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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้มุ่งศึกษาสถานภาพองค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ ภายใต้บริ บท
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงเอกสาร มีหน่วยการศึกษาประกอบ
ด้วยรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ ระหว่าง
พ.ศ. 2547-2559 โดยสื บค้นจากฐานข้อมูล 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการ
เครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 2) คลังข้อมูลงานวิจยั ไทย 3) หอสมุดจอห์น เอฟ. เคเนดี้
ส�ำนักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 4) เว็บไซต์ช่วยสืบค้น
หาข้อมูลกูเกิ้ล
ผลการศึกษา พบว่า 1) มีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 24 ชื่อเรื่ อง เผยแพร่ มากที่สุด
ใน พ.ศ. 2549 ร้อยละ 20.80% ส่ วนใหญ่เป็ นรายงานวิจยั ร้อยละ 52.00% โดยมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์เป็ นเจ้าของผลงานดังกล่าวมากที่สุด ร้อยละ 45.80% เป็ นประเภทการวิจยั
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 54.20 มากกว่าการศึกษาประเภทอื่น และมุ่งเน้นการศึกษาองค์ประกอบ
ผูส้ ่งสารและองค์กรข่าว ร้อยละ 45.80 ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาสื่อมวลชนทัว่ ไป ร้อยละ 52.00 2)
สถานภาพองค์ความรูว้ ารสารศาสตร์ ได้แก่ องค์ความรูด้ า้ นผูป้ ระกอบการวิชาชีพ กระบวนการผลิต
การถ่ายทอดเนื้อหา ผูร้ ับสาร และผลกระทบ ส่ วนข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาวารสารศาสตร์
*นศ.ม. (นิ เทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, (2549). ปั จจุบนั เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
*MA. (Communication Arts) Sukhothai Thammathirat Open University (2006), Currently an Assistant
Professor at Communication Arts Program, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University,
Pattani Campus
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สันติภาพ คือ การมีองค์กรข่าวดิจิทลั ขนาดเล็กที่ต้งั อยูบ่ นเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ การเปิ ด
พื้นทีใ่ ห้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการก�ำหนดวาระข่าวสาร การเชื่อมโยงกับประชาชน
และสื่ อกระแสหลัก และการน�ำแนวคิดการสื่ อข่าวสันติภาพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ น
รู ปธรรม  
ค�ำส� ำคัญ: จังหวัดชายแดนภาคใต้   ความขัดแย้ง   สถานภาพองค์ความรู ้วารสารศาสตร์

Abstract
The purpose of this study was to study the state of the art in Journalism under
the conflict situations in the Southernmost Thailand. The samples were selected from
any published research articles, thesis and also academic articles around the year of
2004 - 2016 collected by four resources as follow: 1) Thai Library Integrated System
(ThaiLIS) 2) Thai National Research Repository (TNRR) 3) John F. Kennedy Library,
Prince of Songkla University, Pattani Campus and 4) the search engine on Google website
The results of the study were as followed;
1) There were totally 24 document titles, research papers (52.00%) and qualitative
research (54.20%). Most of them were published in 2006 (20.80%) and copyrighted
by Prince of Songkla University (PSU) (45.80%). Many published articles related to
the elements of communication such as news sender and professional organization
(45.80%) and focused on general mass media (52.00%).
2) The state of the art on the journalism was framed to study the knowledge of the
professional organization, media production, content contribution, journalism audience
and effect.
Based on the major findings, it was recommended that the digital news media will
be established for supporting the peace process which based on three conditions as follow:
1) the best participation from various civic organizations to set and run through the news
agenda 2) find out the great ways to connect people in the field and the mainstream
media 3) the success of applying peace journalism approach to make the practical use.   
