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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ค้นหาและพัฒนากลไกท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนวารสารศาสตร์พลเมือง ตลอดจนรวบรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการจัดกระบวนการพัฒนานักข่าวพลเมืองในชุมชนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555 – วันที่ 30 กันยายน 2555 มีสมาชิกใน
ชุมชนราษีไศลเข้ามามีส่วนร่วมจํานวน 59 คน โดยมีบทบาทในฐานะผู้ร่วมวิจัย 4 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
และผู้เข้าอบรม 55 คน ผลการวิจัยพบว่า กลไกการพัฒนานักข่าวพลเมือง ประกอบด้วย 1) กลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทขับเคลื่อนวารสารศาสตร์พลเมือง หรือมีส่วนร่วมในการผลิตงานข่าวพลเมือง 2) การจัดกระบวนการ
สร้างและพัฒนานักข่าวพลเมือง การจัดการผลิตส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ 3) การเลือกส่ือพลเมืองที่เหมาะสม 4) การกําหนดเป้าหมายที่
เด่นชัดของการพัฒนาวารสารศาสตร์พลเมือง ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจและมุมมองที่มีต่อวารสารศาสตร์พลเมืองของผู้จัดกระบวนการ กิจกรรมในกระบวนการ และ
ระดับความตระหนักในความสําคัญและพลังของวารสารศาสตร์พลเมืองของผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
 
คําสําคัญ: วารสารศาสตรพ์ลเมือง  นักข่าวพลเมือง  กลไกการพัฒนานักข่าวพลเมือง  ชุมชนราษีไศล 
 
Abstract 
 This research was conducted to search for and develop an appropriate mechanism to 
encourage citizen journalism and to accumulate the influential factors of success in citizen 
reporters’ development procedure in Rasrisalai Community, Srisaket Province. A participatory 
action research was applied with a number of 59 local people who played roles as co-
researchers, key informants and participants in the training from March 1, to September 30, 
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2012. The findings reveal that the mechanism appears to be composed of these following 
components; 1) active individuals in the enhancement process of  citizen journalism or the 
participation in citizen news production, 2) effective managements of citizen reporter 
development process, citizen media production, forming and extending the collaboration 
networks as well as having a strategy of knowledge management, 3) an appropriate 
selection of citizen media, and 4) obvious clarification of goal in citizen journalism 
enhancement. Additionally, it also indicates that the achievement of the citizen journalism 
development process is based on key persons’ understanding and their point of views on 
citizen journalism, activities in the process, including the extent of participants’ awareness 
of significance and power of citizen journalism. 

 
Keywords:  Citizen Journalism, Citizen Journalist, Citizen Journalist’s Development 
 Mechanisms, Rasrisalai Community 

 
บทนํา 
 ปัจจุบันวารสารศาสตร์พลเมือง (citizen journalism) 
หรือการที่ประชาชนซ่ึงมิได้เป็นผู้ส่ือข่าวอาชีพ ผลิตและ
เผยแพร่ข่าวสารในรูปข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
คลิปเสียงผ่านช่องทางการส่ือสารรูปแบบต่างๆ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในสังคมที่
พลเมืองมีความตื่นตัว  และต้องการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่ือสารสาธารณะ (public communication) 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทําให้วารสารศาสตร์พลเมืองเติบโตมีหลาย
ประการ อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและเครือข่ายการส่ือสารของประชาชน ความ
ต้องการข้อมูลข่าวสารที่เสรี หลากหลาย และมีคุณภาพ
เชื่อถือได้ รวมถึงการตระหนักในความสําคัญของสิทธิ
การส่ือสาร (S Koreans, 2006; Joyce, 2007; Yu, 
2003) 
 Riaz และ Pasha (2011) ชี้ให้เห็นว่า วารสาร-
ศาสตร์พลเมืองไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่การแสดงความ
คิดเห็นให้แก่ประชาชนเท่านั้น หากข่าวพลเมืองยังมี
สถานะเป็นแหล่งข้อมูลแก่ส่ือกระแสหลัก โดยเฉพาะใน
ประเทศที่ส่ือและเนื้อหาในส่ือขาดความหลากหลาย เช่น 
ประเทศอิหร่าน ซิมบับเว เคนยา และปากีสถาน เป็นต้น 
ในการน้ีภาพและวิดีโอจากนักข่าวพลเมืองที่สะท้อน 
“เสียง” จากกลุ่มคนด้อยโอกาสและคนกลุ่มน้อยยิ่งทวี
ความสําคัญ โดยช่วยสร้างความหลากหลายของเน้ือหา 
 

ข่าวสารเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ Sonwalkar (2009) ที่ระบุ
ไว้ในบทความ “Citizen Journalism in India: The 
Politics of Recognition” ว่า งานข่าวพลเมืองในอินเดีย
ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากในช่วงที่ประเทศเผชิญ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว และ
อุทกภัย ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลต่อวงการการเมือง 
โดยเฉพาะการเปิดเผยการทุจริตคอรัปชั่น หรือการ
เรียกร้องให้แก้ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทารุณกรรม
ทางเพศต่อสตรี และปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ โดย
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสําคัญต่อการเติบโตของส่ือพลเมืองมา
จากการที่ชนชั้นกลางเกือบ 500 ล้านคนของอินเดีย
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้เป็นช่องทางในการ
รายงานและแลกเปล่ียนข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ทําให้
พื้นที่สาธารณะทางการเมืองเปิดกว้างอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน   
 อย่างไรก็ตาม นอกจากความตื่นตัวของผู้รับสาร
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสนับสนุนให้เกิด
นักข่าวพลเมืองโดยสถาบันการศึกษา และสถาบัน
ส่ือสารมวลชน ก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่ช่วย
ให้ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวเติบโตยิ่งขึ้น อาทิ 
ศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาที่เปิด
เว็บไซต์สนับสนุนให้นักข่าวพลเมืองนานาประเทศ
แลกเปลี่ยนข่าวสารภายใต้ชื่อโครงการ  “Global 
Voices” ทั้งยังจัดอบรมการรายงานข่าวพลเมือง ก่อตั้ง 
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องค์กรเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบล็อกเกอร์ที่ถูกข่มขู่
คุกคาม จับกุมหรือตรวจพิจารณา4 (Hart, 2014) 
นอกจากนั้น  ยังมีการก่อตั้ ง โครงการ  “Lindaba 
Ziyafika” ของภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
Rhodes สหรัฐอเมริกา เพื่อให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
ประเทศแอฟริกาใต้จัดอบรมนักข่าวพลเมืองแก่เยาวชน
ที่อยู่ในย่านชุมชนแออัด (Dugmore, 2009; Zuckerman, 
2010) และการเปิดหลักสูตรนักข่าวพลเมืองของเว็บไซต์ 
Ohmynews เกาหลีใต้ เป็นต้น 
 ส่วนในประเทศไทย การพัฒนาวารสารศาสตร์
พลเมืองที่ผ่านมามักอยู่ในรูปการอบรมระยะส้ันที่จัดโดย
ส่ือทางเลือก เช่น ประชาไท กลุ่ม Deep South Watch 
(ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) กลุ่ม Thai Netizen 
Network และองค์กรส่ือสาธารณะอย่างสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service: Thai 
PBS) ซึ่งจัดอบรมนักข่าวพลเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
แต่ยังไม่มีการส่งเสริมและพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงสนใจค้นหากลไกท่ีเหมาะสม
ในการสนับสนุนให้เกิดวารสารศาสตร์พลเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของ
การจัดกระบวนการให้เกิดนักข่าวพลเมืองและการขยาย
เครือข่ายนักข่าวพลเมืองในรูปแบบที่ชุมชนต้องการ โดย
เลือกชุมชนราษีไศล อ .ราษีไศล จ .ศรีสะเกษ เป็น
กรณีศึกษา เนื่องจาก 1) มีประเด็นในท้องถิ่นหลากหลาย
มิติ ทั้งมิติทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เยอ  ส่วย  ลาว  เขมร  ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงด้านวิถีความเป็นอยู่ อาชีพ และยังมีการ
ต่อสู้เรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐหลังการก่อสร้างเขื่อน 
ราษีไศล ระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม รวมถึงปัญหาความ
เส่ือมโทรมของแม่น้ํามูล เป็นต้น 2) สมาชิกบางส่วนมี
ประสบการณ์ผลิตส่ือ 3) สมาชิกส่วนใหญ่มีความ
ต้องการใช้ส่ือ 4) มีการรวมกลุ่มเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรม
เคล่ือนไหวทางสังคม และ 5) ชุมชนมีสายสัมพันธ์กับส่ือ
ท้องถิ่นและส่ือชุมชนในภูมิภาค จึงน่าจะมีศักยภาพเพียง

                                                           
4 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดส้ินสุดลงแล้ว แต่  
  Global Voices ยังคงดําเนินการต่อในฐานะส่ือพลเมืองและแสวงหา 
  ทุนสนับสนุนการดําเนินงานด้วยตนเอง 

พอที่จะขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อขยายงานนักข่าวพลเมือง
ต่อไปด้วยตนเองภายหลังส้ินสุดงานวิจัย 
  
ปัญหานําวิจัย 
 1. กลไกที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนให้เกิดนักข่าว
พลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการจัด
กระบวนการสร้างและพัฒนานักข่าวพลเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลไกท่ีเหมาะสมในการขับเคล่ือนให้
เกิดนักข่าวพลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการ
จัดกระบวนการสร้างและพัฒนานักข่าวพลเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดวารสารศาสตร์พลเมือง 
 เชนีย์ โบว์แมน (Shayne Bowman) และคริส วิลลิส 
(Chris Willis) ให้ความหมายนักข่าวพลเมืองว่า คือ การ
กระทําของพลเมืองที่พร้อมแสดงบทบาทในกระบวนการ
รวบรวม รายงาน วิเคราะห์ และเผยแพร่ข่าวสาร โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดข่าวสารที่เสรี เช่ือถือได้ ถูกต้อง
แม่นยํา มีมุมมองที่กว้างขวาง เป็นส่ิงที่สังคมประชาธิปไตย
ต้องการ (Willis & Bowman, 2003) ส่วน สจ๊วต อัลเลน 
(Allan, 2009) ต้ังข้อสังเกตว่า คนทั่วไปรับรู้ความหมาย
ของนักข่าวพลเมืองโดยเช่ือมโยงกับการรายงานข่าว
วิกฤติ (crisis reporting) เช่น การเกิดเหตุการณ์สึนามิ 
ที่เอเชียใต้ในปี 2004 ซึ่งในเหตุการณ์นั้นนักท่องเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการรายงานข่าวสาร ทั้งข้อความ 
ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว ในเว็บไซต์ หรือแม้แต่ในบล็อก
ส่วนตัวในฐานะพยาน และเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนที่
ส่ือมวลชนจะนําข้อมูลและภาพเหล่านั้นไปเผยแพร่ซ้ํา 
ฉะนั้น นักข่าวพลเมืองในมุมนี้ ก็คือ ประชาชนท่ัวไปที่
บังเอิญผ่านไปหรืออยู่ในเหตุการณ์สําคัญ ทําให้พวกเขา
ต้องสวมบทบาทเป็นผู้ส่ือข่าวชั่วคราว โดยมีเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือบันทึกและเผยแพร่เหตุการณ์  
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 2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 ก า ร ส่ื อ ส า ร แบบ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( participatory 
communication) หมายถึง กระบวนการส่ือสารที่เปิด
โอกาสให้บุคคล/กลุ่มคนในพื้นที่ที่จะส่ือสารได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกแบบการส่ือสาร ตั้งแต่เริ่มต้นไปจน
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการ โดยการสื่อสารต้องเน้น
วิธีการที่เหมาะสมสําหรับผู้รับสารมากกว่าจะมุ่งใช้วิธี
เพียงเพื่อถ่ายทอดข่าวสารเท่านั้น รวมถึงเน้นที่สภาวะ
แวดล้อมผู้รับสารมากกว่าตัวผู้ส่งสาร หรือการแสดงผล
การส่ือสาร ส่ิงสําคัญคือเน้นให้เห็นถึงการแสวงหาวิธีการ
ส่ือสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร (จุมพล รอดคําดี, 2532) 
ในการน้ีหัวใจสําคัญของกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการร่วมคิด ร่วมรับฟัง และเคารพใน
ความคิดของผู้อื่น ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ในชุมชน ร่วมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม และ
เปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกัน
ค้นหาแนวทางและตัดสินใจร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลที่
สมบูรณ์ ทั้งน้ี การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
สังคมจะนําไปสู่การเกิดสํานึกเชิงสาธารณะร่วมกัน 
(public consciousness) และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิก ในสั งคม  เพื่ อนํ า ไป สู่การพัฒนา
เปล่ียนแปลงสังคมที่เหมาะสมและเป็นที่เห็นพ้องต้องกัน
ของสมาชิกในสังคม (ไวท์ และคณะ, 2539 อ้างถึงใน 
สุนีย์ หนูสง, 2549) 
 3. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ 
 แนวคิดน้ีมีความสําคัญในฐานะที่วารสารศาสตร์
พลเมืองยังผลให้พื้นที่สาธารณะของพลเมืองเพิ่มขึ้น 
รวมถึงเป็นพื้นที่ในการผนึกกําลังร่วมกันของพลังภาค
ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ที่ผ่านมามีนักวิชาการเสนอให้นิยาม
เรื่องพื้นที่สาธารณะดังนี้ 1) พื้นที่สาธารณะต้องมี
ลักษณะเปิดกว้าง ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย 2) มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่อย่างใกล้ชิด 3) ประกอบด้วยส่ือหลาย
ประเภท ได้แก่ ส่ือกระแสหลัก ซึ่งหมายถึงส่ือมวลชนที่
มุ่งเน้นผลกําไรเป็นหลัก หรือส่ือทางการในพื้นที่ของฝ่าย
อํานาจรัฐที่ครอบงําการส่ือสารทางการเมือง และส่ือ
ทางเลือกหรือส่ือที่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
 

