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บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการนี้มุ่งน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์
ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ ที่มีหลากหลายวิธีการ ได้แก่ การสื่อสารผ่านวาทกรรมประเภทต่างๆ  
การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆ โดยศึกษาสื่อกิจกรรมถนนคนเดิน และโปสการ์ด  
ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ที่ส าคัญของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี ส าหรับเนื้อหาในการน าเสนอมุ่งเน้นการ
น าเสนอด้านประเพณีของชุมชน การเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาน าเสนอองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านสื่อ
ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนผ่านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่ รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนของชุมชน คือ ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคการท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารแบบมสี่วนร่วม อัตลักษณ์ชุมชน สื่อมวลชน 
 

Abstract 
 This academic paper aims to present the way of participatory communication for building 
community identity in mass media and other media in many format such as different kind of 
discourse communication, communication through mass media and communication through other 
media. The author presents the study of pedestrian streets activities and postcards media that 
reflect the important identity of each community very well.  The purposed content focus on the 
community culture by inviting the local wisdom to present knowledge and local wisdom through 
community media which can reflect the true identity of the community through local participatory 
communication. Which creates understanding in all parts of the community: government, economy, 
society and tourism. 
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1. บทน า 
การก่อก าเนิดของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ท าให้สังคมคาดหวังการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการสื่อสารของสื่อมวลชน จากเดิมที่มุ่งผลิตรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ทั่วประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อวิทยุกระจายเสียง ในรูปแบบของ 
วิทยุชุมชนทั่วประเทศ ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ วิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีส่วนช่วยให้ความรู้แก่ชาวเขา 
โดยออกอากาศในภาษาชาวเขา เผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ การหลอกลวงไปค้าประเวณี การปราบปรามยา
เสพติด และการเกษตร ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนเมืองและชาวเขา แต่ยังพบว่า ประชาชนไม่รู้สึกเป็น
เจ้าของ และไม่ได้มีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนนั้น เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เนื้อหา
มาจากข้อมูลทางภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ในชุมชนมักจะมีหอกระจายข่าวสาร แต่พบว่าไม่ได้รับ 
ความสนใจอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องจากภาคประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ 
ท าให้หอกระจายข่าวเริ่มมีความหมาย ต่อมาได้เกิดแนวคิดจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน เกิดโครงการบ้านนอกทีวีที่สร้างห้องเรียนต้นแบบให้ชุมชนมาเรียนรู้การสร้างสื่อ
โทรทัศน์ ตลอดจนการมีรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ในจังหวัดพิษณุโลกที่น าเสนอข้อมูลที่ใกล้ตัว
ชาวบ้าน จนเป็นที่นิยมของชาวบ้าน (TRF TV, 2560) 
 ลักษณะของสื่อชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะที่ยังไม่สะท้อนการเป็นสื่อชุมชนอย่างแท้จริง 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มวิทยุชุมชนเพื่อบริการชุมชนอย่างแท้จริงมีจ านวนน้อย และไม่มีก าลังในการผลิตมากนัก  
มีหลายสถานีได้ปิดตัวลงเรียบร้อยแล้ว (ส านักข่าวอิศรา, 2558) ตัวอย่างการก่อตั้งวิทยุชุมชนในภาคอีสาน
พบว่า ในช่วงแรกของการก่อตั้งวิทยุชุมชน การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์ ต้องจัดหากันเองเป็นส่วนใหญ่
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าผ้าป่าสามัคคี คณะกรรมการผู้ก่อตั้งระดมทุนภายในกันเอง ขอจากกัลยาณมิตร 
มีบางวิทยุชุมชนที่ได้งบประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) สถานที่ตั้งของวิทยุชุมชนมีจุดที่ตั้ง 
ที่น่าสนใจ ทางด้านความหลากหลายของจุดที่ตั้ง และทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่
ส่วนกลาง ไม่ได้เป็นที่ของคนใดคนหนึ่ง เช่น วิทยุชุมชนคนนาทอง ตั้งอยู่ที่กลุ่มเกษตรท านานาทอง วิทยุชุมชน
ชาวธาตุพนม ตั้งอยู่ที่ศาลาอีสานเขียว วิทยุชุมชนคนภูไท ตั้งอยู่ที่วัดป่าโพนพระเจ้า วิทยุเด็กและเยาวชน
จังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่ส านักงานประชาสังคมจังหวัด วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่วัดดอกจานรัตนาราม 
ซึ่งมีนัยบ่งบอกถึงการเป็นสมบัติสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามอุดมการณ์วิทยุชุมชน “ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน” ส่วนการตั้งชื่อวิทยุชุมชนมีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of belonging) เช่น วิทยุชุมชนคนภูไท เดิมชื่อว่า “วิทยุชุมชนคนนายูง” แต่เปลี่ยนชื่อมา
เป็น “วิทยุชุมชนคนภูไท” เพราะว่าท าให้ไม่ได้มีความหมายเฉพาะขอบเขตคนต าบลนายูงเท่านั้น แต่มีความ
หมายถึงคนที่เป็นคนชาติพันธุ์ภูไททั้งหมด (พูลสมบัติ นามหล้า, 2009) 

