน เพ่ือเรียกรองสิทธิมนุษยชนและจุดประเด็นใหภาครัฐ
พิจารณาแกไขกฎหมายอาญามาตรา112 (ไทยรัฐออนไลน, 2555; มติชนออนไลน, 2555)   นอกจากน้ียังเห็นการขับ
เคล่ือนประเด็นสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) เชน กรณีการคัดคานผังเมืองใหมของ
จังหวัดเชียงใหม การเปดโปงบริษัทเอกชนที่หลอกลวงซื้อที่ดินชาวบานเพ่ือทําเหมืองแรที่จังหวัดลําปาง หรือปญหา
ความขัดแยงชายแดนภาคใต  ย่ิงชวยเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของส่ือพลเมืองในฐานะผูเฝาประตูขาวสาร             
(Gatewatcher) และผูกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ดานสิทธิมนุษยชนใหกับสังคมไดชัดเจนย่ิงข้ึน              
ถือเปนวิวัฒนาการของงานวารสารศาสตรในสงัคมไทยท่ีใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมลูขาวสาร
ตาง ๆ ใหกับสังคม อยางไรก็ตาม การเกิดข้ึนของส่ือพลเมืองในฐานะนักส่ือสารสาธารณะอาจมีขอจํากัดอยู               
หลากหลายแงมุม   จําเปนตองศึกษาในเร่ืองนี้เพ่ือชวยสงเสริมและพัฒนาบทบาทนักขาวพลเมืองใหมีความเขมแข็ง
และเปนท่ียอมรับตอไป



90

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการรายงานขาวผานส่ือออนไลนของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย
  2. เพ่ือศึกษาลักษณะการใชสื่อออนไลนของนักขาวพลเมืองในการขับเคล่ือนสังคมไทยดานสิทธิมนุษยชน 
  3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย

วิธีดําเนินการวิจัย  
  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (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  โดยมีแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือหลัก 
  2)  การวิเคราะหเน้ือหาขาว  (Content and Textual Analysis) ที่นักขาวพลเมืองนําเสนอผานพ้ืนท่ี                 
สือ่ออนไลน จาํนวน 5 เว็บไซต ไดแก เว็บไซตสาํนักขาวประชาธรรม (www.prachatham.com)  เว็บไซตขาวประชาไท 
(www.prachatai.com)  เว็บไซตโอเคเนช่ัน (www.oknation.net) เว็บไซตเครือขายนักขาวพลเมืองไทยพีบีเอส       
(www.citizenthaipbs.or.th) และเว็บไซตศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง (www.tcijthai.com)                     
ใชแบบวิเคราะหเน้ือหา (Coding Sheet) ที่สรางข้ึนตามกรอบสิทธิมนุษยชนเปนเกณฑ การวิเคราะห  โดยใชเวลา
ดําเนินการ 4 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556

ผลการวจัิยและอภิปรายผล
  1. กระบวนการรายงานขาวภาคพลเมืองผานสื่อออนไลน
   แนวคิดเร่ืองการรายงานขาวภาคพลเมือง (Grassroots Reporting) หรือการรายงานขาวระดับรากหญา 
ของ Yeon-ho (Bowman & Willis, 2003, 12)  ที่กลาวไววา เปนการรายงานขาวในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการ
รายงานขาวของนักขาววิชาชีพ หรือวารสารศาสตรแบบดั้งเดิม  นั่นคือ  เปนการรายงานขาวท่ีเกิดจากการรวมกลุม
เครือขายของกลุมคนหรือชมุชน  เปาหมายจะมุงเนนการมีสวนรวมในการส่ือสาร สรางความรวมมือรวมใจ และความ
เทาเทียมของคนในชุมชนมากกวาท่ีจะแสวงหาผลกําไร  ไมไดมุงเนนความสมบูรณแบบเหมือนกองบรรณาธิการ       
ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัท่ีพบวา  กระบวนการรายงานขาวของนกัขาวพลเมอืงในสือ่ออนไลน  โดยภาพรวมเปนการ
สื่อสารสองทางท่ีไมมีความสลับซับซอนหรือตองใชระบบกองบรรณาธิการเปนหลักเหมือนกับการรายงานขาวของ    
นักขาวอาชพี มุงเนนการมสีวนรวมในการสือ่สารประเดน็และเร่ืองราวปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนในพืน้ท่ีใหคนภายนอกไดรบัรู 
   สาํหรับกระบวนการท่ีพบในการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสือ่ออนไลนนัน้ประกอบดวยข้ันตอนหลกั ๆ  
คอื  การคัดเลือกประเด็นขอมลูขาวสาร (News Selecting) การรวบรวมขอมลูและการผลิตเน้ือหา (News  Gathering 
and Production) การตรวจสอบแกไข (News Checking  and Editing) และ การแพรกระจายรายงานขอมูลขาวสาร  
(Distributed Reporting) รวมถึงการตอบกลับ (Feedback) และการมีสวนรวมจากผูรับสารไดทันที  ซึ่งคลายกับ
กระบวนการส่ือขาวขององคกรสือ่ในปจจบุนั และสอดคลองกบังานวิจยัเก่ียวกับกระบวนการรายงานขาวของผูสือ่ขาว 
(สกุลศรี  ศรีสารคาม, 2555, 4) และ กระบวนการรายงานขาวของนักขาวอาสาในบล็อกโอเคเนช่ัน (นิดา หมอยาดี, 
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2551, 245) ที่พบวามีขั้นตอนหลักท่ีเหมือนกัน นั่นคือ  การรวบรวม  การหาขาวหรือคัดเลือกประเด็นในการนําเสนอ  
การแสวงหาขอมูล  การผลิตเน้ือหา  การบรรณาธิการขาว  การเผยแพรขาวสารไปยังผูรับ สามารถท่ีจะตรวจสอบ    
ใหขอมูล ชวยรวบรวม และหาขาวรวมกันได  สวนความแตกตางท่ีพบน้ัน นักขาวพลเมืองมีอิสระในการคัดเลือกและ
นําเสนอประเด็นปญหาตาง ๆ ไดมากกวา  เน่ืองจาก ไมตองดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายหรือมีเปาหมายใน        
เชิงธุรกิจเหมือนกับนักขาวอาชีพในองคกรสื่อ

  ภาพท่ี 1 :  แสดงรายละเอียดกระบวนการในการรายงานขาวผานส่ือออนไลนของนกัขาวพลเมืองในสงัคมไทย
  ท่ีมา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย

  จากการเก็บขอมลูยังพบอกีวา  นกัขาวพลเมืองใชอปุกรณและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม อาทิ สมารตโฟน  
กลองถายภาพ  กลองวิดีโอ  คอมพิวเตอร ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและการผลิตเน้ือหา (News  Gathering)  
สวนการแพรกระจายขอมลูขาวสาร (Distributed Reporting)   ตลอดจนการแลกเปล่ียน แบงปนกับผูรบัสาร (Feedback)  
นักขาวพลเมืองจะใชสื่อออนไลนอยาง บล็อก เว็บไซต  เฟซบุก ยูทูบ ทวิตเตอร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
เปนชองทางในการสงขาวและติดตอสือ่สาร ซึง่สอดคลองกับงานวิจยั  State of News Media เม่ือป ค.ศ. 2012 ที่                       
สกุลศร ีศรสีารคาม (2555, 1-3) ไดอางถึงไววา ปจจุบันโซเชียลมีเดียถูกนํามาใชในการทําขาวรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน 
ทั้งในกระบวนการคนควา หาขาว รวบรวมขอมูลขาว การเชื่อมความสัมพันธกับคนอาน  ดึงคนอานใหเขามามี            

Feedback
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สวนรวมในกระบวนการส่ือขาว ทั้งการใหขอมูล  รวมรายงานขาวและเผยแพรขาว  นอกจากน้ียังชวยใหการรายงาน
ขาวมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน
   จากผลการวิจัยดังกลาว  สะทอนใหเห็นวาบทบาทผูบริโภคในสังคมยุคใหม หรือกลุมนักขาวพลเมือง
สามารถท่ีจะผลติขอมลูขาวสารและเปนผูคอยคัดกรอง คดัเลือกขอมลู เพ่ือเผยแพรใหกับสาธารณชนรับรูไดดวยตนเอง            
ซึ่งพบวาขัดแยงกับทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของสื่อมวลชน (Gatekeeper Theory) ที่มองวาบทบาทการ
เปนผูเฝาประตูขาวสารน้ันเปนบทบาทเฉพาะของนักขาวอาชีพท่ีสังกัดองคกรส่ือกระแสหลัก ซึ่งจะเปนผูทําหนาท่ี
ตัดสินใจคัดเลือกเร่ืองราว  รวบรวม และผลิตขาวมานําเสนอใหกับกองบรรณาธิการเพ่ือพิจารณา และเลือกนําเสนอ
ใหกับสาธารณชนอีกคร้ัง (Bruns, 2005, 11-12 ) นอกจากน้ี ผลการวิจัยท่ีพบวา ปจจัยแวดลอมในเรื่องบุคลิกภาพ 
ภูมิหลังครอบครัว  การศึกษา  การประกอบอาชีพ  ประสบการณการเขารวมกิจกรรม  ตลอดจนสภาพปญหาทาง   
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีทีน่กัขาวพลเมืองมคีวามใกลชดิน้ัน สงผลใหประเด็นเน้ือหาท่ีนกัขาว
พลเมืองเลือกมานําเสนอมีความแตกตางกันตามมุมมอง ทัศนคติ และความตองการในการส่ือสารของแตละคน         
ซึง่ตรงกับกระบวนการเฝาประตูขาวสารตามประสบการณในชวิีตของปจเจกบคุคลของ Kurt Lewin  (Shoemaker & 
Vos, 2009, 115) ที่อธิบายไววา แตละบุคคลจะมีแรงผลักอยูเบ้ืองหลังในการคัดกรองขาวสาร  อาทิเชน  ทัศนคติ  
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บทบาทหนาท่ี   ลักษณะงานหรืออาชีพ  วิธีคิด  การขัดเกลาทางสังคม  ขึ้นอยูกับ
ประสบการณในชีวิตของแตละคน ทําใหการคัดเลือกขาวสารของผูเฝาประตูขาวสาร
  2. สื่อออนไลน เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนประเด็นดานสิทธิมนุษยชนของนักขาวพลเมือง
   ในมมุมองของนกัขาวพลเมืองในสงัคมไทย  ตางมองวาปญหาสิทธิมนษุยชนนัน้เปนเร่ืองทีใ่หญเก่ียวของ
กับสิทธิเสรีภาพ  คุณคา  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ความไมเสมอภาค การไมไดรับความเทาเทียมกันทางกฎหมาย  
และกําลังเปนปญหาท่ีทุกคนในสังคมควรจะตระหนักถึงและชวยกันปองกันแกไขซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ             
การรายงานสถานการณสทิธิมนษุยชนรายปของประเทศไทย โดยฮิวแมนไรทวอทช  เมือ่วนัที ่2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
(ฮวิแมนไรทวอทช รายงานสถานการณสทิธิมนษุยชนรายปของประเทศไทย, 2556) พบวา  ปญหาสิทธิมนษุยชนของ
ประเทศไทยยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังในรัฐบาลสมัยปจจุบันไมวาจะเปนเร่ือง 1) การดําเนินการเอาความผิด
กับผูทีร่บัผดิชอบตอความรนุแรงทางการเมืองเมือ่ป พ.ศ. 2553  2) การจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก  3) ความรนุแรง 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต  และ  4) การละเมิดสิทธิของผูลี้ภัย และแรงงานตางดาว
   สําหรับการขับเคลื่อนประเด็นและเน้ือหาดานสิทธิมนุษยชนในลักษณะการรายงานของนักขาวพลเมือง
ผานเว็บไซต จาํนวน 5 เว็บไซต ในภาพรวม พบวา  ขอมลูขาวสารท่ีนกัขาวพลเมืองนาํเสนอจะเก่ียวของกับสทิธิชมุชน
และวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.9  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการขยาย
ขอบเขตเรือ่งสทิธิเสรภีาพและการกระจายอํานาจใหกับประชาชนไวในรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2550  ท่ีเพ่ิมมากขึน้  รอง
ลงมาคือ  สิทธิพลเมือง (Civil Rights)  รอยละ 29.6  และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) รอยละ 12 ตามลําดับ 
โดยนักขาวพลเมืองใหนยิามปญหาสิทธิมนษุยชนวาเปนเร่ืองความขัดแยง ความไมเทาเทียม  การถูกเอารัดเอาเปรียบ 
หรือการไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายที่สังคมกําหนดไว ซึ่งสวนใหญเปนผลกระทบที่ไดรับจากการพัฒนา           
การตัดสินใจ  และการดําเนินงานตามโครงการของภาครัฐและบริษัทเอกชน
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  ภาพท่ี 2 : แสดงปรมิาณเน้ือหาดานสิทธิมนษุยชนของนกัขาวพลเมืองท่ีปรากฏใน 5 เว็บไซตในชวงระยะเวลา  
     4 เดือน คือระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556
          ท่ีมา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นอกจากเว็บไซต จํานวน 5 เว็บไซตที่ศึกษาแลวนักขาวพลเมืองยังใชสื่อออนไลนในชองทาง (Platform)          
ที่หลากหลายเปนพ้ืนท่ีในการส่ือสาร ประกอบดวย  1)  เว็บไซตที่สรางข้ึนเพ่ือการส่ือสารเฉพาะกลุม  2) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือสงตนฉบับขาว ติดตอสื่อสารรับ - สงขอมูลกับคนกลุมอื่นๆ  3) เฟซบุก ใชเพ่ือกระจาย                     
ขอมลูขาวสาร แลกเปล่ียนความคิดในเร่ืองตาง ๆ  กับเพ่ือนในสังคมออนไลน  4) ยูทบู ใชเปนพ้ืนท่ีในการเก็บและเผยแพร
ขอมลูในลกัษณะภาพเคล่ือนไหวท้ังวิดโีอ  คลปิวดิโีอ 5) ทวิตเตอร ใชในการรายงานขอมลูสัน้ ๆ และ 6) อนิสตาแกรม 
ใชเพ่ือการถายภาพแลวแชรตอ โดยภาพรวมแลว  การใชสื่อออนไลนเพ่ือขับเคล่ือนเร่ืองสิทธิมนุษยชนของนักขาว
พลเมืองในสังคมไทยน้ัน ยังคงเปนแคระดับตน ๆ จะเห็นเปนรูปธรรมในบางโอกาสและสถานการณ  สวนลักษณะ
การขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนที่พบหลัก ๆ  คอื  1) การเผยแพรประเด็นในพ้ืนท่ี  2)  การติดตอสื่อสารรวมกลุมทํา
กิจกรรมสาธารณะ  3)  การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  4) การสรางเครือขายและเปนพ้ืนท่ีสือ่สาร
เฉพาะกลุม  5) การใชเปนชองทางขยายประเด็นในพืน้ท่ีไปสูสือ่กระแสหลกัและการตอรองเชงินโยบาย  ซึง่สอดคลอง
กับลกัษณะการใชสือ่ออนไลนของชาวอาหรบั (Hamdy, 2008) ทีพ่บวาเทคโนโลยีถูกนํามาใชเปนส่ือในการขบัเคล่ือน
ความคิดและกิจกรรมใหกับประชาชน  ชวยยกระดับพลังอํานาจของประชาชน  สําหรับชาวอาหรับ บล็อก (Blog)      
จะเปนชองทางท่ีนิยมมากในการแบงปนขอมูล  ในการสรางเครือขายและชวยสรางพลังอํานาจทางการเมือง             
สรางการต่ืนตัวในประเด็นการเมือง สิทธิมนุษยชน และปญหาสังคมตาง ๆ กอใหเกิดการรวมกลุม  รวมถึงการสง
ขอความผานทวิตเตอร และเฟซบุก   ทัง้ในระดับทองถ่ินและสังคมเมอืงกันมากข้ึน  และชาวอียิปต (Mohamed, 2010) 
ที่ใชบล็อกในการวิพากษวิจารณการเมืองและระดมความคิดเห็นของประชาชนตอระบอบการปกครอง และ                 