รูปแบบใหม่จัดทําขึ้นเพื่อส่ือสารภายในเครือข่ายและ
ส่ือสารกับสาธารณะ (พวงพนา คุณวัฒน์, 2546 อ้างถึง
ใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ละครเร่ 
บล็อก เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น  
 4. แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 แนวคิดนี้ เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิใช้อํานาจทาง
การเมืองโดยตรงควบคู่กับการใช้สิทธิการส่ือสารของ
พลเมืองและชุมชน และยังหมายถึง การที่ประชาชนเข้า
มามี ส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากประชาธิปไตยแบบผู้แทนมีข้อบกพร่องที่
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การบริหารจัดการงานของรัฐบาลค่อนข้างน้อย (วัชรินทร์ 
ชาญศิลป์, 2552) ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ 
ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ดังนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 
เป็นต้นมา ได้มีการกําหนดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ค่อนข้างชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2550)  
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวารสารศาสตร์
พลเมืองและนักข่าวพลเมืองจํานวนหน่ึงในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป ส่วน
ในไทยพบเพียงงานของประภาส ปิ่นตบแต่ง (2553) ที่มี
ความใกล้เคียงด้านประเด็นการศึกษามากที่สุด ซึ่งได้
ประเมิน ติดตาม และเสริมศักยภาพนักข่าวพลเมือง 
บ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และพบว่า 
กระบวนการสร้างนักข่าวพลเมืองคลองโยงเกิดขึ้นควบคู่
กับการต่อสู้เคล่ือนไหวในประเด็นปัญหาที่ดิน โดย
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ชื่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสใน
ขณะนั้น) มีบทบาทการให้พื้นที่นําเสนอข่าวทางหน้าจอ
โทรทัศน์ผ่านรายการนักข่าวพลเมือง การสอนเทคนิค
การผลิตข่าวและสร้างความมั่นใจให้เกิดการผลิตข่าว  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการวิจัยน้ีได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นแนวทางพัฒนากลไกขับเคล่ือน
ให้เกิดนักข่าวพลเมือง โดยวิธีดําเนินการมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 1. ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ร่วมวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  
  1.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย มีจํานวน 6 คน ประกอบด้วย
สมาชิกที่สนใจและมีบทบาทชักชวนให้สมาชิกชุมชนเป็น
นักข่าวพลเมือง ได้แก่ ครูอาจารย์ภายในชุมชน คือ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 
และอาจารย์โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ชาวบ้าน 
ราษีไศลและนักข่าวกลุ่มส่ือเสียงคนอีสานจํานวน 2 คน 
และเจ้าหน้าที่สํานักเครือข่ายส่ือภาคพลเมือง Thai PBS 
ที่มีบทบาทในการพัฒนาอบรมนักข่าวพลเมือง จํานวน 
2 คน  
  1.2 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ราษีไศล จํานวน   
55 คน ประกอบด้วย 1) ตัวแทนชาวบ้าน 2) เครือข่าย
ราษีไศล ลุ่มน้ําห้วยทับทัน 3) เครือข่ายสมัชชาคนจน
เขื่อนหัวนา 4) เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ประจําภาคอีสาน และ 5) ครูโรงเรียนในพื้นที่หรือที่อยู่
อาศัยในหมู่ที่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 14 อ.ราษีไศล และ
พื้นที่ใกล้เคียง และ 6) ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเมืองคง 
โรงเรียนหนองหมีหัวดง โรงเรียนบ้านอีหนา โรงเรียน
กระเดาอุ่มแสง โรงเรียนบ้านดงแดง และโรงเรียน
บ้านเพียมาต จํานวน 40 คน  
 2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยดําเนินงานวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้  
  2.1 ติดต่อผู้นําชุมชน กลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน ครู 
ประชาชนให้เข้ามาเป็นผู้ร่วมวิจัย    
  2.2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนราษีไศลจากการ
ประมวลเอกสาร สัมภาษณ์สมาชิกชุมชน และสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ร่วมวิจัย  
  2.3 เตรียมเอกสารประกอบกิจกรรมเพื่ อ
กําหนดรูปแบบการพัฒนานักข่าวพลเมือง โดยศึกษาการ

ดําเนินงานของกลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานของสํานักเครือข่ายส่ือภาค
พลเมือง Thai PBS เพื่อจัดทํากลไกต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดนักข่าวพลเมือง   
  2.4 เตรียมความพร้อมและตรวจสอบความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนและเยาวชนด้วยกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การฝึกทักษะการส่ือสารทั่วไป การสํารวจ
และทําความรู้จักสภาพแวดล้อมในชุมชน ฝึกฝนการคิด
ประเด็น รวมทั้ งทดลองเป็นนักข่าวพลเมือง และ
เผยแพร่ผลงานในชุมชน   
  2.5 ดําเนินการตามวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม และค้นหาเทคนิคส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วย
เทคนิค AIC ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ร่วมวิจัยวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การสังเกตแนวทางและกระบวนการท่ีกําหนด
ไว้เพื่อพัฒนาเยาวชนและสมาชิกชุมชนให้ทํางานนักข่าว
พลเมือง และการสะท้อนผล ทั้งนี้ วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 – 
วันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 7 เดือน โดยดําเนินการ
วิจัย 2 วงจรในกลุ่มเยาวชน และ 1 วงจรในกลุ่มครู และ
ตัวแทนชุมชน   
  2.6 สรุปผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้กลไกการขับเคล่ือนนักข่าว
พลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมปัจจัย
ป้อน ได้แก่ 1) การเตรียมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ชาวบ้าน ครู
และนักเรียน และเตรียมกรณีศึกษา 2) กระบวนการ 
พัฒนาเจตคติและกระบวนการพัฒนาทักษะในการ
ส่ือสารและการผลิตผลงานแก่กลุ่มชาวบ้าน ครูและ
นักเรียน 3) ผลของกระบวนการในข้อ 2.4 และ 2.5 
4) ผลการประเมินผล 5) การวัดผลจากผลผลิต ได้แก่ 
ส่ือที่ผลิตและความเข้าใจเกี่ยวกับวารสารศาสตร์
พลเมือง และ 6) ผลลัพธ์ที่ได้ เช่น การรวมตัวกันในรูป
ชมรมผลิตส่ือของกลุ่มเยาวชน ความสนใจเป็นนักข่าว
พลเมืองของเยาวชนหรือคนในชุมชน เป็นต้น 
 จากขั้นตอนดังกล่าว สามารถอธิบายเป็นภาพที่ 1 
ได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1  ขั้นตอนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนราษีไศล 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้กําหนดให้มีแนว
คําถามสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน แบบบันทึกกิจกรรมของ

กลุ่มชาวบ้าน ครูและเยาวชน แบบบันทึกผลการ
สังเกตการณ์ของผู้ร่วมวิจัย   
 
 

กลุ่มผู้ร่วมกระบวนการ PAR 
1. กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  
2. นักเรียน ครู และชาวบ้าน 

ผลลัพธ์  
1. รวบรวมประเด็นที่ต้องการส่ือสารในชุมชนราษีไศล 
2. ส่งเสริมกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
3. ครู นักเรียน ชาวบ้านร่วมกันก่อต้ังพัฒนาศูนย์ส่ือชุมชน 
4. รูปแบบการจัดกระบวนการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างศักยภาพแก่
ผู้สนใจเป็นนักข่าวพลเมือง 

 
 
 

P 
A 
R 

วางแผนการวิจัย 

ปฏิบัติและสังเกตผล 

สะท้อนผลการพัฒนา 

ปรับปรุงแผนการพัฒนา 

ปฏิบัติและสังเกตกิจกรรม 

สะท้อนผลการพัฒนา 

ถอดบทเรียนกลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน

แสวงหากิจกรรมและความรู้

A 

I 

C 

แผนพัฒนาเจตคติต่อการ 
เป็นนักข่าวพลเมือง 

แผนพัฒนาทักษะการส่ือสาร
และการผลิตส่ือพลเมือง 

วางแผนการประเมินเจตคติ 
ในการทํางานในฐานะ 
นักข่าวพลเมือง กิจกรรมพัฒนาเจตคติต่อการเป็นนักข่าวพลเมือง

กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสารและผลิตส่ือพลเมือง

ชิ้นงานส่ือ
พลเมือง

ประเมินผลเจตคติและสื่อพลเมืองที่ผลิตจากวิทยากร ผู้ร่วมวิจัย 

พัฒนาเจตคติต่อการเป็นนักข่าวพลเมือง

พัฒนาทักษะการส่ือสารและผลิตงานส่ือพลเมือง

เสริมศักยภาพให้ครู เยาวชน และชาวบ้านราษีไศลที่ต้องการเป็นนักข่าวพลเมือง 

เตรียมความพร้อม

ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ร่วมวิจัย

ชาวบ้าน, ครู, นักเรียน 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  4.1 รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น 
แนวคําถามสัมภาษณ์ แบบบันทึกกิจกรรม แบบบันทึก
การสังเกตการณ์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบ
ความสอดคล้องและถูกต้อง โดยจะใช้การตรวจสอบ
ภายในกับผลการสัมภาษณ์ เช่น พิจารณาหาร่องรอย
อคติทั้งจากนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูล พิจารณาความลึก
และความกว้างของข้อมูล ส่วนแบบบันทึกกิจกรรมและ
แบบบันทึกการสังเกตจะพิจารณาจากความสอดคล้อง
ของผลการบันทึกของนักวิจัยทั้ง 3 คน   
  4.2 ตรวจสอบความเช่ือถือได้ (credibility) 
ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) เพื่อ
ตรวจสอบสาระที่ได้จากหลายมุมมอง และนําข้อมูล
ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการจดบันทึกภาคสนาม (field 
note) ควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง โดยจะสังเกตบรรยากาศใน
สถานที่ และสีหน้าท่าทางกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลทั้ง
สองส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อลดอคติต่อส่ิงที่นักวิจัย
ได้เห็นหรือได้ยิน   
  4.3 จัดระเบียบข้อมูล โดยนําข้อมูลที่ได้จาก
แบบบันทึกกิจกรรมของกลุ่มชาวบ้านและนักเรียน และ
แบบบันทึกผลการสังเกตของผู้ร่วมวิจัยมารวบรวมอย่าง
เป็นระเบียบเรียงตามลําดับการจัดกระบวนการ จากนั้น
จึงจัดหมวดย่อยตามประเด็นการศึกษาเป็น 2 หมวด 
ได้แก่ 1) ความเข้าใจในแนวคิดวารสารศาสตร์พลเมือง
และบทบาทของนักข่าวพลเมืองต่อชุมชนและ 2) ความ 
สามารถในการผลิตส่ือพลเมือง    
  4.4 ตีความหมายข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา
จากข้อมูล แล้วจัดประเภทและจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และตีความข้อมูลเหล่านั้น 
รวมถึงวิเคราะห์ผลผลิตส่ือที่ผู้เข้าอบรมผลิต เช่น การท่ี
เยาวชนเลือกรายงานอุบัติเหตุในชุมชน สาเหตุที่ทําให้
ปลาในแม่น้ํามูลตาย ประเพณีแข่งเรือในแม่น้ํามูล การ
เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีชื่อเรียกว่า “สะไน” การสาน
สัมพันธ์ของชาติพันธุ์ส่วย เขมร ลาว เยอ ซึ่งสะท้อนว่า
เยาวชนมองว่านักข่าวพลเมืองมีบทบาทในการสะท้อน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงบอกเล่าอัตลักษณ์ของ
ชุมชน เป็นต้น   
  