Keywords: Conflict, State of the Art on the Journalism, Southernmost Thailand
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บทน�ำ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ถกู จัดให้เป็ น “ชายขอบ” (Marginalized) มาเนิ่นนาน นัน่ คือ
การเป็ นพื้นทีห่ ่างไกลทีข่ าดการดูแลอย่างเพียงพอจากรัฐบาล ประชาชนยังมีวฒั นธรรมเฉพาะ
เป็ นของตนเองที่แตกต่างจากภูมิอื่น ๆ ของประเทศ (Office of the Royal Society, 2007)
การกล่าวเช่นนี้ ไม่ผิดไปจากความเป็ นจริ งมากนัก เพราะดัชนี ช้ ี วดั ต่างๆ ที่จดั ท�ำขึ้น
โดยหน่วยงานของรัฐต่างสะท้อนให้เห็นว่าผลของการเป็ นพื้นที่ชายขอบท�ำให้การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ อยูใ่ นล�ำดับรั้งท้ายของประเทศเรื่ อยมา
การขาดโอกาสในการพัฒนาเป็ นสาเหตุหนึ่งของความรุ นแรงที่เกิดขึ้นเป็ นเวลากว่า
ทศวรรษและด�ำรงมาจนปัจจุบนั จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2547
ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของเหตุการณ์ความไม่สงบ มีจำ� นวนเหตุการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ครั้ง
คาดว่าร้อยละ 61.00 เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ดงั กล่าว
ยังท�ำให้มีผเู ้ สี ยชีวติ แล้วมากกว่า 6,000 คน ส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนทัว่ ไป รัฐบาลยังได้
อนุมตั ิงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วไม่ต่ำ� กว่า 260,000 ล้านบาท (Southern News Desk
of Isara Institute, 2017)
จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ไม่เพียงเป็ นพื้นที่ชายขอบในทางการเมืองเท่านั้น แต่พ้นื ที่
ทางวิชาการในระยะที่ผา่ นมา ก็มีจำ� กัดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะองค์ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ที่มจี ำ� นวนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นอ้ ยมาก โดยก่อน พ.ศ. 2547
พบว่า การแสวงหาองค์ความรู ้ดา้ นนี้แทบไม่ปรากฏผลงานทางวิชาการจากกรอบแนวคิด
ทางนิเทศศาสตร์ (Communication Approach) เลย แต่ปรากฏผ่านสายตาในกรอบแนวคิดอืน่
เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษา การพัฒนาสังคม สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ นี่เป็ นส่ วนหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในทางวิชาการด้านการสื่อสารทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดในระยะทีผ่ า่ นมา
ส่ งผลให้ขาดโอกาสในการวางรากฐานการสื่ อสารเชิงนโยบายส�ำหรับพื้นที่ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว
แต่ เมื่ อมี เหตุ การณ์ ความไม่ สงบ จ�ำนวนองค์ความรู ้ ดา้ นการสื่ อสารในมิ ติ
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วตั้งแต่ปี 2548 เป็ นต้นมา
(Srisuk, et al. 2017) จนปัจจุบนั ครบทศวรรษที่ควรจะมีการสังเคราะห์ องค์ความรู ้ดงั กล่าว
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์สำ� หรับการสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในแง่มุมต่างๆ ของ
องค์ความรู ้ การค้นหาช่องว่างในการศึกษา และน�ำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต
ที่ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพื่อให้เท่าทันกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริ ง
ในกรณี น้ ีมีการสังเคราะห์องค์ความรู ้ดา้ นการสื่ อสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏ
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ในงานของ Fareeda Jeh-oh (2017) ที่มุ่งความสนใจไปที่พฒั นาการของการแสวงหา
องค์ความรู ้ในช่วงปี 2547-2556 อันเป็ นการศึกษาสถานภาพที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
องค์ความรู ้ดา้ นการสื่ อสาร
ผูเ้ ขียนเห็นว่าแง่มุมเฉพาะบางอย่างยังไม่ได้รับการสังเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนนัก
โดยเฉพาะมิติดา้ น วารสารศาสตร์ (Journalism Dimension) ซึ่งมีส่วนส�ำคัญและเกี่ยวโยง
อย่างยิง่ กับสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความสนใจที่จะน�ำ
มิติดา้ นวารสารศาสตร์ มาสังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อให้เห็นภาพเด่นชัดมากขึ้นในช่วง
ปี 2547-2559 โดยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การแสวงหาความรู ้ในอนาคตที่
เท่าทันกับสถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
หลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict
Transformation) ที่น่าสนใจเมื่อมีการลงนามที่เรี ยกว่า “ฉันทามติทวั่ ไปว่าด้วยกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติภาพ” (General Consensus on Peace Dialogue Process) ระหว่างผูแ้ ทนของ
รัฐบาลไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น (Barisan Revolusi Nasional : BRN) ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย นับว่าเป็ นการแสดงออกต่อสาธารณะอย่างเป็ นทางการครั้งแรกที่คขู่ ดั แย้ง
แสดงความมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน แน่นอนว่าองค์ความรู ้ดา้ น
วารสารศาสตร์มีความจ�ำเป็ นต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ดงั กล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการวิจยั และองค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ ภายใต้บริ บท
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง

แนวคิดที่ใช้เป็ นกรอบในการคัดเลือกเอกสารเพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิด
วารสารศาสตร์ ซึ่งเป็ นแนวคิด ที่จำ� เป็ นต้องท�ำความเข้าใจเบื้องต้นว่า สังคมไทยอาจสับสน
อยูบ่ า้ งเกี่ยวกับค�ำว่า “วารสารศาสตร์” (Journalism) ที่มกั เข้าใจว่าหมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับวารสารที่เผยแพร่ เป็ นประจ�ำ  (Journal) หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Printed Media) โดยเฉพาะ
หนังสื อพิมพ์ ทั้งที่ความเป็ นจริ งค�ำว่า วารสารศาสตร์ มีความหมายที่กว้างขวางเกินกว่า
จะผูกติดกับสื่ อประเภทใดประเภทหนึ่ง
วารสารศาสตร์ น้ นั เกี่ยวข้องกับหลักการน�ำเสนอข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั แก่
สาธารณะอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง ครอบคลุมการสื่ อข่าวที่เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน
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ทุกแขนง (Bunsiripan, 2013) ส่วน American Press Institute (2019) ให้ขอ้ มูลว่า วารสารศาสตร์
หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวม (Gathering) การวิเคราะห์ (Assessing) การสร้างสรรค์
(Creating) และการน�ำเสนอ (Presenting) ข่าวและข้อมูลต่าง ๆ จากนิยามดังกล่าว องค์ความรู ้
ด้านวารสารศาสตร์จึงหมายถึงความรู ้ที่ประกอบด้วย มโนทัศน์ หลักการ วิธีการที่เกี่ยวกับ
การรวบรวม การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และการน�ำเสนอข่าวและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎ
ในเอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทความทางวิชาการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บริ บทความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนแนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่นำ� มาเป็ นกรอบการศึกษา
ครั้งนี้ดว้ ย หมายถึง “การที่เมื่อบรรณาธิการและผูส้ ื่ อข่าวสร้างทางเลือกของเรื่ องราวที่จะ
รายงานและวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งเป็ นการสร้างโอกาสส�ำหรับสังคมในระดับ
ที่ใหญ่ข้ ึนให้ได้พิจารณาและตอบสนองต่อคุณค่าของการไม่ใช้ความรุ นแรง” (Lynch &
McGoldrick, 2005) ขณะที่ Galtung (2003) ได้นำ� เสนอกรอบคู่ขนานในการรายงานข่าว
ความขัดแย้ง (Binary Opposition) ประกอบด้วย วารสารศาสตร์สนั ติภาพ - วารสารศาสตร์
สงคราม (War Journalism) เพือ่ เปรี ยบเทียบให้เห็นภาพของแนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพ
ที่ชดั เจนขึ้น ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกรอบคู่ขนานในการรายงานข่าวความขัดแย้ง
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ที่มา : Galtung (2003)

แนวทางการศึกษา

การวิจยั นี้เป็ นการสังเคราะห์องค์ความรูโ้ ดยใช้แนวคิดของ Saengsakorn (2011) มีวธิ ีการ
สังเคราะห์เอกสาร ดังนี้ 1) การก�ำหนดปั ญหาการสังเคราะห์งานวิจยั 2) การค้นหาเอกสาร
งานวิจยั 3) การรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจยั 4) การประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั
5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจยั 6) การตีความเอกสาร และ 7) การน�ำเสนอ
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ผลการสังเคราะห์งานวิจยั การวิจยั นี้ใช้แนวทางการสังเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณเพื่อให้
เห็นภาพรวมของสถานภาพการวิจยั และเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นสถานภาพองค์ความรู ้
ที่ปรากฏในการศึกษา
หน่วยการศึกษา ได้แก่ เอกสารการวิจยั วิทยานิ พนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทความ
ทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ภายใต้บริ บทความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การวิจยั นี้เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559 ฐานข้อมูลที่ใช้
ในการสืบค้นเอกสารมี 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการเครื อข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย (ThaiLIS) 2) คลังข้อมูลงานวิจยั ไทย (TNRR) 3) หอสมุดจอห์น เอฟ. เคเนดี้
ส�ำนักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และ 4) เว็บไซต์ที่ช่วย
สื บค้นข้อมูล (www.google.com) ค�ำส�ำคัญที่ใช้ในการค้นหา ได้แก่ “การสื่ อสาร”
“การสื่ อข่าว” “ข่าว” “วารสารศาสตร์สนั ติภาพ” “จังหวัดชายแดนภาคใต้” “ความขัดแย้ง”
โดยอาจใช้คำ� ส�ำคัญร่ วมกันตามรู ปแบบการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

ผลการศึกษา

1. สถานภาพการวิจยั ในมิตวิ ารสารศาสตร์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ดา้ นการสื่ อสารในบริ บทความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้งั แต่ พ.ศ. 2547-2559 มีเอกสารทั้งหมด 53 ชื่อเรื่ อง แต่ในจ�ำนวนนี้เป็ นองค์ความรู ้
ด้านวารสารศาสตร์ 24 ชื่อเรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 45.28 ของเอกสารทั้งหมด หากพิจารณา
เฉพาะเอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์น้ นั พบว่า เผยแพร่ มากที่สุด ในปี 2549
ร้อยละ 20.80 รองลงมา คือ ปี 2550 และ 2556 มีจำ� นวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 16.70 ส่วนปี 2552
และ 2554 มีจำ� นวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 12.50 ประเภทเอกสารที่พบมากที่สุด คือ รายงานวิจยั
ร้อยละ 52.00 วิทยานิพนธ์ ร้อยละ 40.00 และดุษฎีนิพนธ์ ร้อยละ 8.00 โดยสถาบันที่เป็ นต้น
สังกัดของเอกสารดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ร้อยละ 45.80 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ12.50 เท่ากัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ร้อยละ 8.30 เป็ นต้น
ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ที่ปรากฏในเอกสาร ประกอบด้วย ชายแดนใต้ ร้อยละ 13.50
ผูส้ ื่ อข่าวและการสื่ อข่าว ร้อยละ 8.10 นอกจากนี้ยงั พบค�ำส�ำคัญอื่น ๆ อีก แต่มีค่อนข้างน้อย
เช่น หนังสือพิมพ์ เหตุการณ์ความไม่สงบ ผูส้ ื่อข่าว เทคนิคและการเอาตัวรอดในพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย
วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย การเขียนข่าว หนังสื อพิมพ์ชุมชน สื่ อใหม่ ยุคดิจิทลั
พื้นที่กลางเพื่อสันติภาพ การสื่ อข่าวเพื่อสันติภาพ ภาพข่าวดิจิทลั เชิ งวารสารศาสตร์
ข่าวไม่เป็ นข่าว ประเด็นข่าว ฯลฯ
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ส่ วนประเภทการศึกษา พบว่า เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 54.20
รองลงมา คือ การวิจยั แบบผสมผสาน ร้อยละ 33.30 และการวิจยั เชิงปริ มาณ ร้อยละ 12.50
องค์ประกอบการสื่ อสารที่มีการศึกษา ได้แก่ ผูส้ ่ งสารและองค์กรข่าว ร้อยละ 45.80 สาร/
เนื้อหาข่าว ร้อยละ 25.00 ผูร้ ับสาร ร้อยละ 20.80 ผลกระทบจากข่าว ร้อยละ 8.30 ขณะที่
ประเภทของสื่ อที่ศึกษา ได้แก่ สื่ อมวลชนทัว่ ไป ร้อยละ 52.00 หนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 20.00
โทรทัศน์และเว็บไซต์ ร้อยละ 12.00 และวิทยุกระจายเสี ยง ร้อยละ 4.00
2. สถานภาพองค์ ความรู้ ในมิตวิ ารสารศาสตร์
สถานภาพองค์ความรู ้ในมิติวารสารศาสตร์ ภายใต้บริ บทความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ องค์ความรูด้ า้ นผูป้ ระกอบการวิชาชีพ องค์ความรู ้
ด้านกระบวนการผลิต องค์ความรู ้ดา้ นการถ่ายทอดเนื้อหา องค์ความรู ้ดา้ นผูร้ ับสาร และ
องค์ความรู ้ดา้ นผลกระทบจากข่าวสารของสื่ อมวลชน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 องค์ความรู ้ดา้ นผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
การศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านนี้ คือ การน�ำเสนอองค์ความรู ้เพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ิการสื่ อข่าวส�ำหรับผูป้ ระกอบการวิชาชีพ ได้แก่ การวิจยั เรื่ องสื่ อเพื่อสันติภาพ:
จริ ยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Changkamon, 2007) การวิจยั นี้
น�ำเสนอบทบาทสื่ อมวลชนกับการสร้างสันติภาพทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยเป็ น
การน�ำแนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพ (Peace Journalism) และวารสารศาสตร์สงคราม
(War Journalism) มาใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ อมวลชน และให้ขอ้ เสนอ
แนะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพสื่ อมวลชนเพื่อให้มีส่วนในการสนับสนุนการแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้มการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนเป็ นไปในกรอบ
สงครามมากกว่าสันติภาพ แต่มีสัญญาณบางประการที่แสดงให้เห็นว่า สื่ อมวลชนเริ่ ม
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่ วมเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งมากขึ้น และได้
เสนอโมเดลขององค์กรสื่ อเพื่อสันติภาพด้วย ได้แก่ โครงสร้างการบริ หารองค์กรและ
การจัดการควรเป็ นไปในลักษณะแนวราบ มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย เชื่อมประสานกัน
ทางวิชาชีพในหลากหลายระดับ และยึดแนวปฏิบตั ิวารสารศาสตร์สนั ติภาพ
การศึกษาอีกเรื่ องหนึ่ง คือ หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม: กรณี ศึกษา
วิกฤตการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (Nindum, 2009) เป็ นการศึกษาองค์ประกอบของ
หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม ผลการศึกษาเสนอว่า องค์ประกอบคุณค่าข่าว
ที่ควรเพิ่มเติมส�ำหรับการสื่ อข่าวในภาวะวิกฤตจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ องค์ประกอบ
สันติสุข องค์ประกอบการตรวจสอบ องค์ประกอบความรู ้สึก และองค์ประกอบภูมิหลัง
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ของวิกฤตการณ์ ผลการศึกษาดังกล่าว เป็ นองค์ประกอบใหม่ที่นอกเหนือจากคุณค่าข่าว
10 ประการที่ยดึ ถือกันมานานในกลุม่ นักวิชาชีพและนักวิชาการไทย โดยในการรายงานข่าว
ควรตัดสิ นใจคัดเลือกข่าวและข้อมูลต่างๆ จากองค์ประกอบด้านคุณลักษณะการน�ำเสนอ
ที่มีคุณค่าควรเป็ นข่าว และกรอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักคุณค่าข่าวภายใต้ภาวะวิกฤต
ทางสังคมร่ วมกัน ส�ำหรับประเด็นนี้ผเู ้ ขียนจะน�ำเสนอเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป
2.2 องค์ความรู ้ดา้ นกระบวนการผลิต
องค์ความรู ้ที่เกี่ ยวกับกระบวนการผลิต (Production Process) แบ่งเป็ น
กระบวนการสื่ อข่าวของผูส้ ื่ อข่าวท้องถิ่นและช่างภาพ ได้แก่ การศึกษากระบวนการหาข่าว
ของนักข่าวสังกัดสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรณี เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Borisuth, 2010) ที่ถอดบทเรี ยนของผูส้ ื่ อข่าวที่ปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อเสนอต่อองค์กรให้พฒั นาคู่มือการท�ำข่าวในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่ องการสื่ อข่าวของผูส้ ื่ อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริ บทความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (Kai-nunna, 2009)
ที่พบว่า ระยะแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบผูส้ ื่ อข่าวท้องถิ่นมีแนวปฏิบตั ิในการสื่ อข่าว
เหมือนที่เคยเป็ นมาในบริ บทหรื อสถานการณ์เดิม แต่เมื่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
มีความรุ นแรง และส่งผลกระทบต่อชีวติ ผูส้ ื่อข่าวจึงเริ่ มเรี ยนรู ้ทจี่ ะปฏิบตั งิ านด้วยแนวปฏิบตั ิ
ใหม่ๆ โดยปรับประยุกต์จากบทเรี ยนของตนเอง เพื่อนร่ วมวิชาชีพ และการเปิ ดรับความรู ้
จากสมาคมวิชาชีพ ผลการศึกษาดังกล่าวยังน�ำเสนอแนวปฏิบตั ิ (Guideline) ส�ำหรับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ ื่ อข่าวในสถานการณ์ความไม่สงบ แม้ท้ งั สองชื่อเรื่ องจะมีความ
แตกต่างกัน แต่กม็ ีจุดร่ วมในผลการศึกษา คือ การให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนการเตรี ยม
ความพร้อม การวางแผนการสื่อข่าว และการค�ำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูส้ ื่ อข่าว
ส่ วนการศึกษาภาพข่าวชายแดนใต้ ซึ่ งมีเพียงเรื่ องเดียวจากเอกสารที่คน้ พบ
ทั้งหมด คือ การวิจยั เรื่ องการสร้างอัตลักษณ์ในภาพถ่ายดิจิทลั เชิงวารสารศาสตร์เหตุการณ์
ชายแดนใต้ของช่างภาพมืออาชีพ (Manlee, 2013) เป็ นการศึกษาถึงการก�ำหนดอัตลักษณ์
ในภาพถ่ายของช่างภาพในพื้นที่ มีองค์ความรู ้ที่น่าสนใจ คือ ช่างภาพมืออาชีพมีการออกแบบ
การสื่ อความหมายลงไปในภาพถ่ายที่จะสื่ อสารกับสาธารณะใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
สัญญะเพื่อการสื่ อความหมายโดยตรง การสื่ อความหมายโดยอ้อมที่ผูร้ ับสารต้องมี
การตีความ การใช้อารมณ์ความรู ้สึก และการใช้บรรยากาศเพื่อเล่าเรื่ องเหตุการณ์ ขณะที่
การสร้างอัตลักษณ์ในภาพถ่ายของช่างภาพแต่ละคนนั้นมีต้ งั แต่การค้นหาตัวตน การก�ำหนด
กลุ่มเป้ าหมาย จุดยืนของตนเองและองค์กร เป็ นต้น