การอภิปรายเก่ียวกับการปฏิรูปทางการเมือง 
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  3. แนวทางการพฒันาบทบาทและการมสีวนรวมในการรายงานขอมูลขาวสารของนกัขาวพลเมอืง
ภายใตบริบทของสังคมไทย
   จากผลการศึกษาของ Deuze, Bruns & Neuberger (2007, 3) เร่ืองการเตรียมความพรอมของวงการ
วารสารศาสตรในยุคการทําขาวแบบมีสวนรวมใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเนเธอรแลนด  เยอรมนี  ออสเตรเลีย และ 
สหรัฐอเมริกา ที่พบวา พลเมืองที่เขารวมในการทําขาวสามารถทําหนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลขาวสาร ความจริงท่ี
ถูกเผยแพรโดยส่ือกระแสหลักไดนั้น  ขอมูลดังกลาวไดชวยสนับสนุนผลการศึกษาของผูวิจัยในเร่ืองบทบาทของ         
นกัขาวพลเมืองทีพ่บวา นกัขาวพลเมืองสามารถท่ีจะเปนผูเฝาประตูขาวสารในบรบิทของสือ่ยคุใหม (Gatewatcher) 
ใหกับสังคมได  เปนสื่อกลางใหกับประชาชนในแตละพ้ืนที่  เปนผูจุดประเด็นและคอยเติมเต็มขอมูลขาวสารใหกับ  
สื่อกระแสหลัก  ตลอดจนติดตามเปนผูตรวจสอบขอมูลความจริงในสังคม  (Monitoring) ไดจริง 
   หากใชเกณฑวิเคราะหรปูแบบการมีสวนรวมของกลุมรบัสารในส่ือออนไลนของ Alfred Hermida ในป 2008 
(Jane et al., 2011, 16-25) แลวจะพบวา ในบริบทของสังคมไทยการมีสวนรวมในงานวารสารศาสตรภาคประชาชน
ผานส่ือสงัคมออนไลน มลีกัษณะท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการเปนบลอ็กพลเมือง (Citizen Blog) 
บนเว็บไซตขององคกรสื่อที่เปดพ้ืนท่ีให  การเปนสื่อพลเมือง (Citizen Media)  ที่คอยสงเร่ืองราว ภาพถาย วิดีโอ และ
สือ่อืน่ๆ ใหกับสือ่หลกัเพ่ือใหสามารถทีจ่ะนาํไปตดิตามหรอืตรวจสอบตอได   นอกจากนีอ้าจเปนลักษณะการเลาเร่ือง
ราวของพลเมือง (Citizen Stories) ซึ่งเปนการสงเร่ืองราวในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งของผูอาน การแนะนําขอมูลขาวสาร      
ใหกับนกัขาวอาชีพเพ่ือทาํการคัดเลอืกและบรรณาธิการกอนนาํไปเผยแพรผานเว็บไซต  ถือเปนการส่ือสารแบบมสีวน
รวมในลักษณะของการแสดงความเห็น (Comments)  และการเปนเครือขายสังคม (Social Networking) โดยใช
แพลตฟอรมของสื่อสังคมออนไลน อาทิเชน เฟซบุก  ทวิตเตอร ยูทูบ  เพ่ือเปนชองทางการแพรกระจายและเช่ือมโยง
ขอมูลขาวสาร สูการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ทางสังคมไดมากข้ึน  
   สาํหรับอนาคตรปูแบบการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการรายงานขอมลูขาวสารผานส่ือสงัคมออนไลน
อาจมีลักษณะท่ีหลากหลายและเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การเปนพลเมืองผูเลาเร่ืองราว (Citizen Story) หรือ บล็อก
พลเมือง (Citizen Blog)  การรวมมอืกัน  (Co-Operation) ในการรายงานขาว โดยใหนกัขาวพลเมืองรายงาน (Citizen 
Reporter) หรือใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการหาขอมูลขาวสาร ความจริงตาง ๆ  ในสังคมสงใหกับองคกรส่ือ 
(Crowd Sourcing)  อยางไรก็ตามบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองสามารถพัฒนาไปไดไกลมากย่ิงข้ึน 
อาจถึงข้ันการเปนองคกรส่ือภาคพลเมืองท่ีมีพลัง ความเขมแข็งไดรับการยอมรับและทํางานแบบคูขนานไปกับ            