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลบริบทชุมชนอําเภอราษีไศล และการ
ดําเนินงานของกลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน  
 อําเภอราษีไศลตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดศรีสะเกษ 
มีเนื้อที่ประมาณ 504.858 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 77,278 คน (กรมการปกครอง, 2554) 
ด้านการปกครองแบ่งเป็น 13 ตําบล 165 หมู่บ้าน และ 
16,238 หลังคาเรือน ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง พื้นดิน
เป็นดินร่วนปนทราย มีป่าละเมาะบางส่วน ที่ดินริมฝ่ัง
แม่น้ํามูลเป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึงและนํ้าหลากตอนน้ํา
มากในฤดูฝน เพราะเป็นป่าทาม และมีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่ง
กุลาร้องไห้ อาชีพหลักของประชากร คือ ทํานา ค้าขาย 
และรับราชการ ประชากรบางส่วนมีอาชีพเสริม โดย
ปลูกหอมแดง รับจ้าง เล้ียงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว 
ในส่วนของวัฒนธรรม ความเชื่อ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ด้านประเพณี ยึดถือปฏิบัติตามหลัก 
“ฮีต 12 คอง 14”5 ตามแบบชาวอีสานทั่วไป ด้านความ
เชื่อ ชาวบ้านที่สืบเช้ือสายมาจากชาติพันธุ์เยอมีความ
เช่ือเรื่องผี พระแม่คงคา และส่ิงที่อยู่เหนือธรรมชาติ 
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2554) 
 ในปี พ.ศ. 2535 – 2536 เขื่อนราษีไศลถูกสร้างขึ้น
บริเวณลุ่มน้ํามูลตอนกลาง ต่อมาชาวราษีไศลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ได้รวมตัวกันเคล่ือนไหวให้รัฐ
แก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ทําให้ชาวบ้าน
ที่เป็นแกนนําได้เรียนรู้ความสําคัญของสิทธิการส่ือสาร 
กระบวนการและวิธีการส่ือสารของภาคประชาชน 
บทบาทของส่ือมวลชนที่ควรจะเป็น และเกิดการเรียนรู้ว่า
ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการส่ือสาร ทั้งนี้ สามารถแบ่ง
ขั้นตอนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร
สาธารณะของชาวราษีไศลได้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
เรียนรู้การประสานงานกับส่ือกระแสหลักภายนอกชุมชน 

                                                           
5 ฮีต 12 หมายถึง ประเพณีที่คนในภาคอีสาน ยึดถือปฏิบัติในโอกาส 
  ต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี คอง 14 หมายถึง แนวทางท่ีเป็น 
  หลักยึดถือซึ่งทุกคนควรปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
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ระยะที่ 2 เริ่มมีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นข่าวให้ส่ือ
กระแสหลักและสื่อท้องถิ่น และระยะที่ 3 เรียนรู้
กระบวนการผลิตส่ือและการนําเสนอข่าวด้วยตนเอง 
โดยชาวบ้านได้ก่อตั้ง “ทีมนักข่าวทามมูน” หรือ “นักข่าว
พลเมืองกลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน” มีสมาชิก 10 คน ทํา
หน้าที่เสนอเรื่องราวผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่ส่ือ
กระแสหลักไม่รายงาน ก่อนหน้าน้ีสมาชิกกลุ่มเคย
ร่วมกันผลิตส่ือชุมชนเพื่อใช้ในการชุมนุมมาแล้วหลาย
ประเภท เช่น ส่ือวิทยุชุมชน (เครือข่ายวิทยุชุมชนรอบ
พื้นที่ป่าทาม) ส่ือส่ิงพิมพ์ (ข่าวหนังสือพิมพ์กําแพง) และ
ส่ือโทรทัศน์ (ทามทีวี ทีวีเพื่อคนทาม เป็นการจําลองการ
ปฏิบัติการจริงของทีวีชุมชน นําเสนอผ่านเครื่องฉายให้
ชมเฉพาะในเครือข่าย) นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นกอง
บรรณาธิการรายการทีวีจออีสาน ผลิตสารคดีท้องถิ่น 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ทางวิทยุชุมชน
ในพื้นที่ และหนังสือเครือข่ายส่ือประชาชนภาคอีสาน 
(ผา กองธรรม, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2554) 
 2. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การขับเคลื่อนงานนักข่าวพลเมืองในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ 
 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งน้ีมีรายละเอียดที่
จําแนกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมแก่ผู้ร่วมวิจัย 
และผู้เข้าร่วมอบรม 
  1. การสํารวจและคัดเลือกผู้ร่วมวิจัยในพื้นที ่
ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดการวิจัยกับตัวแทนครู ผู้นํา
ชุมชน ชาวบ้าน และนักข่าวพลเมืองกลุ่มส่ือเสียงคน
อีสาน รวม 12 คน รวมทั้งอธิบายแนวคิดนักข่าวพลเมือง 
บทบาทของนักข่าวพลเมือง ประสบการณ์ในฐานะ
นักข่าวพลเมืองและประโยชน์ที่ได้รับจากการรายงาน
ข่าวพลเมือง รวมถึงฉายตัวอย่างงานนักข่าวพลเมือง 
แล้วจึงถามความสมัครใจในการมีส่วนร่วมในงานวิจัย 
กระทั่งได้ผู้ร่วมวิจัยจํานวน 6 คน   
  2. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้ร่วมวิจัย โดยถอด
บทเรียนจากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ และการสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปว่ากระบวนการ
อบรมเยาวชนควรประกอบด้วยหัวข้อประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน การเล่าเรื่อง
ด้วยภาพ ทักษะการถ่ายภาพ ทักษะการรายงานข่าว

พลเมืองผ่านหนังสือพิมพ์กําแพง ทักษะการรายงานข่าว
พลเมือง และการผลิตรายการผ่านส่ือวิทยุ ขณะที่
กระบวนการอบรมสําหรับครูและตัวแทนชาวบ้าน 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ แนวคิดวารสารศาสตร์
พลเมือง การคิดประเด็นข่าวจากพ้ืนที่ การเล่าเรื่องด้วย
ภาพ การเล่าเรื่องผ่านพื้นที่สาธารณะ ทักษะการเขียน
บทโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการตัดต่อวิดีโอ   
  3. การเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม    
ผู้ร่วมวิจัยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ในเรื่องทักษะการสื่อสารทั่วไป ข้อมูลประวัติความเป็นมา
ของชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชน และความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข่าวและนักข่าวพลเมืองผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสอดแทรกได้ในโรงเรียนสําหรับ
กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาพื้นฐานที่มีความ
เกี่ยวข้อง การสนทนาก่อนเริ่มเข้าสู่การเรียน และการ
ทํากิจกรรมของชมรมประชาสัมพันธ์ประจําโรงเรียน 
โดยใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ก่อนร่วมอบรม    
  สําหรับผู้เข้าอบรมกลุ่มตัวแทนชาวบ้านและครู 
มีการเตรียมความพร้อมผ่านการพูดคุย และการสนทนา
แบบไม่เป็นทางการ ร่วมกับการใช้แบบสอบถามเพื่อถาม
ความต้องการเป็นนักข่าวพลเมือง และขอให้ผู้เข้าอบรม
เตรียมข้อมูลล่วงหน้าในลักษณะภาพเคลื่อนไหว เสียง
สัมภาษณ์ ดนตรี หรือเอกสารอ่ืนๆ เพื่อนํามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตส่ือระหว่างการอบรม เช่น คลิปวีดิโอ
สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นแหล่งข่าว และเอกสารข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการเขียนบทโทรทัศน์ เป็นต้น  
  ในกระบวนการอบรม มีผู้อบรมทั้งสิ้น 8 คน 
แบ่งเป็นคนนอกชุมชน 6 คน คือ นักวิจัย 2 คน ซึ่งเป็น
นักวิชาการนิเทศศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นนักข่าวและ
วิทยากรอบรมนักข่าวพลเมืองของ Thai PBS และ
เจ้าหน้าที่สํานักเครือข่ายส่ือพลเมือง Thai PBS จํานวน 
4 คน และคนในชุมชน 2 คน ได้แก่ ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็น
ตัวแทนจากกลุ่มนักข่าวพลเมืองส่ือเสียงคนอีสาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการในวงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เป็นการดําเนินการวิจัยผ่านการสร้างกระบวนการ
ด้วยเทคนิค AIC (appreciation – influence – control) 
แยกดําเนินการ 2 ครั้ง มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 
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  1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน) มีการดําเนินการวิจัย     
2 วงจร 
  การวิจัยวงจรที่ 1 ประกอบด้วยการวางแผน
พัฒนาเยาวชนให้เป็นนักข่าวพลเมือง การปฏิบัติ และ
สังเกตการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักข่าวพลเมือง และ
การสะท้อนผลการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักข่าวพลเมือง 
โดยมีกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1. การวางแผนพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักข่าว
พลเมือง ขั้นตอนนี้ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
   1.1 วางแผนเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน    
ผู้ร่วมวิจัยระบุว่าเป้าหมายในการสร้างและขยายเครือข่าย
นักข่าวพลเมืองอยู่ที่การใช้วารสารศาสตร์พลเมืองในฐานะ
กลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   1.2 วางแผนกิจกรรมการพัฒนาเจตคติต่อ
การเป็นนักข่าวพลเมืองแก่กลุ่มเยาวชน โดยขั้นตอน A 
(appreciation) ในขั้นตอน A1 ได้ข้อสรุปว่า เจตคติที่
จําเป็นต่อการเป็นนักข่าวพลเมืองมีความสัมพันธ์กับ
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง โดยเช่ือว่า
พลเมืองทุกคนมีสิทธิในการสื่อสาร ส่วนขั้นตอน A2 คือ 
ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าสถาบันทางสังคมที่แวดล้อมรอบตัว
เยาวชน อาทิ ครอบครัว โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
บ่มเพาะ และปลูกฝังให้เยาวชนตื่นตัวและตระหนักใน
ความสําคัญของจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของนักข่าวพลเมือง ขณะที่
ขั้นตอน I (influence) ประกอบด้วยขั้นตอน I1 คือ การ
คิดกิจกรรมหรือแผนงานที่ทําให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็นนักข่าวพลเมือง และขั้นตอน I2 คือ การจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมในการพัฒนาและสร้างเจตคติ 
ที่ดีต่อการทํางานนักข่าวพลเมือง  และขั้นตอน C 
(control) เป็นการวางแนวทางปฏิบัติที่ผู้ร่วมวิจัยกําหนด
ผู้รับผิดชอบและรายละเอียดของกิจกรรม ประกอบด้วย
ขั้นตอน C1 คือ การเสนอผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมใน  

แต่ละกิจกรรม  และขั้นตอน  C2 คือ  การกําหนด
รายละเอียดของแผนงาน ที่กําหนดมาจากวิถีชีวิต บริบท
ของชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นที่เยาวชนคุ้นเคย และมีประสบการณ์ร่วม ซึ่งจะ
ทําให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าทรัพยากรของตนเอง 
และสามารถส่ือสารเป็นผลงานนักข่าวพลเมืองออกมาได้ 
   1.3 วางแผนการประเมินผลการพัฒนา   
เจตคติต่อการเป็นนักข่าวพลเมืองของกลุ่มเยาวชน      
ที่สําคัญ คือ การประเมินความตระหนักถึงคุณค่า การ
เห็นความสําคัญของเรื่องราว ข้อมูลในชุมชน ความ 
สามารถของเยาวชนในการนํามาถ่ายทอดสู่สังคม
ภายนอกให้รับรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและ
สังคม รวมถึงการใช้ส่ือเพื่อเป็นนักข่าวพลเมือง 
   1.4 วางแผนรูปแบบการพัฒนาทักษะการผลิต 
ส่ือภาพนิ่ง หนังสือพิมพ์กําแพง และวิทยุกระจายเสียง
แก่เยาวชน โดยเน้นวิธีการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม
สันทนาการให้เยาวชนเรียนรู้ทักษะการคิดประเด็น    
การจับประเด็นสําคัญ การถ่ายภาพ การใช้เสียง และ
การผลิตส่ือทั้งสามประเภท  
   1.5 วางแผนการประเมินผลการพัฒนา
ทักษะการผลิตส่ือภาพนิ่ง หนังสือพิมพ์กําแพง และ
วิทยุกระจายเสียงของเยาวชน โดยเน้นความเข้าใจใน
การถ่ายทอดเรื่องราว และการสื่อสารของเยาวชน
มากกว่าเทคนิคการผลิต   
   1.6 วางแผนพัฒนาการทํางานนักข่ าว
พลเมืองร่วมกับเยาวชน และกลุ่มครูแต่ละโรงเรียน 
รวมถึงการสานต่อกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และชุมชน 
โดยใช้ ส่ือใหม่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ครูภูมิปัญญา ชาวบ้าน และชุมชน เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ของชุมชน   
  ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม และการประเมินผลกิจกรรมในกระบวนการ
อบรมกลุ่มเยาวชนแสดงในตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และการประเมินผลในกระบวนการอบรมเยาวชน   
ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผล 