ส าหรับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการผลิตสื่อชุมชน ในกรณีสื่อวิทยุชุมชน คือ ปัญหาด้านงบประมาณ และ
ทุนในการบ ารุงรักษาเครื่องส่ง และค่าใช้จ่ายรายเดือน เพราะว่าไม่ได้มีรายได้จากการโฆษณาเหมือนกับวิทยุ
ชุมชนกระแสหลัก การซ่อมแซมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องส่งในแต่ละครั้งจึงใช้การระดมทุนกันเป็นครั้งคราว เช่น
การทอดผ้าป่า ท าบุญบริจาค เป็นต้น ค่าบริหารจัดการอื่นๆ บางครั้งกลุ่มแกนน าหลักเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวไป ปัญหาคลื่นแทรกคลื่นทับ ในสถานการณ์ที่มีการเปิดวิทยุชุมชนเป็นจ านวนมากตามนโยบายของรัฐ
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ท าให้เกิดการตั้งสถานีใกล้กัน ประกอบกับมีการเพิ่มก าลังส่งสูงกว่าเกณฑ์ทางเทคนิค
ก าหนด 30-30-15 ท าให้วิทยุชุมชนทั้ง 5 แห่ง ถูกคลื่นทับ คลื่นแทรกด้วย (พูลสมบัติ นามหล้า, 2009) 

 รวมทั้งปัญหาด้านบุคลากรฝ่ายเทคนิคมีจ ากัด ปัญหาที่พบมาก คือ บุคลากรในชุมชนไม่มีความรู้
ประสบการณ์การใช้เครื่องส่ง การใช้คอมพิวเตอร์ บุคลากรที่มีความช านาญด้านนี้จะมีโดยเฉลี่ย 1-2 คนต่อ
สถานี ซึ่งไม่เพียงพอ และวิทยุชุมชนไม่สามารถที่จะสนับสนุนค่าตอบแทนให้เขาอยู่ประจ าการที่สถานี
ตลอดเวลาได้ ผู้จัดรายการโดนซื้อตัว เนื่องจากการจัดรายการวิทยุชุมชน 100% เป็นรูปแบบอาสาสมัคร  
ท าให้บางครั้งก็ยากที่จะดูแลให้อยู่กับวิทยุชุมชนได้ บุคลากรที่เก่งมีทักษะคนชื่นชอบมาก จะถูกซื้อตัวไปจัดใน
วิทยุกระแสหลัก รวมถึงผู้จัดรายการรู้สึกว่าไม่มีเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อไป ท าให้ขาดความกระตือรือร้นและ
เลิกจัดรายการ(พูลสมบัติ นามหล้า, 2009) 
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ปัญหาของการก่อก าเนิดโทรทัศน์ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณในการผลิต เนื่องจากไม่สามารถ
หารายได้จากการโฆษณาทางธุรกิจได้ แม้แต่ในต่างประเทศที่ท าทีวีชุมชนมาก่อนต้องเจอกับปัญหานี้ ดังนั้น
หากทีวีชุมชนในเมืองไทยจะอยู่รอดได้จ าเป็นต้องมีแผนด้านการตลาด แผนธุรกิจ หรือหาผู้มาสนับสนุน
รายการ เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน ารายได้มาสนับสนุนทีวีชุมชน ตัวอย่างสถานีโทรทัศน์ BBC ของ
อังกฤษมีการจัดตั้งสภาผู้ชม สภาผู้ฟัง ซึ่งสภาเหล่านี้จะช่วยกันตรวจสอบ และให้ค าแนะน าการด าเนินการ
ของทีวี รวมทั้งยังหาเงิน หรือบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทีวีชุมชนด้วย (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน), 2016) 

การสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนในประเทศไทยได้มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
มากกว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจในตนเอง ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีอยู่
ในชุมชน 

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งสิ้น ยังมีช่องทางในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนที่
ปรากฏในงานด้านสื่อมวลชนและสื่ออื่นนั้น มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ออกไป อาทิ การสื่อสารส าหรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน การแสดงตัวตน
ของชุมชน หรือชาติพันธ์ุที่หลากหลาย เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะการสื่อสารที่ปรากฏในการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สื่อสารทั้งสองฝ่าย และสามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปช่วยในการจัดการชีวิตของตนเอง ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ผ่านกระบวนการ
สื่อสารทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ส าหรับการเลือกใช้ 
สื่อต่างๆ ในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมีทั้งสื่อที่เป็นสื่อมวลชน อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อกิจกรรมถนนคนเดิน และสื่อโปสการ์ด 

 
2. แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออ่ืน ๆ 
 2.1 ความหมายของอัตลักษณ์ชุมชน 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความเหมือนของสิ่งที่ส าคัญ หรือบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปที่มีความ
แตกต่าง (Sameness of essential or generic character in different instances) หรือ ความเหมือนกนั
ในสิ่งที่เป็นความจริงที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว (Sameness in all that constitutes 
the objective reality of a thing : oneness) หรือ ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคล ( Identity. 
Merriem-Webster Dictionary, 2016) 

นอกจากนั้น อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ เป็นเรื่องที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม และมนุษย์ 
ที่สื่อความหมายการเป็นตนเอง (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559, น. 102) ทฤษฎีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรม 3 ระดับ ได้แก่ ความเป็นปัจเจก ความเป็นกลุ่ม และความเป็นสังคม 
(Michael Hecht อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559, น. 102) อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของมนุษย์สามารถ
แยกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนบุคคล เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับตนเองที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคม 
ระดับมิติในการรับรู้บทบาท เป็นสิ่งที่ผู้อื่นใช้วิจารณญาณในการมองดูการแสดงออกของบุคคล ระดับ
ความสัมพันธ์ การด ารงเอกลักษณ์เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นคาดเดาถึงความเป็น
ตัวตนของบุคคล และระดับความเป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสังคมหรือวัฒนธรรม เป็นการแสดงออกที่ต้องคอย
ระมัดระวังการยอมรับจากสังคม หรือการยอมรับจากกลุ่ม เพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ใน
สายตาของสังคม (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559, น. 103-104) ส าหรับเอกลักษณ์ความเป็นเชื้อชาติเป็นแรง
ขับที่ส าคัญในการพัฒนาการท าหน้าที่ของบุคคล หรือกลุ่มโดยเฉพาะการเลี้ยงดู (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 
2559, น. 104) 

ส่วนวัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นลักษณะของวิถีชีวิตมากกว่าสิ่งดีงามที่มนุษย์สร้างขึ้ น  
มุ่งสนใจประเด็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรม มากกว่าเอกภาพระหว่างวัฒนธรรมย่อย ความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมมีการต่อสู้อย่างเปิดเผย หรือการพยายามต่อรองเพื่อให้ได้มีพื้นที่สาธารณะในการแสดงออก 
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วัฒนธรรมย่อยเป็นกระบวนการผลิต กระจาย และบริโภคสัญญะที่มีความหมายหลากหลาย รวมทั้งหน้าที่
ของกระบวนการทั้งหมด (กาญจนา แก้วเทพ, 2557, น. 502-503) 