สือ่กระแสหลักของสงัคมได  ทัง้นีก็้ตองขึน้อยูกับการรูจกัสิทธิหนาท่ีความเปนพลเมอืง  การพัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ตลอดจนการมีจิตสํานึกท่ีดีในการใชเทคโนโลยีของคนในสังคมใหเกิดประโยชน  สรางสรรคและใชอยางรูเทาทัน 
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    ภาพที ่3 : แสดงบทบาทและการมีสวนรวมของนกัขาวพลเมืองสาํหรับสงัคมไทยในอนาคต
    ท่ีมา : เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจยั

 

  สวนแนวทางการสงเสรมิศกัยภาพและการพัฒนานักขาวพลเมืองในสงัคมไทยตามมมุมองของนกัขาวพลเมือง  
นกัขาวอาชีพ  นกัวิชาการดานนิเทศศาสตร และ บรรณาธิการเว็บไซตนัน้ พบวา  ทัง้นักขาวพลเมือง  นกัขาวอาชีพ  องคกร
สือ่กระแสหลักและส่ือทางเลือก  บคุลากร สถาบันการศึกษา องคกร ภาครัฐ  สมาคม หนวยงาน  ตลอดจนเทคโนโลยี
และกฎหมายตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของ ลวนแตเปนปจจยัสําคัญท่ีจะเอ้ือหรือชวยผลักดันใหนกัขาวพลเมืองสามารถพัฒนา และ
สรางความเขมแขง็ใหเกิดขึน้ได  โดยเฉพาะนโยบายจากภาครัฐทีค่วรสงเสริมเรือ่งการเขาถึงเทคโนโลยีใหกับประชาชน
มากข้ึน  การยอมรับและการเปดพ้ืนท่ีขององคกรส่ือกระแสหลัก และการพิจารณากฎหมาย ตลอดจนการกํากับดแูลดาน
การส่ือสารออนไลนใหเหมาะสมกับสงัคมไทย  ถือเปนปจจยัสนับสนนุหลักท่ีจะชวยสงเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาการมี
สวนรวมของภาคประชาชนใหมากข้ึน  ซึง่เปนไปในแนวทางเดียวกับผลการวิจยัของ Hamdy (2008) ทีพ่บวา  สือ่กระแส
หลกัควรใหการยอมรับความเปนนักขาวพลเมืองในอาหรับใหมากข้ึน โดยอาจเปดพ้ืนท่ีบลอ็กใหประชาชนเขามาแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอขาวสารของภูมภิาค  ตดิตอใหเปนสายขาวในสังกัด และยกฐานะใหเปนฐานันดรท่ี 5 ซึง่หมายถึง

ผูที่คอยตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของฐานันดรที่ 4  ที่มีความพิเศษกวาสื่ออิสระกลุมใหญ ๆ ในสังคมอาหรับ                 
สวนรฐับาลควรสงเสรมิในเรือ่งการใชอนิเทอรเน็ตใหมากข้ึน โดยใหพลเมอืงสามารถเขาไปแสดงออกทางความคดิได
อยางเต็มที่  
   อยางไรก็ตามถึงแมวากระแสและพลังความเขมแขง็ของนักขาวพลเมืองในการขบัเคล่ือนดานสิทธิมนษุยชนใน
เร่ืองตาง ๆ  อาจจะยังไมชดัเจนนัก แตอยางนอยก็ถือวาเปนจดุเร่ิมตนท่ีดขีองการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย  ดวยทุนทาง
เทคโนโลยีทีไ่ดกลายเปนพ้ืนท่ีการส่ือสารใหกับประชาชนพลเมืองไดเกิดความต่ืนตัว  เรียนรู และใชสทิธิพลเมืองสราง
ประโยชนสาธารณะใหกับสงัคมไดมากกวาในอดตีท่ีผานมา
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สรปุ 
  นักขาวพลเมือง   (Citizen Reporter)  ในบริบทของสังคมไทย ก็คือประชาชนทั่วไปที่ไมใชนักขาวอาชีพ               
แตมีจิตวิญญาณเหมือนนักขาว มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความต่ืนตัว และตองการใชสิทธิในการส่ือสารเพ่ือบอกเลา
เร่ืองราว  ความจริง  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  หรือเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่เปนประเด็นสาธารณะ มีผลกระทบและ