1. กจิกรรมละครเร่   
 

1) เพื่อให้เห็นคุณค่า ความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  
2) เพื่อสะท้อนวธิกีารเล่าเรือ่งราวของชุมชนผ่านช่องทาง 
การสื่อสารท่ีใกลต้วั เช่น โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป 

1) บอกสาระสําคัญของละครได ้
2) บอกเล่าเร่ืองราวของชุมชนตนเองได้ 
3) บอกถึงช่องทางการส่ือสารเพ่ือบอกเลา่
เรื่องราวของชุมชนได้  

2. กิจกรรมการ
เรียนรู้เทคนิคการ
ถ่ายภาพและลงพืน้ท่ี
ถ่ายภาพ 

1) เพื่อเรียนรู้ทักษะการเลา่เรื่องชุมชนด้วยภาพ สามารถ
บอกเลา่สิง่ท่ีมีคุณค่าในชุมชนของตนผ่านภาพถ่าย 
2) เพื่อให้มพีื้นฐานด้านมมุมองการถ่ายภาพ และ
องค์ประกอบของภาพ  

1) มีทักษะด้านการถ่ายภาพ 
2) สามารถถ่ายภาพเล่าเรือ่งในชุมชนของ 
ตนเองได ้

3. กิจกรรมการเลา่
เรื่องจากภาพถ่ายของ
ตนเอง และนําเสนอ
เป็นนิทรรศการ 

1) เพื่อให้เกดิทักษะการเลา่เรื่องผา่นวิธีการตา่งๆ เช่น  
การพดู การเขียน โดยมีภาพเป็นสว่นประกอบสําคัญ  
2) เพื่อให้มีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับข้อมลู และเรื่องราว
ในชุมชนมากขึ้นจนสามารถนํามาเลา่เป็นเรื่องราวให้ผูอ้ื่น
รับรู้ และเข้าใจได ้ 

1) สามารถเลา่เรื่องราว/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภาพและชุมชนของตนเองได ้
2) มีทักษะและมีวธิีการเล่าเรื่องมากขึ้น 
3) สามารถนําขอ้มูลเรื่องราวในชุมชนมา 
เช่ือมโยงและเล่าเรื่องได ้

4. กจิกรรมทําความ
รู้จักกบั “ข่าว”   

1) เพื่อให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกบัข่าว และการทําข่าว 
2) เพื่อสามารถนําข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญ และเรื่องราว
ของชุมชน มาสรา้งสรรค์เป็นผลงานข่าว 

1) มีความรู้เกี่ยวกบัข่าว และองคป์ระกอบข่าว 
2) สามารถคิดประเด็น และหาข้อมลู  
3) สามารถนําขอ้มูล และสาระสําคัญเรื่องราว
ของชุมชนมานําเสนอเป็นข่าวได้  

5. กิจกรรมเรียนรู้
และสรา้งสรรค์การ
ทําหนังสือพิมพ์
กําแพง 

1) เพื่อให้มีทักษะในการผลิตหนงัสอืพิมพ์กาํแพง  
2) เพื่อให้สามารถนําเรื่องราว และขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
ของตนมาบอกเล่าผ่านหนังสือพิมพ์กาํแพง  

1) สามารถผลิตผลงานหนังสือพิมพก์ําแพง 
เพื่อบอกเล่าข้อมูล/เรื่องราวของชุมชนได้ 
 

6. กจิกรรมรู้จกัสือ่
วิทยุเพื่องานนักข่าว
พลเมือง 

1) เพื่อเรียนรูก้ารใช้สื่อวิทยุเพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
และสาระเรื่องราวของชุมชน  

1) สรปุความสาํคัญของสื่อวิทยุต่อชุมชนได้ 
2) มีทักษะการใช้เสียงและเลา่เรื่องผา่นสื่อวิทยุได ้

7. กจิกรรมการแสดง 
ดนตรีพื้นบ้านราษีไศล 
สื่อสรา้งสรรค์ของ
ชุมชน  

1) เพื่อเรียนรูก้ารใช้สื่อดนตรีพื้นบ้านเป็นสื่อสร้างสรรค์
ของชุมชน   
 

1) เข้าใจว่าดนตรพีื้นบ้านสามารถเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการวิทยุสาํหรบัชุมชนได้ 
 

8. กจิกรรม “รายการ
วิทยุในฝันสําหรับ
เยาวชนราษีไศล”  

1) เพื่อฝกึปฏิบตัิการผลิตรายการวิทยุ ท่ีนําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร สาระเรื่องราวของชุมชน และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 

1) รู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุ 
2) สรา้งสรรค์รายการวิทยุของตนเองได ้
3) สามารถจดัรายการวิทยุได้ 

 
   2. การปฏิบัติ และสังเกตการพัฒนาให้เป็น
นักข่าวพลเมือง  
   สําหรับผลการพัฒนาแนวทางการทํางาน
นักข่าวพลเมืองของเยาวชน มีรายละเอียดดังน้ี 

   กิจกรรมที่ 1 ละครเร่ พบว่าเยาวชนเข้าใจ
เนื้อหาของละครที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชนของตน 
และเห็นว่างานนักข่าวพลเมืองเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่จะ
บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในชุมชนให้สังคมภายนอกได้รับรู้  
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   กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
และลงพ้ืนที่ถ่ายภาพ พบว่าเยาวชนแต่ละกลุ่มต่างมีส่วน
ร่วมในการถ่ายภาพเพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ของตนเอง ตัวอย่างข้อมูลที่เยาวชนนําเสนอ เช่น เยาวชน
โรงเรียนบ้านดงแดงเล่าถึงสภาพแม่น้ํามูลที่แห้ง ทําให้
ปลาตาย และชาวบ้านในหมู่บ้านต้องหาอาชีพเสริมคือ 
การทอผ้า ฯลฯ 
   กิจกรรมที่ 3 การเล่าเรื่องจากภาพถ่ายของ
ตนเอง และนําเสนอเป็นนิทรรศการ พบว่าเยาวชนมี
ความตั้งใจที่จะสืบค้น รวบรวมข้อมูล จับประเด็น สรุป
สาระสําคัญ เรียงลําดับเนื้อหาและเล่าเรื่อง โดยมีภาพ
เป็นส่วนประกอบ  
   กิจกรรมที่ 4 – 5 ทําความรู้จักกับ “ข่าว” 
และสร้างสรรค์การทําหนังสือพิมพ์กําแพง จากการ
ประเมินพบว่า เยาวชนมีข้อมูลและเรื่องราวที่ต้องการ 
จะนํามาเรียบเรียงเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์กําแพงของ
กลุ่มตน  
   กิจกรรมที่ 6 – 8 การเรียนรู้เพื่อใช้สื่อวิทยุ
เพื่องานนักข่าวพลเมือง ใช้การแสดงส่ือดนตรีพื้นบ้าน 
เช่น ซอ สไน พิณ เป็นส่ือสร้างสรรค์ของชุมชน และให้
เยาวชนทดลองสร้างสรรค์รายการวิทยุ พบว่า เยาวชน
สามารถสรุปความสําคัญของส่ือวิทยุต่อชุมชน และมี
ทักษะต่อการเล่าเรื่องทางวิทยุ รวมถึงรู้จักข้อมูล
เรื่องราวของดนตรีพื้นบ้านตนเอง  
   3. การสะท้อนผลการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
นักข่าว การประเมินเจตคติโดยสรุปพบว่า เยาวชนมี 
เจตคติที่ดีต่อการเป็นนักข่าวพลเมือง กระบวนการ
พัฒนาการทํางานนักข่าวพลเมือง และมีความคิดที่จะ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตทั้งต่อตนเอง โรงเรียน 
และชุมชน   
  การวิจัยวงจรที่ 2 ประกอบด้วยการวางแผน
พัฒนาเยาวชนให้ทํางานนักข่าวพลเมือง การปฏิบัติและ
สังเกตการณ์พัฒนาเยาวชนให้ทํางานนักข่าวพลเมือง 
และการสะท้อนผลการพัฒนาเยาวชนให้ทํางานนักข่าว
พลเมืองที่ประเมินจากเจตคติในการทํางานนักข่าว
พลเมืองภายหลังจากที่เยาวชนได้ผ่านกระบวนการ
อบรมแล้ว สามารถสรุปผลโดยย่อได้ดังนี้ 
  แนวทางการทํางานนักข่าวพลเมืองของเยาวชน 
ผู้ร่วมวิจัย คือ ครูโรงเรียน และตัวแทนกลุ่มส่ือเสียงคน

อีสาน ซึ่งเสนอให้นําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโรงเรียน 
หรือตั้งเป็นชมรม หรือสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเยาวชน อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
ส้ินสุดกิจกรรม โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) ได้
นําความรู้ไปใช้ในการจัดรายการวิทยุในช่วงพักเที่ยงของ
โรงเรียน และโรงเรียนเมืองคงได้เขียนข่าวกิจกรรมต่างๆ 
เผยแพร่ผ่านกระดานข่าวของโรงเรียน ขณะที่บางโรงเรียน
ยังไม่สามารถพัฒนาการทํางานนักข่าวพลเมืองได้
โดยตรง  
  การปฏิบัติและสังเกตการณ์พัฒนาเยาวชนให้
ทํางานนักข่าวพลเมือง ผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูโรงเรียนพบว่า 
มีการนําความรู้ ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ไปบอกเล่าแก่
เพื่อนและรุ่นน้องในโรงเรียน รวมถึงนําผลงานระหว่าง
การอบรมไปนําเสนอเพื่อนในโรงเรียน สามารถบรรยาย
เหตุการณ์ โดยนําหลักการเขียนข่าว คือ ใคร ทําอะไร  
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร มาใช้ในการเล่าเรื่อง  
  การสะท้อนผลการพัฒนาเยาวชนให้ทํางาน
นักข่าวพลเมือง พบว่าเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน
นักข่าวพลเมือง โดยเม่ือนําทักษะความรู้ด้านการส่ือสาร
จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้มีความม่ันใจ
ในตนเองมากขึ้น และพบว่าตนมีทักษะทางการสื่อสาร
หลายด้านที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้องการจะใช้ความสามารถ
ของตนเองทํากิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  
 
  2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวบ้าน ครู สื่อท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน)  
  มีการดําเนินการวิจัย 1 วงจร ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 
   1. การวางแผนพัฒนาให้สมาชิกในชุมชน
เป็นนักข่าวพลเมือง ในกรณีนี้ได้แก่ ชาวบ้าน ครู และ
เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 วางแผนและกําหนดเป้าหมายที่ต้องการ
ร่วมกัน มุ่งให้สมาชิกในชุมชนตื่นตัวต่อการเป็นนักข่าว
พลเมือง เป็นแรงหนุนเสริมและทํางานร่วมกับเยาวชน 
โดยใช้กระบวนการทํางานนักข่าวพลเมืองเป็นเครื่องมือ
หนึ่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
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   1.2 วางแผนกิจกรรมการพัฒนาเจตคติต่อ
การเป็นนักข่าวพลเมืองแก่กลุ่มสมาชิกในชุมชน โดย
ขั้นตอน A (appreciation) ผู้เข้าร่วมวิจัยได้บอกเล่า
ประสบการณ์นักข่าวพลเมืองร่วมกับฉายตัวอย่างผลงาน
ข่าวพลเมือง การนําเสนอผลการถอดบทเรียนการทํางาน
ของกลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน และการนําเสนอผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หลังจากการนําเสนอข้อมูลแล้ว เป็นการสนทนา 
อภิปราย และถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ ในขั้นตอน 
A1 ได้ข้อสรุปว่า หัวใจของการเป็นนักข่าวพลเมืองอยู่ที่
ความสมัครใจ เป็นการอาสาทํางาน งานของนักข่าว
พลเมืองจึงไม่จําเป็นต้องต่อเนื่อง และปริมาณงานจึง
ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ดังนั้น หากต้องการขยาย
จํานวนนักข่าวพลเมืองในชุมชน ก็จําเป็นต้องสร้างเจตคติ
ในทางบวกต่อการทํางานดังกล่าว ส่วนขั้นตอน A2 ผู้
ร่วมวิจัยระดมสมองในการวางแผนอนาคตร่วมกัน โดยมี
ความเห็นร่วมกันว่า หากมีตัวอย่างแสดงให้สมาชิกใน
ชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญ หรือประโยชน์ที่ชุมชน
จะได้รับจากการเป็นนักข่าวพลเมือง จะทําให้สมาชิกใน
ชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักข่าวพลเมือง ขั้นตอน I 
(influence) การสร้างแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
ขั้นตอน I1 คือ การคิดกิจกรรมหรือแผนงานที่ทําให้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกในชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เป็นนักข่าวพลเมือง และขั้นตอน I2 คือ การจัดลําดับ
ความสําคัญก่อน-หลังของกิจกรรมในการพัฒนาเจตคติ 
ขั้นตอน C (control) การวางแนวทางปฏิบัติ เป็นขั้นตอน
วิจัยที่ ผู้ร่วมวิจัยกําหนดผู้รับผิดชอบและรายละเอียด 
ของกิจกรรม ขั้นตอน C1 คือ การที่ผู้ร่วมวิจัยเสนอ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม รวมถึงติดต่อประสาน