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2.3 องค์ความรู ้ดา้ นการถ่ายทอดเนื้อหา
2.3.1 ด้านองค์กรสื่ อและช่องทาง มี 3 ชื่อเรื่ อง ได้แก่ การศึกษาเรื่ องขีดความ
สามารถของสื่ อและการน�ำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่หา้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Theppaya
& Phetmongkon, 2011) พบประเด็นส�ำคัญ คือ ผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ในพื้นที่มีศกั ยภาพ
พอสมควรในการผลิตสื่ อออนไลน์ ทั้งการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในหลากหลายรู ปแบบ แต่ยงั มีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) น้อยเกินไปกับผูร้ ับสาร ผูผ้ ลิตข่าว
ออนไลน์ยงั มีปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
ส่ วนการศึกษาบทบาทของโต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรากับการเป็ นสื่ อ
เพื่อสันติภาพ กรณี เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Choonui, 2009)
เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับบทบาทของ “โต๊ะข่าวภาคใต้” ภายใต้การด�ำเนินงานของสถาบันอิศราว่า
มีส่วนส�ำคัญในการส่ งเสริ มสันติภาพอย่างไร โดยผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงปั จจัยที่
ท�ำให้โต๊ะข่าวภาคใต้เป็ นองค์กรสื่ อเพื่อสันติภาพมาจากปั จจัยหลายอย่าง ได้แก่ 1) การมี
ทักษะทางวิชาชีพของผูป้ ฏิบตั งิ าน 2) การเข้าใจพื้นที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน 3) การให้ความร่ วมมือ
ของสื่ อและเครื อข่ายต่าง ๆ  4) การให้ความร่ วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐ และ 5) ความไว้วางใจ
ของประชาชนในพื้นที่  
ขณะที่การศึกษาเรื่ อง ดีสลาตัน ณ แดนใต้: การเข้ารหัสความหมายสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยผ่านสื่ อโทรทัศน์ (Jeh-Oh, 2015) พบว่า การเข้ารหัสของ
ผูผ้ ลิตมาจากกรอบแนวคิดสันติภาพที่หมายถึงภาพของการอยูร่ ่ วมกันและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันของประชาชนในพื้นที่ ผูผ้ ลิตมีการก�ำหนดรหัสเนื้อหาก่อนการผลิตใน 3 มิติ
ประกอบด้วยมิติสงั คม มิติวฒั นธรรม และมิติความเป็ นอยู่ โดยเนื้อหารายการยึดโยงกับ
3 มิติดงั กล่าว ส่ วนกระบวนการแปลงรหัสเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็ นรายการนั้น เริ่ มจาก
การก�ำหนดประเด็น การก�ำหนดภาพเพื่อสื่ อถึงรหัสที่ตอ้ งการน�ำเสนอ การก�ำหนดเสี ยง
ที่จะใช้ในรายการ  ทั้งเสี ยงประกอบและเสี ยงพูด
2.3.2 ด้านสาร เป็ นมิติที่มีการศึกษามากกว่ามิติอื่นๆ โดยผูว้ จิ ยั มุ่งวิเคราะห์
ผลผลิตหรื อสารขององค์กรสื่ อผ่านกรอบแนวคิดหรื อทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั แต่ละคนให้ความสนใจ
ดังเช่น วาทกรรมสื่ อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Nilaphatma
& Chalermsripinyorat, 2013) ที่ใช้แนวคิดวาทกรรม (Discourse) มาวิเคราะห์ การประกอบ
สร้างความจริ งผ่านสื่อทั้งทีเ่ ป็ นสื่อมวลชนระดับชาติ สื่อของผูต้ อ่ สูก้ บั รัฐ และสื่อภาคประชาสังคม
ต่างก็สะท้อนให้เห็นว่าสื่ อเป็ นพื้นที่ในการปะทะสังสรรค์ทางความคิดที่หลากหลายตาม
อุดมการณ์ จุดยืน ผลประโยชน์ของตนเอง เป็ นต้น
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เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์เนื้ อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
(Prasertsri, 2011) เป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์
ความไม่สงบที่ ปรากฏในหน้าหนึ่ งของหนังสื อพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่ นตั้งแต่
พ.ศ. 2551-2553
ผลการศึกษา พบว่า วาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะของบุคคลที่มีอำ� นาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่
และกฎหมาย 2) ผูก้ ่อความไม่สงบเป็ นผูต้ ่อต้านอ�ำนาจรัฐ และ 3) ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ คือ ประชาชน ต�ำรวจ ทหาร พระ ครู เป็ นต้น เช่นเดียวกับการวิจยั
เรื่ องภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำ� เสนอผ่านสื่ อมวลชน (Yaena, 2007) ซึ่ งพบในประเด็น
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
2.4 องค์ความรู ้ดา้ นผูร้ ับสาร
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ (Perception) การถอดรหัส (Decoding) และ
ทัศนคติ (Attitude) ของผูร้ บั สารทีต่ ดิ ตามข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังทีป่ รากฏในการศึกษา
เรื่ องการถอดรหัสของผูร้ ับสารต่อการเสนอข่าวของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