ทั้งนี้ ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยที่ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการสื่อสารภายในชุมชนให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ของชุมชน เนื่องจาก
ชุมชนแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การจัดการสื่อสารในแต่ละชุมชนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 
แต่จุดเน้นที่ส าคัญของการสื่อสารของชุมชน คือ การมีส่วนร่วม (Participation) และโอกาสที่จะเข้าถึง 
(Accessibility) การสื่อสารชุมชน (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543, น. 35) 

ดังนั้น อัตลักษณ์ชุมชน เป็นลักษณะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติภายในชุมชนได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่น 
น่าสนใจ เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในที่สุด (เสรี พงษ์พิศ อ้างถึงใน อินทิรา พงษ์นาค, 2557, น. 3)  
ซึ่งอัตลักษณ์เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์เข้าไว้ด้วยกัน (ปฐวี ศรีโสภา อ้างถึงใน  
อินทิรา พงษ์นาค, 2557, น. 3)  
 2.2 คุณลักษณะของการสื่อสาร และชุมชนเป้าหมายของการสื่อสารชุมชน 
 คุณลักษณะที่ส าคัญของการสื่อสารชุมชน มีดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543, น. 48)  

1) เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Interactivity) ตลอดเวลา ทั้งลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กันอยู่เสมอ  

2) ทิศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of Information) การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลกั 
ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นไปอย่างจ ากัด คือ มีการไหลของข่าวสารจากเบื้องบน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
ไปสู่เบื้องล่าง (ประชาชน) เท่านั้น ในขณะที่การสื่อสารแบบชุมชน การไหลของข่าวสารจะมีหลายทิศทาง 
ทั้งจากบนลงล่าง (Top-down) แบบล่างสู่บน (Down-top) และแบบแนวนอน (Horizontal) การไหลของ
ข่าวสารมีทั้งจากนักวางแผนพัฒนาไปสู่ชาวบ้าน จากสื่อมวลชนไปสู่ผู้รับสารในชนบท ชาวบ้านอาจส่ง
ข่าวสารไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างกลุ่มชาวบ้าน มีลักษณะของการสร้าง
เครือข่ายชุมชน การศึกษาดูงานจากชาวบ้านด้วยกันเอง 
 เป้าหมายของการสื่อสารชุมชนมีเกณฑ์ในการแบ่งเป้าหมายในหลายลักษณะดังนี้ (กาญจนา แก้วเทพ 
และคณะ, 2543, น. 49-50) 

1) การก าหนดเป้าหมายโดยใช้ระดับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 
1.1)  ระดับชุมชน เป็นการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
1.2) ระดับหน่วยงานนอกชุมชน เป็นการสื่อสารที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน หรือหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้องกับด้านการพัฒนาและการสื่อสาร 
1.3) ระดับสังคมส่วนรวม เป็นการสื่อสารที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือวัฒนธรรมใน

ระดับกว้าง 
2) การก าหนดเป้าหมายให้สอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสาร สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 
 2.2) เพื่อการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล และโน้มน้าวจูงใจ ได้แก่ ทิศทางการไหลของข่าวสารแบบ

บนลงล่าง 
 2.2) เพื่อเป็นช่องทางแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน (Community Self-expression) รวมถึงการ

แสดงออกซึ่งความต้องการของชุมชน การแสดงออกซึ่งสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ภูมิปัญญาของชุมชน 
 2.3) เพื่อพัฒนาความเป็นตัวเองของบุคคล (Development of the individual’s self) ในหน่วย

ที่เล็กลงมากกว่าชุมชน การสื่อสารชุมชนท าหน้าที่คล้ายๆ เวทีแห่งการศึกษาเรียนรู้ที่ท าให้ศักยภาพของ
บุคคลพัฒนาได้อย่างเต็มที่  