สอบถามข้อมูลของผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบกระบวนการ ขั้นตอน C2 คือ ผู้ร่วมวิจัยกําหนด
แผนงานอย่างละเอียดประกอบด้วย ชื่อแผนงานหรือ
กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดําเนินการ วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ และการ
ประเมินผล  
   1.3 วางแผนการประเมินผลการพัฒนา   
เจตคติต่อการเป็นนักข่าวพลเมือง โดยพิจารณาจาก
ความตั้งใจในการผลิตช้ินงานจนเสร็จสมบูรณ์ และการมี
ส่วนร่วมตลอดกระบวนการ   
   1.4 วางแผนรูปแบบการพัฒนาทักษะการ
ผลิตส่ือแก่ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเห็นว่าส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือ
ที่มีความเหมาะสมในการอบรม เนื่องจากพวกเขามี
อุปกรณ์การผลิตเป็นของตนเอง และสามารถนําไป
เผยแพร่ซ้ําผ่านช่องทางอื่นๆ       
   1.5 วางแผนการประเมินผลการพัฒนาทักษะ
การผลิตส่ือโทรทัศน์ โดยผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทในการ
แนะนํา และแสดงความคิดเห็นในฐานะที่มีประสบการณ์
การผลิตส่ือพลเมืองมาก่อน รวมทั้งมีการกระตุ้นให้ส่งผล
งานมาออกอากาศทาง Thai PBS  
   1.6 วางแผนพัฒนาการทํางานนักข่ าว
พลเมืองร่วมกับผู้อบรม และเสนอให้จัดทําเว็บไซต์เพื่อ
สร้างพื้นที่ทางการส่ือสาร และเป็นพื้นที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนต่อไป  
   ทั้งนี้ กิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการ
อบรมของกลุ่มชาวบ้านและครู  มีรายละเอียดดัง    
ตารางที่ 2 นี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และการประเมินผลในกระบวนการอบรมชาวบ้านและครู 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผล 
1. กจิกรรมแนะนําตัว 
/ ทําความรู้จัก  

1) เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งผู้เข้าร่วมอบรม   
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคาดหวัง / ความกังวล  
3) เพื่อช้ีแจงวัตถปุระสงค์และกําหนดการอบรม  
4) เพื่อเสริมสร้างพลังให้ผู้เข้าอบรม  

1) กระตือรือร้นตอ่การแนะนําตวั 
2) แสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนความคาดหวัง 
และความกังวลตอ่การอบรม 
3) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจต่อการเขา้รว่มอบรม 
4) เสนอแนะข้อตกลงในการดาํเนินกิจกรรม  
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ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และการประเมินผลในกระบวนการอบรมชาวบ้านและครู (ต่อ) 
ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผล 

2. กิจกรรม “ทําไม
ต้องเป็นนักข่าว
พลเมือง” 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 
นักข่าวพลเมอืง   
2) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของนักข่าว
พลเมืองต่อชุมชน สังคม และกลุม่คนท่ี
หลากหลายในสังคม 

1) วาดภาพเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของนักขา่วพลเมอืง
กับชุมชน 
2) ร่วมเสนอความคิดในกลุ่มเพื่อใช้ภาพสื่อความหมายถึง
นักข่าวพลเมอืง  
3) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตือรือร้นในการ 
มีส่วนรว่มในกจิกรรมการอบรม  

3. กจิกรรมเปิดกอง
บรรณาธิการขา่ว 
ราษีไศล 

1) เพื่อให้เขา้ใจการคิดประเด็น และการพัฒนา
ประเด็นในงานขา่วพลเมอืง   

1) เข้าใจการคิดประเด็นและเข้าใจมมุมองเกี่ยวกับงาน
นักข่าวพลเมอืง 
2) อธิบาย และปรบัปรุงประเด็นจากข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 
3) ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อประเดน็ของผู้อื่น  

4. กจิกรรมเรียนรู้ 
“ภาพเล่าเรื่อง” 

1) เพื่อเรียนรูก้ารใช้ภาพเล่าเรื่องในงานข่าว
พลเมือง  
2) เพื่อเรียนรู้ทักษะสําคัญของการถ่ายภาพ 
เพื่อการส่ือสาร และได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ 
งานนักขา่วพลเมือง    

1) มีทักษะและเข้าใจวิธกีารเล่าเรื่องในงานนักขา่ว
พลเมืองมากข้ึน 
2) สามารถนําขอ้มูลเรื่องราวในชุมชนมาเช่ือมโยงและ 
เล่าเรื่องเป็นภาพได้ 
3) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะการถ่ายภาพ
เบื้องต้น รวมถงึเทคนิคและข้อควรระวังในการถา่ยภาพ
สําหรับงานข่าวพลเมือง

5. กิจกรรมเรียนรู้ 
“การเลา่เรื่อง” 

1) เพื่อเรียนรูก้ารเล่าเรื่องข่าวพลเมอืง 
เพื่อการส่ือสารสู่สาธารณะ 

1) มีการแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวดิีโอข่าว 
2) อธิบายความแตกต่างของงานนักข่าวพลเมือง 
จากงานในส่ือหลกัได้ 

6. กจิกรรมการเขยีน
บทวิดีโออย่างง่าย 

1) เพื่อเรียนรูก้ระบวนการเขียนบทอย่างงา่ย  
2) เพื่อฝกึเขียนบทงาน 

1) เข้าใจหลักการเขียนบทวิดีโออย่างง่าย 
2) สามารถเขียนบทงานนักขา่วพลเมือง 

7. กจิกรรมเรียนรู้
การตดัต่อ 

1) เพื่อเรียนรูก้ระบวนการตัดต่ออย่างงา่ย  
2) เพื่อฝกึฝนตัดตอ่ – ลงเสียงงานขา่วพลเมือง 

1) มีทักษะเกี่ยวกบัการตัดต่อภาพและเสียง 
2) สามารถตัดต่องานนักขา่วพลเมือง 

8. กจิกรรมฉายหนัง 
ฟังเสียงผู้ชม 

1) เพื่อเรียนรูผ้ลสาํเร็จของการทํางานนักข่าว
พลเมือง  
2) เพื่อประเมินผลการทํางาน และรบัฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

1) มีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารงาน
ข่าวพลเมืองกับชุมชน และเครือขา่ย 
2) มีสว่นร่วมรับชมผลงานนักข่าวพลเมืองท้ังของ 
กลุ่มตนเองและผูอ้ื่นอย่างกระตือรอืร้น  
3) มีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็น และให้ข้อเสนอแนะ  
ท้ังผลงานข่าวพลเมืองของกลุม่ตนเองและผู้อื่น 
4) มีความคิดเห็นต่อผลสําเร็จของงานกลุม่ตนเอง  
บอกเลา่กระบวนการทํางาน และเขา้ใจแนวทาง 
ท่ีจะปรับปรงุงานต่อไป
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   2. การปฏิบัติ และสังเกตการพัฒนาให้เป็น
นักข่าวพลเมือง  
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแนะนําตัว / ทําความ
รู้จัก ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญ คือ การบอกเล่าเหตุผลที่
ต้องการมีส่วนร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของ “พื้นที่” ในสื่อต่างๆ และการเปิด
พื้นที่ให้นักข่าวพลเมืองในส่ือประเภทต่างๆ ตลอดจน
ประเด็นและรายละเอียดที่ต้องการจะนําเสนอในงาน
นักข่าวพลเมือง ทั้งน้ี พบว่าผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ
ทํางานนักข่าวพลเมืองมากข้ึน กระตือรือร้น และมุ่งมั่น
ตั้งใจต่อการเข้าร่วมอบรม 
   กิจกรรมที่ 2 “ทําไมต้องเป็นนักข่าวพลเมือง” 
พบว่าแต่ละกลุ่มสามารถนําภาพของแต่ละคนมา     
ร้อยเรียงให้เป็นความคิดรวมของกลุ่มได้ เพื่อเล่าเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนและผู้คนในชุมชน ผลที่
ตามมา คือ ทําให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น  
   กิจกรรมที่ 3 – 5 เปิดกองบรรณาธิการข่าว
ราษีไศล เรียนรู้ภาพเล่าเรื่อง และการเล่าเรื่อง พบว่าผู้
เข้าอบรมเข้าใจประเด็นงานนักข่าวพลเมือง ส่วนหนึ่ง
สะท้อนได้จากการประเด็นและข้อมูลที่แต่ละคนต้องการ
นําเสนอในงานข่าวพลเมือง 
   กิจกรรมที่ 6 – 8 กิจกรรมการเขียนบทวิดีโอ 
การตัดต่อ ลงเสียง และการนําเสนอผลงาน พบว่าใช้
เวลานานในการทํางาน เนื่องจากผู้เข้าอบรมยังขาดทักษะ
การใช้โปรแกรมตัดต่อและขาดประสบการณ์ หากแต่
สามารถทํางานให้เสร็จลุล่วงได้ โดยผู้เข้าอบรมได้เห็น
ผลงานกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ตลอดจนได้แสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อทําให้
งานของตนเองสมบูรณ์ขึ้น  
   3. การสะท้อนผลการพัฒนาชาวบ้าน ครู 
ส่ือท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็น
นักข่าวพลเมือง  
   ในขั้นตอนนี้ได้พิจารณาทั้งด้านเจตคติและ
ทักษะในการผลิตส่ือโทรทัศน์ดังนี้ 
   1. การประเมินผลการพัฒนาเจตคติต่อ
ทักษะในการผลิตส่ือโทรทัศน์ของชาวบ้าน ครู ส่ือท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า ประเด็น
เนื้อหา/เรื่องราวที่กลุ่มนํามาทําข่าวพลเมืองมีความ
น่าสนใจ เป็นเรื่องราวในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ ส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน ซึ่ง
สะท้อนว่า ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเด็นที่จะส่ือสารในงาน
ข่าวพลเมือง และเห็นความสําคัญของบทบาทความเป็น
นักข่าวพลเมืองที่จะมาหนุนเสริมกระบวนการสื่อสาร
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และยังพบว่าผู้เข้าอบรมมีเจตคติ
ที่ดีต่อการทํางาน ให้ความสนใจ ตั้งใจ กระตือรือร้น 
และมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้เพื่อทํางานให้สําเร็จ  
   2. การประ เมินผลการทํ า งานนักข่ าว
พลเมืองของชาวบ้าน ครู ส่ือท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
องค์กรพัฒนาเอกชน พบว่าผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา
ประเด็น มีการพัฒนาข้อมูลเชิงลึก อธิบายความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ และเชื่อมโยงส่ิงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ 
ผู้เข้าอบรมยังมีความเข้าใจต่อบทบาทของนักข่าวพลเมือง
ที่มีต่อการขับเคลื่อนชุมชน  
   3. การสะท้อนผลการพัฒนาชาวบ้าน ครู 
ส่ือท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็น
นักข่าวพลเมือง ผู้เข้าอบรมสะท้อนว่าการจัดกระบวนการ
ทําให้ได้ทราบกระบวนการทํางานข่าวพลเมือง เข้าใจ 
ความแตกต่างระหว่างข่าวพลเมืองและข่าวในส่ือหลัก 
ได้แลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับการทํางานข่าว เรียนรู้
กระบวนการทํางานเป็นทีม และเห็นความแตกต่างใน
มุมมอง ความคิดที่หลากหลายของแต่ละบุคคล  
   นอกจากนี้ ผู้ เข้าอบรมได้เสนอแผนการ
ทํางานข่าวพลเมืองในพื้นที่ราษีไศลที่ควรเช่ือมต่อกับ
เยาวชน หรือมีการทํางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทํางาน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ผู้คนใน
ชุมชน โรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน ซึ่งถือเป็นการ
ทํางานการสื่อสารของชุมชนที่เริ่มต้นได้ก่อน โดยไม่ต้อง
รอการสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การทํางาน
นักข่าวพลเมืองในพื้นที่อาจต้องใช้กระบวนการเสริมเติม
เต็มจากนักข่าวพลเมืองที่มีประสบการณ์มาให้คําแนะนํา
และเป็นพี่เล้ียงเบื้องต้น รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ อาทิ นักข่าว
กลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน ครูโรงเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
องค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงจะเป็นผู้ช่วยพัฒนาในเรื่อง
ประเด็นและข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มเยาวชน ขณะที่กลุ่ม
เยาวชนสามารถเสริมกลุ่มผู้ใหญ่ในเรื่องทักษะและ
เทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อ เป็นต้น  
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  3. กลไกการขับเคลื่อนนักข่าวพลเมืองชุมชน 
ราษีไศล 
  ผลการถอดบทเ รียนการทํ า งานในฐานะ   
นักข่ าวพลเ มืองของก ลุ่ม ส่ือ เ สียงคนอีสาน  และ
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้นําไปสู่การ
ค้นพบองค์ประกอบสํา คัญของกลไกการส่งเสริม  
วารสารศาสตร์พลเมืองดังนี้ 
   1. องค์ประกอบที่ 1 คือ คน (human) 
หมายถึง ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทใน
การขับเคล่ือนวารสารศาสตร์พลเมือง หรือมีส่วนร่วม  
ในการผลิตงานข่าวพลเมือง โดยบุคคลเหล่านี้ควรมี
คุณสมบัติเด่นแตกต่างกัน อาทิ เป็นนักคิด นักวางแผน 
นักเคล่ือนไหว  นักบริหารจัดการ  และนักบริหาร
ความสัมพันธ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนดําเนินไปได้ด้วยดี  
   2. อง ค์ประกอบที่  2  คือ  การจั ดการ  
(management) หมายถึง การบริหารจัดการในหัวข้อ
ต่างๆ ดังน้ี 
   2.1) การสร้างและการพัฒนานักข่าวพลเมือง 
ได้แก่ การวางแผน ออกแบบ และจัดกระบวนการ    
บ่มเพาะให้สมาชิกชุมชนรับรู้และมีความเข้าใจใน
บทบาท การทํางานของนักข่าวพลเมือง ตระหนักใน
คุณค่าการเป็นนักข่าวพลเมือง กระทั่งเกิดความสมัครใจ
ที่จะเป็นนักข่าวพลเมือง รวมถึงการวางแผนออกแบบ
กระบวนการพัฒนา/เสริมสร้างศักยภาพของนักข่าว
พลเมือง และการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสาร ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระยะ ได้แก่ 
   - ระยะสร้าง เป็นขั้นตอนการให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดนักข่าวพลเมือง สิทธิการส่ือสาร 
ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
และเพิ่มเติมทักษะการสื่อสารและการผลิตส่ือ ผ่านการ
ออกแบบหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับประสบการณ์
เดิมของผู้เข้าอบรม 
   - ระยะเสริมแรง หมายถึง ขั้นตอนที่เกิดขึ้น
หลังการอบรมสิ้นสุด และผู้เข้าอบรมตัดสินใจลงมือผลิต
ส่ือด้วยตนเอง แต่ยังประสบปัญหาจากการขาดความ
ชํานาญในการผลิตส่ือ เช่น เขียนบทโทรทัศน์ไม่จบ ไม่
แน่ใจว่าควรเล่าอย่างไร ภาพที่ถ่ายมาขาดความคมชัด
เนื่องจากแสงน้อย หรือมีปัญหาเรื่องการอัพโหลดไฟล์ที่
มีขนาดใหญ่ ดังนั้น การเสริมแรงในรูปแบบการให้