เปนประโยชนตอสวนรวม  โดยเฉพาะอยางย่ิงการส่ือสารในประเด็นปญหาท่ีสือ่กระแสหลักไมไดเปดพ้ืนท่ีใหมากนัก  
อาจกลาวไดวา “นักขาวพลเมือง” ไดเติบโตขึ้นมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 1.0 และ 2.0             
ที่ทําใหผูบริโภคสามารถผลิตเน้ือหาขาวสารเองได จนพลิกบทบาทใหมใหสังคมยอมรับวา นักขาวพลเมือง คือ                
ผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของส่ือยุคใหม (Gatewatcher) ทีส่ามารถทํางานไปควบคูกับผูเฝาประตูขาวสารในบริบท
ของสื่อมวลชน (Gatekeeper) ซึ่งหมายถึงนักขาวอาชีพไดเปนอยางดี  โดยกระบวนการรายงานขาวในส่ือออนไลน
นั้น จะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู และชวยขับเคล่ือนประเด็นปญหาสําคัญท่ีถูกฝงหรือถูกกดทับในพื้นท่ีมา
เปนเวลานานไดถูกนําข้ึนมาตีแผ หรือเผยแพรใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบดานมากข้ึน     
  ปรากฏการณการเกิดนักขาวพลเมืองในสงัคมไทย  จงึถือวาเปนผลกระทบเชิงบวกไดมากกวาลบโดยเฉพาะ
การกระตุนใหประชาชนพลเมืองไดลกุข้ึนมาใชสทิธิการส่ือสารในการนําเสนอ แลกเปล่ียน  ขอมลู  เร่ืองราว ความจริง      
ทีเ่กิดขึน้ในแตละพ้ืนท่ีของสงัคมไดมากข้ึน  ซึง่น่ันก็หมายถึงการเร่ิมตนขับเคล่ือนเร่ืองสทิธิมนษุยชนขัน้พ้ืนฐานท่ีใคร ๆ 
ก็สามารถทําได  นั่นคือ การใชสิทธิอยางรูจักและเขาใจ  ดังน้ัน  การทําหนาท่ีของส่ือพลเมืองผานพ้ืนท่ีสื่อออนไลน
นัน้ สามารถเปนพลังในการขบัเคลือ่นดานสทิธิมนษุยชนใหกับสงัคมไทยไดชดัเจนมากข้ึน  โดยเฉพาะการขับเคล่ือน
ประเด็นปญหาสิทธิชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสิทธิทางการเมือง  สะทอนใหเห็นบทบาทของผูบริโภคขอมูล
ขาวสารในยุคใหม ที่สามารถเขาถึงและใชสื่อออนไลนไดอยางสรางสรรค  
  อยางไรก็ตาม  นอกจากการพัฒนาและสงเสริมเร่ืองการมีสวนรวมในการรายงานขาวดานสิทธิมนุษยชน
ผานส่ือออนไลนใหกับนักขาวพลเมืองในสังคมไทยจะเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองอาศัยความรวมมือจากกลุมบุคคลและ
องคกรภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ตัวนักขาวพลเมือง  นกัขาวอาชีพ  องคกรส่ือกระแสหลักและส่ือทางเลือก  ตลอดจนสถาบัน
การศึกษา  องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาคม หนวยงานตาง ๆ  แลว   การใหความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในเรื่องจริยธรรมและกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทําหนาท่ีในฐานะสื่อพลเมืองใหกับสังคม ไมวาจะ
เปนพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  กฎหมายอาญา เชน  การหม่ินประมาท  การละเมิดลิขสิทธ์ิ  กฎหมาย
สิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ  ลวนแตเปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญ นอกจากจะชวยผลักดันและพัฒนานักขาวพลเมืองใหมี
ความเขมแข็ง สามารถเปนสื่อพลเมืองที่ดี  มีพลังในการส่ือสาร ชวยขับเคล่ือนประเด็นปญหาท่ีกอใหเกิดประโยชน
สาธารณะไดแลว  ยังชวยสรางการยอมรับและความนาเช่ือถือในตัวของนักขาวพลเมืองไดมากข้ึนดวย
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