กรณี กรื อเซะและตากใบ (Nilaphatma, 2006) เป็ นการท�ำความเข้าใจผูร้ ับสารในการถอดรหัส
หลังจากรับรู ้เหตุการณ์ปะทะกันที่มสั ยิดกรื อเซะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปั ตตานีเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2547 และเหตุการณ์ประท้วงที่ อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2547 จากสื่ อวิทยุ พบว่า สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย (สวท.) น�ำเสนอเหตุการณ์
ในทิศทางทีค่ ล้อยตามการด�ำเนินงานของภาครัฐและหลีกเลีย่ งทีจ่ ะน�ำเสนอถึงความผิดพลาด
หรื อความขัดแย้งของการตัดสิ นใจในการบริ หารเหตุการณ์วกิ ฤตที่เกิดขึ้น ลักษณะดังกล่าว
ท�ำให้ผรู ้ ับสารในพื้นที่ไม่คล้อยตามกับการน�ำเสนอข่าวของ สวท. แต่กลับมีความพยายาม
ที่จะต่อรองและปฏิเสธการน�ำเสนอข่าวจากสื่ อดังกล่าว
การศึกษาเรื่ องทัศนะของชาวมุสลิมที่มีต่อการน�ำเสนอข่าวของสื่ อมวลชน
กรณี ศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Mayunu, 2006) ที่ศึกษา
ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ได้รับผลกระทบ
จากการน�ำเสนอข่าวสารของสื่ อว่ามีทศั นคติอย่างไรต่อการน�ำเสนอข่าวของสื่ อมวลชน
พบประเด็นที่ไม่แปลกใจมากนัก คือ ผูร้ ับสารมีทศั นคติว่าสื่ อมวลชนน�ำเสนอข่าว
ในทางลบ โดยมุง่ เน้นการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุ นแรง ความโหดเหี้ยม ความสูญเสี ย
ความล้าหลัง ความต้อยต�่ำ และความงมงาย
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กลุ่มตัวอย่างยังมี ทศั นคติ ว่าภาพข่าวที่ สื่อสารออกไปนั้นเป็ นภาพของ
ความรุ นแรง ได้แก่ ภาพคนเจ็บ คนตาย ความสูญเสียจากแรงระเบิด ภาพที่สื่อถึงความต้อยต�ำ ่
ความล้าหลัง และความด้อยการศึกษาที่ไม่แตกต่างจากการศึกษา เรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ความรู ้ และทัศนคติของชาวไทยพุทธและมุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครต่อการเสนอข่าว
ความรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อมวลชน (Yothasamutr, 2006) ที่แม้จะศึกษา
ผูร้ ับสารนอกเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับ พบว่า ประชาชนมีทศั นคติต่อเหตุการณ์
ความไม่สงบอยูใ่ นขั้นรุ นแรงมากที่สุด เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน สื่ อน�ำเสนอภาพของ
ความรุ นแรงเพื่อเร้าใจผูร้ ับสารมากที่สุด และเกิดความหวาดกลัวแต่ผรู ้ ับสารกลุ่มนี้ มี
อคติเชิงลบต่อประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นอ้ ยที่สุด
2.5 องค์ความรู ้ดา้ นผลกระทบจากข่าวสารของสื่ อมวลชน
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสื่ อมวลชนที่มีต่อปั จเจกบุคคล ชุมชน และ
สังคม มีนอ้ ยมาก พบเพียง   1 ชื่อเรื่ อง คือ ผลกระทบของการสื่ อสารมวลชน: ทัศนคติของ
ประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการน�ำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ
(Thapthiang, 2007) ที่ศึกษาว่า การรายงานข่าวที่บกพร่ อง (Dysfunction) ของสื่ อมวลชน
มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไร
ผลการวิจยั ดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น คือ วิธีการน�ำเสนอข่าวความไม่สงบ
ของสื่ อมวลชน ภาพสะท้อนจากสื่ อมวลชน ผลกระทบของการน�ำเสนอข่าว แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะ เฉพาะประเด็นผลกระทบนั้น พบว่า  เกิดภาพลักษณ์และภาพแบบฉบับ
ตายตัว (Stereotype) ต่อศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาชนเศร้าสะเทือนใจ มีความหวาดกลัว ระแวงและไม่ไว้วางใจกัน สัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีนอ้ ยลง เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลเลือกปฏิบตั ิ
ผลกระทบจากสื่ อที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกบุคคล และสังคมนั้นมาจากภาพสะท้อน
จากสื่ อที่วา่ ชาวมุสลิมมี    ความน่ากลัว โหดเหี้ ยม รุ นแรง อ�ำมหิ ต ป่ าเถื่อน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็ นพื้นที่น่ากลัว มีแต่อนั ตราย และความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นมาจากความต้องการแบ่งแยกดินแดน ภาพสะท้อนเหล่านั้นมาจากการ
ท�ำหน้าที่บกพร่ องของสื่ อมวลชนที่ก่อให้เกิดการน�ำเสนอภาพสะท้อนที่ซ้ ำ� ๆ หรื อผิดเพี้ยน
จากความเป็ นจริ ง แล้วก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อบุคคลและจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภาพรวม
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อภิปรายผลการวิจยั