คําปรึกษาระหว่างการผลิตส่ือและการติชมผลงานจึง
สําคัญมาก เพราะจะช่วยให้นักข่าวพลเมืองสามารถผลิต
งานได้สําเร็จ ไม่หยุดชะงักที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือ
เลิกล้มความตั้งใจ 
   - ระยะติดตาม เป็นขั้นตอนการกระตุ้น และ
จัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น จัดเวทีพบปะติดตามความ
คืบหน้าของงานข่าวพลเมืองในพื้นที่ ตั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค ทั้งด้านประเด็น
และอุปกรณ์การผลิต เพื่อช่วยให้นักข่าวพลเมืองใน
ชุมชนสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ติดตามปัญหาอุปสรรคในการทํางานของนักข่าวพลเมือง
ที่ผ่านการอบรม  
   - ระยะพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพ 
หมายถึง การวางแผนและดําเนินการพัฒนานักข่าว
พลเมืองในมิติต่างๆ เช่น ด้านศักยภาพการผลิตส่ือ อาทิ 
ผลิตส่ือได้หลากหลายชนิด หรือสามารถทํางานได้รอบ
ด้านทั้งถ่ายภาพ เขียนบท ตัดต่อ และด้านการพัฒนา
ศักยภาพในเชิงการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการ
ส่ือสาร เช่น จากการเป็นแหล่งข่าวมาเป็นผู้ร่วมผลิต 
หรือผู้ร่วมกําหนดนโยบายการนําเสนอเนื้อหา หรือจาก
นักข่าวพลเมืองมาเป็นผู้ผลิตอิสระ ( independent 
producer) ซึ่งทําหน้าที่ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ 
เป็นต้น 
   2.2) การจัดการผลิตส่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แม้การทํางานของนักข่าวพลเมืองจะ
เกิดจากความสมัครใจ แต่ส่ิงที่จะช่วยให้นักข่าวพลเมือง
ผลิตส่ืออย่างมีทิศทางในระยะยาว คือ การกําหนด
เป้าหมายการส่ือสารที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่ต้องการหลัง
การส่ือสาร โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช่การรายงานข่าว
ด่วนข่าววิกฤติ (crisis reporting) ที่ต้องการความฉับไว
ในฐานะพยานรู้เห็นเหตุการณ์ ในกรณีนี้งานข่าวพลเมือง
ในมิติของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (development 
communication) หรือในกระบวนการส่ือสารสาธารณะ 
(public communication) จึงจําเป็นต้องอาศัยการ
ส่ือสารอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายในการรายงาน ซึ่ง
การจะบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยการสื่อสารต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกัน
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การนําเสนอ รวมถึงการแบ่งงาน
กันตามความถนัด ขณะที่ในความเป็นจริงกระบวนการ
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ผลิตงานของนักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ดําเนินไปภายใต้
ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ ก า รผลิ ต  ( เ ช่ น  
คอมพิวเตอร์ กล้อง) ข้อจํากัดด้านเวลา (เพราะงานข่าว
พลเมืองเป็นงานจิตอาสา นักข่าวพลเมืองจึงต้องอาศัย
เวลาว่างจากการทํางานมาทําข่าวพลเมือง) และข้อจํากัด
ด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่เพียงทําให้นักข่าวพลเมืองไม่สามารถ
ผลิตงานได้สําเร็จหรือต่อเน่ือง แต่ยังทําให้เกิดความ
ท้อแท้ หรือล้มเลิกการทํางาน ดังนั้น กลไกการขับเคล่ือน 
ที่สมบูรณ์จึงจําเป็นต้องอาศัยการวางแผนและการ
ดําเนินการบริหารจัดการการผลิตส่ือเพื่อให้เกิดสภาวะ 
ที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตผลงาน   
   2.3) การจัดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือทั้งจาก
สมาชิกและหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน มี
ความสําคัญอย่างมากต่อการจัดกระบวนการเพื่อสร้าง
และขยายจํานวนนักข่าวพลเมือง การผลิตงานข่าว
พลเมือง และการพัฒนาศักยภาพของตัวนักข่าวพลเมือง
ในระยะยาว เช่น ทําให้เกิดความร่วมมือกันในการ
นําเสนอข่าว ยกระดับประเด็นในหมู่บ้านให้กลายเป็น
ประเด็นระดับภูมิภาค หรือประเทศ ทั้งยังเอื้อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทักษะ ความรู้และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน ส่งผลให้งานนักข่าว
พลเมืองของชุมชนหนึ่ งๆ  ไม่ เพียงแต่สร้างความ
เปล่ียนแปลงให้เกิดในชุมชนของตน แต่ยังสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนอื่นๆ ด้วย เช่น จากการสรุป
บทเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจนและราษีไศล พบว่าในปี 
พ.ศ. 2552 นักข่าวพลเมืองมีบทบาทในด้านการส่ือสาร
กับคนในชุมชนและทําให้การชุมนุมครั้งนั้นประสบ
ความสําเร็จในการได้รับเงินเกือบร้อยละ 80 ของค่า 
ชดเชยท้ังหมด โดยไม่เกิดความรุนแรงและไม่ต้อง
เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องหรือปิดทําเนียบ
รัฐบาล ซึ่ งทําให้ เห็นว่าข่าวพลเมืองมีความสําคัญ 
(ปัญญา คําลาภ, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2554)  
   2.4) การ จัดการอง ค์ความรู้  หมายถึ ง 
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นผลมาจากการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการรายงาน
ข่าวสารต่างๆ ของนักข่าวพลเมือง รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการอบรมนักข่าวพลเมือง      
ในการนี้ การจัดการความรู้ในที่นี้จึงไม่จํากัดอยู่เฉพาะใน

รูปการจัดการฐานข้อมูลคลังปัญญาของชุมชน เพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ แต่ยังหมาย
รวมถึงการรวบรวมและความสามารถในการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดกระบวนการอบรมนักข่าว
พลเมืองให้แก่ ผู้ที่สนใจ และขยายเครือข่ายนักข่าว
พลเมืองในแบบที่ชุมชนต้องการได้ด้วยตนเอง 
   3. องค์ประกอบท่ี 3 คือ ส่ือ (medium) หรือ
ช่องทางการสื่อสาร (channel of communication) 
ส่ือพลเมืองควรเป็นส่ือที่นักข่าวพลเมืองในชุมชนมี
ความคุ้นเคย โดยสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงได้จริง 
เป็นเจ้าของได้และสามารถใช้เป็นส่ือกลางในการสื่อสาร
กับสมาชิกในชุมชน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการส่ือสาร โดยอาจจะเป็นส่ือใหม่ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือชุมชนอย่างหอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย หรือแม้แต่ส่ือประเพณีอย่างผญาคํากลอน6 
ในภาคอีสานก็เป็นไปได้ทั้งส้ิน  
   4. อง ค์ประกอบที่  4  คือ  การกําหนด
เป้าหมายที่เด่นชัด (clear target) ส่ิงที่จะทําให้งานข่าว
พลเมืองมีความยั่งยืนคือเป้าหมายร่วมกันของชุมชน   
ซึ่งจะทําให้การมีส่วนร่วมในการส่ือสารของชุมชนมี
ทิศทางชัดเจน ทั้งยังทําให้งานข่าวพลเมืองสร้างเสริมให้
ชุมชนเกิดความเปล่ียนแปลง พัฒนา และเข้มแข็ง จาก
งานวิจัยนี้พบว่า ทั้งครูและชาวบ้านร่วมกันกําหนด
เป้าหมายระยะยาวของวารสารศาสตร์พลเมืองในฐานะ
เครื่องมือที่จะนําไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มี
เป้าหมายระยะสั้นที่การก่อตั้งศูนย์ส่ือชุมชนเพ่ือทํา
หน้าที่อบรมนักข่าวพลเมือง  ผลิตส่ือและรายงาน
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชนสู่ภายนอก ทั้งนี้ หลังจากศูนย์
ส่ือชุมชนดําเนินการผลิตส่ือพลเมืองไประยะเวลาหนึ่ง 
กระบวนการรายงานข่าวพลเมือง โดยเฉพาะการ
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เพื่อทํา
ความเข้าใจเหตุการณ์/ปัญหาจะทําให้นักข่าวพลเมือง
ค้นพบความรู้ที่อยู่ภายในชุมชนของตน เพื่อมิให้ความรู้
ดังกล่าวสูญหายไป สมาชิกชุมชนราษีไศลได้เสนอให้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ภูมิปัญญา