ทั้งนี้ หน้าที่ที่ส าคัญของการสื่อสารเพื่อชุมชน คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้น และด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Need-oriented) (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543, น. 50) 
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 2.3 แนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบ
การสื่อสาร ส าหรับการสื่อสารที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way 
communication) โดยที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีการสลับบทบาทกันไปมาในการสื่อสาร ท าให้บุคคลทั้งสอง
ฝ่ายเกิดการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันแบบพบกันครึ่งทาง (Shared Meaning) (กาญจนา แก้วเทพ, 
2552, น. 114-116) 
 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการประกอบสร้างให้บุคคลรับรู้ความจริงตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ 
เน้นการสร้างความรู้สึกผูกพันต่อประเด็น หรือตัวบุคคล มีลักษณะของการเสริมพลังให้แก่ผู้สื่อสาร มีการใช้
บริบทการรับสารแบบร่วมกัน คือ มีการแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน มีการแสวงหาความร่วมมือจาก
หลายๆ ฝ่าย และเป็นข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจโดยกลุ่ม มีการท างานร่วมกัน และการประสาน
ความรู้ของทุกคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน เนื้อหาที่สื่อสารจะมีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า Liberative Content คือ 
เนื้อหาที่สอดคล้องทั้งประเด็นและวิถีชีวิตของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถน าเนื้อหาที่ได้รับทั้งความรู้ หรือทักษะต่างๆ มาช่วยในการจัดการชีวิตของ
ตนเองได้ นอกจากนั้น การน าเสนอเนื้อหาจะท าให้เกิดอัตลักษณ์ หมายถึง ความรู้สึก ความเข้าใจ รับรู้ว่า 
เราเป็นใคร และคนอื่นคิด รับรู้ว่าเราเป็นใคร ผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ของการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 116-131) 
 2.4 การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออ่ืนๆ 
 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆ ในสื่อประเภทต่างๆ มีลักษณะการสื่อสารหลายประการ ดังนี้ 

1) การสร้างอัตลักษณ์ด้วยวาทกรรม เช่น การสร้างวาทกรรมเพื่อเน้นย้ าเรื่องความส าคัญของชาติ
การน าเสนอเรื่องนามสกุล การเป็นแหล่งก าเนิดประเพณีแห่ช้างผ้า และการเป็นแหล่งเรียนรู้และรื้อฟื้น
วัฒนธรรมประเพณีการแสดงแบบศิลปะไทใหญ่ โดยมีการสื่อสารผ่านบทความที่ปรากฏในเอกสารเรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองชีวิตชุมชนในเขตแผ่นดินหวิด ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง หรือการเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านเมาะหลวงผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประเพณี
แห่ช้างผ้าให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อหลากหลายประเภท ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน ได้แก่ การสื่อสารเรื่องราว
ทางอินเทอร์เน็ต ทางรายการโทรทัศน์ แม้กระทั่งสารคดีทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดท าขึ้นโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการทางวาทกรรมในการสร้าง “คุณค่า” 
ให้กับ “อัตลักษณ์ไทใหญ่ชุมชนบ้านเมาะหลวง” ส่งผลต่อกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และจิตส านึกของคน
ภายในชุมชน จนเกิดความรู้สึกถึงการมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดง
ต่างๆ ที่เป็นของตนเอง (จินตนา แปบดิบ, 2556) 

2) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อภาพยนตร์ที่น าเสนอทั้งประเด็นด้านบวก และด้านลบของอัต
ลักษณ์ชุมชน เช่น การน าเสนอเรื่องราวของคนในชุมชนภาคใต้ผ่านมุมมองของคนนอกพื้นที่ เช่น ภาพยนตร์
เรื่อง “เพื่อนสนิท” และภาพยนตร์เรื่อง “ครูแก แรงรัก แรงอาถรรพ์” ที่ประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้
ผ่านมุมมองของคนในพื้นที่ (นิลิณี หนูพินิจ, 2551) 

3) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศไทยมีโทรทัศน์ชุมชนหลากหลายสถานี 
อยู่ในรูปแบบโทรทัศน์เคเบิ้ล และโทรทัศน์ออนไลน์ มุ่งเน้นการน าเสนออัตลักษณ์ชุมชนด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม คุณค่าทางอัตลักษณ์ การสะท้อนปัญหาของคนในชุมชน ผ่านวิดีโอประเภทข่าวสาร สารคดี และ
ละครท้องถิ่นในสื่อโทรทัศน์ หากเป็นโทรทัศน์ออนไลน์ที่มีการน าเสนอผ่านสื่อเฟซบุ๊กจะมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์กับผู้ชมผ่านการกดไลท์ และกดแชร์จากสื่อแฟนเพจเฟซบุ๊กของ
โทรทัศน์ชุมชนไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวของสมาชิกที่สร้างการสื่อสารแบบเครือข่ายที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น  

4) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นการน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการ
สื่อสารเพลงประจ าถิ่น การน าเสนอละครวิทยุประจ าถิ่น ตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงในภาคเหนือ
ได้น าเพลงซอมาออกอากาศทางวิทยุ ท าให้เพลงซอมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การแสดงซอทางวิทยุส่วน
ใหญ่จะแสดงเป็นละคร เรียกว่า "ละครซอทางอากาศ" ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  
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5) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในแง่มุมการถ่ายทอดวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เช่น 
การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนของกลุ่ม “ผู้สร้างวัฒนธรรมของปิตุภูมิมาตุภูมิในพื้นที่ใหม่” ที่
น าเสนอข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพมิพ์ภาษาจีนกลางในกลุ่มผู้สงูอายุ (จรรยา เหลียวตระกูล และคณะ, 2559)  

6) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ ใช้วิธีการเล่าเรื่อง ความหมาย ความพิเศษ หรือความ
ศักดิ์สิทธ์ิจากต านาน การน าเสนอต้นก าเนิดของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารเชิงวัฒนธรรม เช่น การน าเสนอ
เรื่องราวของผ้าซิ่นที่ชาวไทยด าทั้งสองพื้นที่ใช้แสดงความเป็นชาติพันธ์ุในสื่อสังคมออนไลน์ คือ ผ้าซิ่นที่ทอ
ด้วยกรรมวิธีมัดหมี่เช่นเดียวกัน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป คือ ในพื้นที่ประเทศไทย เรียกว่า “ผ้าซิ่นนาง
หาญ” และในพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกว่า“ผ้าซิ่นหมี่” ทั้งสองลักษณะยังคง
ปรากฏการใช้งานในปัจจุบัน มีการปรับประยุกต์รูปแบบ วัสดุ และการตัดเย็บไปตามกระแสความนิยมของ
กลุ่มชาติพันธ์ุและสังคมของแต่ละประเทศ ผ้าซิ่นทั้งสองลักษณะปรากฏบทบาททั้งในพื้นที่ทางสังคมภายใน
กลุ่มชาติพันธ์ุต่างกลุ่มชาติพันธ์ุ และพื้นที่สื่อออนไลน์ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทางชาติพันธ์ุที่มี
ความแตกต่างกัน (พิสุทธิลักษณ์ บุญโต, 2560)  

7) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อกิจกรรมถนนคนเดิน มีการสื่อสารใน 3 ประเด็นหลัก คือ  
1) อัตลักษณที่เปนความรูสึกส านึกรวม เกิดจากรากฐานทางประวัติศาสตรของชาติพันธุ  และการมี
ประสบการณ์รวมกันทางสังคมของคนภายในชุมชน จึงมีลักษณะเปนนามธรรม และไมสามารถแสดงออกมา
ให เห็นไดอยางประจักษชัดผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน 2) อัตลักษณที่เปนวิถีปฏิบัติเชิงประจักษ  คือ 
ลักษณะเฉพาะของชุมชนบานวัวลาย ในลักษณะที่มีความเปนรูปธรรมชัดเจน สามารถน าเสนอผานกิจกรรม
ถนนคนเดินได ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะทางดานภาษา ลักษณะการแตงกาย อาหาร ลักษณะที่อยูอาศัย 
สถาปตยกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึงการละเลน ดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบาน และ 3) อัตลักษณที่
เปนหลักปฏิบัติเชิงนามธรรม คือ อัตลักษณในลักษณะที่เกิดจากความศรัทธาในสิ่งตางๆ ซึ่งเกิดจากวิถีการ
ด ารงชีวิตเกี่ยวโยงผูกพันกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พบไดจากการนับถือศาสนา พิธีกรรมตามความเชื่อ 
และคานิยม รวมไปถึงประเพณีต่างๆ ซึ่งอัตลักษณในลักษณะนี้มีสัญญะบางอยาง ที่สื่อถึงหลักปฏิบัติ 
เชิงนามธรรมเหล่านี้ และสามารถน าเสนอผานกิจกรรมถนนคนเดินได (นุชจรินทร ทับทิม, 2553) 

8) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสื่อโปสต์การ์ด มีการน าเสนอใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประวัติศาสตร์
และความเก่าแก่ 2) ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) ด้านความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 4) ด้านแบบแผนสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว 5) ด้านเส้นทางการคมนาคม
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และ 6) ด้านการเป็นชุมชนศิลปะ ส าหรับวิธีการสื่อความหมายตามอัตลักษณ์ในโปสต์
การ์ดปาย มีทั้งหมด 8 วิธี ได้แก่ 1) การผสานรูปแบบโดยการประติรูปสัญญะ 2) การวางเทียบเคียง
รูปสัญญะ 3) การใช้สัญลักษณ์ภาพ 4) การใช้เกมภาษา 5) การสร้างความเป็นคู่ตรงข้าม 6) การใช้กลวิธี
แบบอนุนามนัย 7) การใช้ลูกเล่นทางภาษา และ 8) การใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของปาย (กฤษณ์ 
ทองเลิศ และนฤนาถ ไกรนรา, 2553) 

9) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านป้ายนิทรรศการ เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการท่องเที่ยว และสร้างความภูมิใจให้กับคนในชุมชน (พวงชมพู ไชยอาลา และแสงรุง เรืองโรจน, 
2559) 

10) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านหอกระจายข่าว เป็นวิธีการสื่อสารที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว และการสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนให้แก่คนในชุมชน (พวงชมพู ไชยอาลา และแสงรุง 
เรืองโรจน, 2559) 

 
3. บทสรุป  
 ส าหรับแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในสื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ  
ที่ปรากฏในงานเขียนชิ้นนี้ มีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การสื่อสารผ่านวาทกรรมประเภทต่างๆ การสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
ตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อกิจกรรมถนนคนเดิน ป้ายนิทรรศการ หอกระจายข่าว และ
โปสการ์ด ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ที่ส าคัญของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การสื่อสารอัตลักษณ์
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ชุมชนต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสื่อสารทุกกระบวนการ
ด้วย กลุ่มผู้ส่งสารต้องมาจากภาคประชาชนทุกคนในชุมชนที่ร่วมกันน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น ตั้งแต่ 
ประเด็นด้านความส าคัญของชาติ การสื่อสารเรื่องชาติพันธ์ุ รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ เพลงประจ าถิ่น 
ต านาน ความเชื่อ ศิลปะการแสดง งานประเพณี หรือการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาน าเสนอองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านสื่อชุมชน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคนในชุมชนนั่นเอง 
 นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันถึงลักษณะของสื่อชุมชน
ประเภทต่างๆ ว่ามีประโยชน์ต่อการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน เมื่อชุมชนมีอัตลักษณ์แล้วจะเกิดผลดีอย่างไร
ต่อชุมชน เช่น การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภายในชุมชน การแสดงความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันในชุมชน 
การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอกชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อชุมชนในทุกแง่มุม ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาคการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเป็นส่วนหนึ่งของสื่อชุมชน  
ตามเจตนารมณ์ด้านสื่อชุมชนว่าเป็นสื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การสนทนา การบริหารจัดการ การหล่อหลอม
คนรุ่นถัดไปให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการท างานด้านสื่อชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะสื่อสาร 
ผ่านสื่อชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อยังประโยชน์ต่อการสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนในแง่มุมของประวัติศาสตร์  
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวน าไปสู่การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป 
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