                                                           
6 คําคม สุภาษิต ภาษาอีสาน ที่เป็นคําพูดคล้องจอง หรือคําที่พูด 
  เป็นปริศนา เพ่ือให้ได้นํามาคิดวิเคราะห์ค้นหาคําตอบจากคําคม  
  หรือสุภาษิตนี้  
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ท้องถิ่นเพื่อทําหน้าที่รวบรวมและจัดระบบความรู้ภายใน
ชุมชน  และให้บริการเสมือนเป็นห้องสมุดชุมชน 
ขณะเดียวกัน ศูนย์ดังกล่าวจะทําหน้าที่เชื่อมโยงกับ
ชุมชนผ่านสมาชิกในชุมชน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ครู
ภูมิปัญญา” คือ เป็นผู้มีความรู้และความชํานาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อาทิ การทําประมงน้ําจืด ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์พืชในทามราษีไศล การทําเกลือ การทอและย้อมผ้า 
รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ของชาวราษีไศลกับภาครัฐ ฯลฯ 
และยังขยายไปสู่งานวิจัยไทบ้าน โดยเฉพาะงานวิจัยใน
หัวข้อการชลประทานชุมชนและการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ซึ่งกําลังเป็นประเด็นปัญหาหลักของชุมชนราษีไศลใน
เวลานั้น 
   นอกจากน้ี ชาวบ้านยังเห็นว่าข่าวพลเมือง 
ไม่ควรจํากัดอยู่เฉพาะการรายงานปัญหาของชุมชน หรือ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม แต่ยัง
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาของครอบครัว 
ตลอดจนการแลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ผลของการขยายขอบเขตของข่าว
พลเมืองทําให้มี ผู้เสนอให้ก่อตั้ง “กองทุนสวัสดิการ    
คนทาม” เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เนื่องจากเห็นว่านักข่าวพลเมือง
เยาวชนที่รายงานเรื่องราวภายในชุมชน จนมีความรู้
เกี่ยวกับชุมชนเป็นอย่างดีและสามารถรับหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์เยาวชน เช่นเดียวกับครูภูมิปัญญาในศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และนักวิจัยไทบ้าน ที่ไม่เพียงแต่มีฐานะ
เป็นแหล่งข่าว/นักข่าวพลเมือง ยังสามารถเป็นมัคคุเทศก์
กิตติมศักดิ์ได้อีกด้วย  
 
  4. ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการจัด
กระบวนการสร้างและพัฒนานักข่าวพลเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    
  1. ผู้มีบทบาทต่อการขับเคล่ือนกระบวนการ/
กิจกรรม มีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้กําหนด
ทิศทางและเป้าหมายของกระบวนการอบรม เป็นผู้
กําหนดเน้ือหาหรือหลักสูตรการอบรม ตลอดจนเป็นผู้
ถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ จึงควรเป็นผู้ที่มีความสนใจ
และเห็นความสําคัญของการใช้ส่ือ มีจิตสํานึกสาธารณะ 
ตระหนักในประโยชน์ของส่วนรวมและชุมชน รวมถึงมี

พื้นฐานและทักษะการส่ือสาร มีประสบการณ์ในการ
ผลิตส่ือชุมชน/ส่ือพลเมือง/ส่ือมวลชน และเห็นคุณค่า
ของการรายงานข่าวสารด้วยตนเอง จึงควรประกอบขึ้น
จากบุคคลที่หลากหลาย  เพื่อ ส่ง เสริมให้ เกิดการ
แลกเปล่ียนมุมมองความคิดและความสนใจในประเด็นที่
หลากหลาย ทั้งกับกลุ่มคนภายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้คนทั่วไป
ในชุมชน ผู้นําทางความคิด นักข่าวพลเมือง ปราชญ์/ครู
ภูมิปัญญา ครู นักเรียน เยาวชน ส่ือท้องถิ่น นักพัฒนา
เอกชนในท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ที่ทํางานในพื้นที่ 
องค์กรท้องถิ่น และกับกลุ่มคนภายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
บุคคลในสถาบันการศึกษาท้องถิ่น องค์กรกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
  2. กระบวนการขับเคล่ือนงานนักข่าวพลเมือง 
เป็นวิธีการ/กิจกรรม/เนื้อหาหลักสูตรที่จะสร้างให้เกิด/
ขยายจํานวนนักข่าวพลเมืองในชุมชน โดยกระบวนการ
ในที่นี้จะดําเนินไปภายใต้ความสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม 
มีความเชื่อมโยงและเป็นพลวัตรที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ประสิทธิผลของ
กระบวนการขับเคล่ือนงานนักข่าวพลเมืองขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
   2.1) การทําความรู้จักและเข้าใจบริบทชุมชน 
การศึกษาบริบทชุมชนช่วยทําให้ความรู้ที่เคยจํากัดอยู่
เฉพาะในชุมชนได้รับการรายงานผ่านกระบวนการ
ขับเคล่ือนนักข่าวพลเมือง และผู้จัดกระบวนการยัง
สามารถนําความรู้เกี่ยวกับชุมชนในมิติด้านต่างๆ มาเป็น
โจทย์หรือเนื้อหาในการจัดกิจกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิดความรู้ความเข้าใจในมิติที่ลึก
และกว้างขึ้น แต่ยังนําไปสู่การพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อ
คุณภาพของเน้ือหาข่าวพลเมือง เช่น กิจกรรมที่ชวนผู้
เข้าอบรมร่วมกันคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชน 
ซึ่งทําให้เกิด “ความจริง” ในระดับที่ลึกและรอบด้าน
ยิ่งขึ้น จนอาจนําไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างกระบวนการ
คิด และพัฒนามุมมองให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเยาวชนทําความรู้จักและ
เข้าใจบริบทชุมชนผ่านละครเร่ เกม และการลงพ้ืนที่
สํารวจชุมชน ขณะที่ในกลุ่มผู้ใหญ่ใช้วิธีการวาดภาพจาก
ความทรงจํา ประสบการณ์ และการเล่าเรื่องบริบท
ชุมชน 
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   2.2) การทําความรู้จักและเข้าใจแนวคิด
นักข่าวพลเมืองและบทบาทหน้าที่ของนักข่าวพลเมืองที่
พึงมีต่อชุมชน สังคมและประเทศ นอกจากจะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการมองภาพนักข่าวพลเมือง และ
บทบาทของนักข่าวพลเมืองได้ชัดเจนขึ้นแล้ว ความ
เข้าใจเรื่องดังกล่าวยังเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้
นักข่าวพลเมืองสามารถดํารงตนได้อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เข้าอบรมจะ
นิยามความหมายของนักข่าวพลเมืองแตกต่างกัน 
หากแต่สาระสําคัญมุ่งไปที่แนวความคิดเรื่องจิตสาธารณะ 
บทบาทหน้าที่ของนักข่าวพลเมือง และพลังของนักข่าว
พลเมืองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน สําหรับกลุ่มเยาวชน ผู้วิจัยใช้
วิธีการสอดแทรกแนวคิดจิตสาธารณะและการมุ่ง
ประโยชน์ของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่
ใช้การกําหนดโจทย์เชื่อมโยงบทบาทนักข่าวพลเมืองกับ
ชุมชน  และการจัดวงสนทนากับ ผู้ เข้ าอบรมเ พ่ือ
แลกเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดเกี่ยวกับบทบาทของงาน
นักข่าวพลเมือง 
   2.3) การสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากงานนักข่าวพลเมืองทั้งต่อตนเองและชุมชน 
กระบวนการขับเคล่ือนงานนักข่าวพลเมืองที่ดีควรสะท้อน
ให้เห็นความชัดเจนของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 
2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 “ประโยชน์สําหรับผู้ที่เป็นนักข่าว
พลเมืองเอง” ที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลชุมชน ความรู้เกี่ยวกับทักษะทาง 
การส่ือสาร เทคนิคและกระบวนการเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ส่ือ ความเข้าใจต่อการทํางานเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประโยชน์ด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อตนเอง
และผู้อื่น การมองเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความ
เชื่อมั่นและตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของตนต่อ
การพัฒนาชุมชน และระดับที่ 2 “ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน” ที่ผู้เข้าอบรมตระหนักได้ว่า งานนักข่าวพลเมือง
นําไปสู่การเผยแพร่กระจายข้อมูลของชุมชน เป็น
เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์และ
นําไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน   
   การออกแบบวิธีการในกระบวนการนี้ ควร
มุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติคือลงมือคิดและ

ทําด้วยตนเอง โดยเป็นการทํางานข่าวพลเมืองผ่านส่ือที่
เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ หรือนําไปใช้ได้จริง
ในชุมชน 
   2.4) การเสริมทักษะการทํางานนักข่าว
พลเมืองที่ เหมาะสมกับกลุ่ม/ชุมชน เป็นการพัฒนา
เครื่องมือ/เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่ม/ชุมชน 
โดยควรเสริมทักษะให้นักข่าวพลเมืองสามารถผลิตส่ือได้
หลากหลายช่องทางตามความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพในการเข้าถึงส่ือแต่ละชนิด ดังนั้น กระบวนการ
นี้ต้องอาศัยข้อมูลในช่วงเตรียมการก่อนการจัดกิจกรรม
กระบวนการนักข่าวพลเมือง เพื่อสํารวจความถนัด 
ความสนใจและศักยภาพของกลุ่มผู้เข้าอบรมและชุมชน
ต่อช่องทางส่ือ เพื่อนํามาสู่การเลือกส่ือที่เหมาะสมและ
ออกแบบวิธีการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตัวอย่างเช่น ใน
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเยาวชนได้เลือกผลิตส่ือหนังสือพิมพ์
กําแพง และวิทยุ เนื่องจากเป็นส่ือที่สามารถนําไปใช้ได้
จริงในชุมชน ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่เลือกผลิตส่ือโทรทัศน์ 
เนื่องจากความมีทักษะด้านการเล่าเรื่อง และมีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น กล้องวิดีโอ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การตัดต่อ และการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต   
   2.5) การสรุปและประเมินผลกระบวนการ/
กิจกรรมงานนักข่าวพลเมือง เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดจากกระบวนการ หรือกิจกรรมอบรมนักข่าวพลเมือง 
โดยหลักใหญ่ประกอบด้วยการสรุปและประเมิน
กระบวนการที่มีต่อบุคคล และชุมชน ผลลัพธ์ในเชิง
รูปธรรมและคุณค่าเชิงนามธรรมที่ได้รับ เพื่อสะท้อน
ความคิด ความรู้สึก และป้อนคําถามกลับทบทวนต่อ
บุคคลที่มีส่วนร่วมต่อกระบวนการ นอกจากนี้ ยังเป็น
การประเมินผลผลิตการทํางานสื่อที่ได้หลังจากการทํา
กิจกรรม โดยเป็นผลระยะส้ันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะบุคคล
เท่านั้น แต่ยังทําให้เห็นถึงกระบวนการทํางานกลุ่มที่จะ
นําไปสู่การทํางานนักข่าวพลเมืองสืบเนื่องต่อไปได้ใน
ชุมชน   
   2.6) การร่วมกันนําเสนอผลสืบเนื่องและ
ความยั่งยืนของงานนักข่าวพลเมืองในชุมชน เป็น
กระบวนการตั้งคําถามต่อบุคคลและกลุ่ม เพื่อมองภาพ
ในอนาคตของการทํางานนักข่าวพลเมืองในชุมชน โดย
เป็นผลสืบเนื่องและความยั่งยืนจากกระบวนการ/
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กิ จกรรมครั้ ง น้ี ที่ แ ตก ต่ า งกั นตามวุฒิ ภ าวะและ
ประสบการณ์ของกลุ่มอย่างชัดเจน เช่น กลุ่มเยาวชนจะ
มองผลสืบเน่ืองและความยั่งยืนของการทํางานนักข่าว
พลเมืองภายใต้ศักยภาพของตนเองเป็นหลักว่า จะ
สามารถนําทักษะ ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจหรือกล่าวถึงการทํางานใน
อนาคตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ ส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก
บทบาทของเยาวชนในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
มากนัก ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่ที่สามารถร่วมกัน
ออกแบบและวางแผนการทํางานในอนาคตได้อย่าง
น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการอบรมนักข่าว
พลเมืองทั้งกับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้เข้าอบรมได้
แสดงให้เห็นศักยภาพที่หลากหลายของกลุ่ม และการ
ทํางานร่วมกันที่สามารถออกแบบให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทํางานร่วมกันของกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
ผู้ใหญ่ และได้ร่วมกันออกแบบเพื่อสร้างกระบวนการ
ขับเคล่ือนงานนักข่าวพลเมืองในชุมชน ตลอดจน
ออกแบบเพ่ือหาแนวทางจัดการกับปัญหาอุปสรรคและ
ต่อยอดไปสู่การทํางานเพื่อการใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
  3. ผู้เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อน หมายถึง 
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือเครือข่ายที่ เข้าร่วม
กระบวนการเนื่องจากต้องการเป็นนักข่าวพลเมือง ทั้งนี้ 
การทํางานนักข่าวพลเมืองเป็นงานอาสาสมัคร หรือเรียก
ได้ว่าเป็น “ส่ือสมัครใจ” การเข้าร่วมกระบวนการจึงต้อง
เกิดจากใจสมัครเช่นเดียวกัน และเนื่องด้วยนักข่าว
พลเมืองเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสิทธิการส่ือสาร 
ซึ่ ง เป็น สิทธิขั้ นพื้ นฐานของมนุษย์ทุกคนในสังคม
ประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงไม่มีขอบเขตหรือเงื่อนไขใดมา
กําหนดว่าผู้ใดจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเป็นนักข่าวพลเมือง 
อย่างไรก็ตาม จากการทดลองจัดกระบวนการพบว่า  
เจตคติ มุมมองและความเชื่อมั่นที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
ขับเคล่ือนมีต่อบทบาทนักข่าวพลเมือง มีความสําคัญ
เหนือทักษะความสามารถในการผลิตส่ือ เน่ืองจากเป็น
ปัจจัยหลักที่กระตุ้น/เสริมให้นักข่าวพลเมืองสนใจการ
เป็นนักข่าวพลเมือง และจูงใจให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
การมีส่วนร่วมในการสื่อสารของตนเอง ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ของงานวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาพบว่า ภูมิหลังและบริบทชุมชนมี
บทบาทสําคัญต่อการขับเคล่ือนงานนักข่าวพลเมืองใน
แต่ ล ะพื้ นที่  ใ นกรณี ชุ มชนราษี ไ ศล  ชาว บ้ านมี
ประสบการณ์ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาก่อน
เพื่อส่ือสารปัญหาของตน กระทั่งปัญหาเหล่านั้นได้รับ
การนําเสนอจากส่ือมวลชนจนกลายเป็นวาระสาธารณะ 
แต่ต่อมาชาวบ้านพบว่ามีข้อจํากัดในการส่ือสาร จึงเกิด
ความพยายามที่จะเรียนรู้เรื่องการใช้ส่ือทั้งส่ือกระแสหลัก 
ส่ือท้องถิ่น ส่ือชุมชน (ผา กองธรรม, สัมภาษณ์, วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2554) นอกจากนี้ ภาพในแง่ลบของชาวบ้าน
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสื่อมวลชน ยังสร้างความอึดอัดใจ    
แก่ชาวบ้านมาตลอดระยะเวลานาน ประกอบกับการที่
ชาวบ้านถูกใส่ความจากหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นผู้ทุจริต
ค่าชดเชย จึงเป็นแรงจูงใจสําคัญทําให้ชาวบ้านต้องการ
ทําข่าวของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (วารุณี 
ณ นคร, 2554) ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยขับเคล่ือนให้
ชาวบ้านราษีไศลเห็นคุณค่าและความสําคัญของวารสาร
ศาสตร์พลเมือง นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายรูปธรรมของ
ความเป็นนักข่าวพลเมืองผ่านการทํางานของนักข่าว
พลเมืองในพื้นที่ในชื่อ “กลุ่มส่ือเสียงคนอีสาน” ก่อนที่
งานวิจัยจะเริ่มต้น จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการขับเคลื่อน
งานนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ ราษี ไศลเกิดขึ้นโดยมี
ฐานรองรับจากประสบการณ์เดิมของสมาชิกในชุมชนที่มี
ต่อนักข่าวพลเมือง  
 ในส่วนการศึกษากลไกการขับเคล่ือนนักข่าว
พลเมืองราษีไศล พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ 
คือ 1. กลุ่มบุคคลที่มีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และผลิตงานข่าวพลเมือง 2. การจัดการกระบวนการ
การสร้างและพัฒนานักข่าวพลเมือง การจัดการการผลิต
ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ 3. การเลือก
ส่ือพลเมืองที่เหมาะสม และ 4. การกําหนดเป้าหมายที่
เด่นชัดของการพัฒนาวารสารศาสตร์พลเมือง จากการ
ประชุมร่วมกับนักวิจัยร่วมและตัวแทนชาวบ้านเพื่อ
กําหนดผลลัพธ์ที่ชุมชนราษี ไศลต้องการจากการ
ขับเคลื่อนให้เกิดนักข่าวพลเมือง พบว่า ชาวราษีไศลมิได้
มีมุมมองว่าวารสารศาสตร์พลเมือง คือ การรายงานข่าว 
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เพื่อให้สังคมภายนอกทราบและเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในชุมชนเท่านั้น หากให้คุณค่าวารสารศาสตร์พลเมืองใน
ฐานะเครื่องมือการสื่อสารที่นําไปสู่การสร้างและส่ังสม
ความรู้ตามแบบฉบับของชุมชน ซึ่งก็คือการที่ชุมชน
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน
ด้วยมุมมอง วิธีคิด และความรู้ของสมาชิกในชุมชนเอง 
ดังน้ัน งานข่าวพลเมืองจึงมิได้ดํารงอยู่อย่างโดดเด่ียว 
หรือตัดขาดจากชุมชนเหมือนข่าวในส่ือกระแสหลัก  
ทว่าข่าวพลเมืองมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและทํา
หน้าที่ยึดโยงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ใน
ชุมชน รวมถึงสมาชิกในชุมชน ผ่านบทบาทหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการส่ือสารในระดับต่างๆ อาทิ นักข่าว
พลเมือง มัคคุเทศก์เยาวชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิจัย
ไทบ้าน แหล่งข่าวในชุมชน เป็นต้น ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้
เกิดจากกระบวนทัศน์แบบองค์รวมของชาวบ้านราษีไศล
ที่มีต่อวารสารศาสตร์พลเมืองในฐานะจุดเริ่มต้นของการ
ส่ังสมข้อมูลข่าวสารในชุมชน ก่อนขยายไปยังการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมวัฒนธรรม และยัง
แสดงถึงการใช้งานวารสารศาสตร์พลเมืองเพื่อพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
ดังน้ัน มุมมองของชาวชุมชนราษีไศลต่อวารสารศาสตร์
พลเมืองจึงก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ส่งสารหรือการ
รายงานข่าวที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนด้วยตนเอง  
 ในมุมมองน้ี แนวคิดวารสารศาสตร์พลเมืองจึงมี
ความคล้ายคลึงกับแนวคิดส่ือชุมชน (community 
media) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
โดยแนวคิดส่ือชุมชนเน้นว่าชุมชนต้องเป็นเจ้าของ 
สามารถเข้าถึง มีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสารทุกระดับ 
และมีการจัดการด้วยตนเอง ขณะวารสารศาสตร์
พลเมืองมีหัวใจสําคัญที่การมีส่วนร่วมทางการส่ือสาร
ของภาคพลเมือง แต่ความแตกต่างที่สําคัญ คือ ส่ือที่
นักข่าวพลเมืองใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร ไม่ได้จํากัดอยู่
เฉพาะสื่อที่ชุมชนเป็นเจ้าของ หากนักข่าวพลเมืองมี
แนวโน้มจะใช้พื้นที่การส่ือสารทุกประเภทท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ โดยเฉพาะพื้นที่ในส่ือมวลชนกระแสหลัก 
เพื่อให้สาธารณะชนทราบเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ของตน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตลอดจน 
 

ภาคพลเมือง (Ullah, 2009) ดังนั้น นักข่าวพลเมือง 
ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ส่ือใหม่ ส่ือกระแสหลัก รวมถึงทํางาน
ร่วมกับนักข่าวอาชีพในบางครั้ง และขณะเดียวกันส่ือ
พลเมืองก็มีฐานะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ส่ือกระแส
หลัก โดยเฉพาะในกรณีที่การทํางานของส่ือกระแสหลัก
ถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขทางพ้ืนที่ งบประมาณ และเวลา 
(Miladi, 2012)            
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการ
เสริมสร้างวารสารศาสตร์พลเมือง ผู้วิจัยพบว่า ความ 
สําเร็จของกระบวนการข้ึนอยู่กับความเข้าใจและมุมมอง
ที่มีต่อวารสารศาสตร์พลเมืองของผู้จัดกระบวนการ  
และการกําหนดและออกแบบกิจกรรมในกระบวนการท่ี
ควรครอบคลุมทั้งแนวคิดวารสารศาสตร์พลเมืองและ
การผลิตส่ือ สอดคล้องกับ CGNet Swara ที่เป็นสื่อ
วารสารศาสตร์พลเมืองในประเทศอินเดียที่ก่อตั้งโดย
อดีตนักข่าวบีบีซี (BBC) ซึ่งมีการจัดกระบวนการอบรม
ให้นักศึกษา นักเคลื่อนไหวทางสังคม และชาวบ้านที่
สนใจเป็นนักข่าวพลเมือง โดยสอนเร่ืองแนวคิดวารสาร
ศาสตร์พลเมืองและการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตส่ือ
พลเมืองในรูปเว็บไซต์ การฝากและฟังข้อความผ่าน
ระบบแอพลิเคช่ันที่ติดตั้งบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ เพื่อให้
ชาวเมืองที่ยากจนและไม่รู้หนังสือสามารถรายงานและ
รับฟังข่าวสารท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (Mudliar, Donner 
& Thies, 2012) นอกจากนั้น ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต่อความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร้างวารสาร
ศาสตร์ คือ ระดับความตระหนักในความสําคัญและพลัง
ของวารสารศาสตร์พลเมืองของผู้เข้าร่วมกระบวนการ    
 ผลการศึกษาทั้งหมดนี้นําไปสู่ข้อเสนอของคณะวิจัย
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนวารสารศาสตร์พลเมือง
แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ ดังนี้ 
 1) ใช้กระบวนการสนับสนุนให้นักข่าวพลเมืองใน
พื้นที่ทํางานได้ต่อเนื่อง โดยนักข่าวพลเมือง/คนในชุมชน
ควรช่วยเสริมและพัฒนาทักษะการทํางานข่าวพลเมือง
แก่สมาชิกอื่น เช่น แนะนําประเด็น แบ่งปันอุปกรณ์ 
ผลิตส่ือ และการพูดคุยเพื่อขยายเครือข่ายการทํางานไป
ยังบุคคลอื่นๆ ในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนภายนอกชุมชน 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและสื่อท้องถิ่นที่สามารถนํา
ผลงานข่าวพลเมืองไปเผยแพร่   
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 2) ขยายเครือข่าย “ความเป็นพลเมือง” เพื่อนําไปสู่
กระบวนการขับเคลื่อนงานนักข่าวพลเมือง โดยเน้น  
องค์ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญ บทบาทหน้าที่ และพลัง
ของงานข่าวพลเมือง ตลอดจนสิทธิการส่ือสาร ซึ่งจะทํา
ให้เกิดการออกแบบและวางแผนการทํางานเพื่อพัฒนา
ชุมชนตนเอง และเข้าใจถึงวิถีความสัมพันธ์ของคนกับ
ส่ิงแวดล้อม บริบทชุมชนและสังคมโดยรอบ  
 3) ถ่ายทอดให้เกิดชุดความรู้ เรื่อง “ความเป็น
นักข่าวพลเมือง” ในรูปแบบคู่มือนักข่าวพลเมือง เพื่อให้
นักข่าวพลเมืองนําไปทบทวนทักษะการทํางาน หรือ
สร้างกระบวนการ/กิจกรรมในพื้นที่ต่อไป ทั้งยังช่วย
เสริมกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดขยายผลการทํางาน 
และกระบวนการนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ 
 4) ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเพื่อทําให้
เกิดการส่งต่อและพัฒนาแนวคิดและชุดความรู้เกี่ยวกับ
นักข่าวพลเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการอบรม
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ที่เอื้อต่อ
การเข้าถึงได้ของสมาชิกทุกคนในสังคม  
 ทั้งนี้ หลังจากการทําวิจัยส้ินสุดลง นักวิจัยร่วมและ
ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันผลิตข่าวพลเมืองเพื่อออกอากาศใน
รายการนักข่าวพลเมือง Thai PBS และทํางานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งยังสนับสนุนให้
เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ผลิตส่ือพลเมืองอย่างต่อเนื่อง
ในรูปส่ิงพิมพ์ชุมชน ผลผลิตเหล่านี้จึงเป็นประจักษ์พยาน
ถึงความเป็นไปได้และผลสําเร็จของการจัดกลไกการ
สนับสนุนวารสารศาสตร์พลเมือง    
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