การสื่ อข่าวในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่ อมวลชนระดับชาติจำ� นวน
ไม่นอ้ ยยังใช้กรอบแนวคิด และแนวปฏิบตั ิทางวารสารศาสตร์ ที่ยดึ ถือกันมานาน ทั้งที่
บริ บทและเงื่อนไขความขัดแย้งหรื อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั เปลี่ยนแปลง
ไปค่อนข้างมากในระยะหลังมานี้ จึงท�ำให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เผยแพร่ จากสื่ อมวลชนยังวนอยู่
ในกรอบคิด และวาทกรรมเดิมที่ไม่ก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการคลี่คลายความขัดแย้ง
แต่กลับท�ำให้ประชาชนรับรู ้ความจริ งแบบเหมารวมเชิงลบต่อพื้นที่ ศาสนา และประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว ศูนย์ข่าวอิศราจึงเกิดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทยเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
และก่อตั้งขึ้น จากการรวมตัวของนักข่าวส่ วนกลางจากหนังสื อพิมพ์หลายฉบับด้วยการ
ลงไปปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อน�ำเสนอข่าวสารสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ดว้ ยตนเอง
องค์กรวิชาการเองก็พยายามแสวงหากระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ด้านวารสารศาสตร์เพือ่ เป็ น
ทางเลือกให้แก่นกั วิชาชีพได้นำ� ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ด
คือ การพยายามท�ำให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นไป
อย่างหลากหลาย ที่ผา่ นมาพบว่า องค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ภายใต้บริ บทความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั มีท้ งั การน�ำเข้าองค์ความรู ้จากต่างประเทศ และการต่อยอด
องค์ความรู ้ในเชิงพื้นที่ รวมถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับบทบาทของวารสารศาสตร์ ในพื้นที่
ความขัดแย้งที่มีการศึกษาค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันก็เรี ยกร้องให้นกั วิชาชีพก้าวทันบริ บท
ความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งผูเ้ ขียนได้นำ� ประเด็นดังกล่าวมาอภิปราย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การน�ำเข้ าองค์ ความรู้
องค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ที่มีการน�ำมาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ในบริ บท
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความโดดเด่นและได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุดของผูส้ นใจศึกษา
ด้านนี้ ได้แก่ แนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพ 1 ซึ่งเป็ นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิที่นำ� เข้ามา
ศึกษาในพื้นที่จากแนวคิดของ Galtung (2003) นักวิชาการด้านสันติศึกษาที่ริเริ่ มและเสนอ
แนวคิดการสื่ อข่าวในบริ บทความขัดแย้ง โดยมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวความคิดด้าน
สันติศกึ ษา (Peace Study) นอกจากนี้ยงั มีแนวคิดของ Howard (2004) ผูท้ ี่เคยเป็ นทั้งผูส้ ื่อข่าว
นักคิด นักเขียนและนักวิชาการวารสารศาสตร์ แต่ใช้คำ� ว่า Conflict Sensitive Journalism 2
Lynch และ McGoldrick อดีตผูส้ ื่ อข่าวและปั จจุบนั เป็ นนักวิชาการที่มีผลงานเกี่ยวกับ
การศึกษาแนวคิดการสื่ อข่าวสันติภาพ ซึ่งเป็ นแนวคิดที่กำ� ลังได้รับการน�ำไปศึกษาภายใต้
บริ บทความขัดแย้งต่างๆ ทัว่ โลก
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หลังจากมีการน�ำแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาในปี 2550 แล้ว เมื่อมีการวิจยั ในหัวข้อ
ทีเ่ กีย่ วกับการสื่อข่าวความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของนักวิจยั รุ่นหลัง ๆ ก็มกี ารอ้างอิง
แนวคิดและแนวปฏิบตั วิ ารสารศาสตร์สนั ติภาพจากงานวิจยั ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู ้
ใหม่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความสนใจในทางวิชาการและวิชาชีพที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้จริ ง
ในสังคมไทย โดยระยะแรกอาจมีสายตาแห่งความสงสัยและไม่เชื่อมัน่ ต่อแนวคิดนี้ทจ่ี ะน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในบริ บทสังคมไทย ดังที่ปรากฏในผลการศึกษาของ Kai-nunna (2009) พบว่า
ผูส้ ื่ อข่าวท้องถิ่นส่ วนใหญ่เห็นว่าแนวคิด วารสารศาสตร์สนั ติภาพไม่สามารถน�ำมาใช้ได้
ในเชิงปฎิบตั ิ เนื่องจากผูส้ ื่ อข่าวมิใช่ผแู ้ ก้ปัญหาความขัดแย้ง แต่ผสู ้ ื่ อข่าวบางส่ วนกลับมี
ทัศนคติเชิงบวกว่า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิใหม่ ๆ ดังกล่าวอาจเป็ นทางเลือกในการรายงาน
ข่าวความขัดแย้ง เป็ นที่น่าสังเกตว่าผูส้ ื่ อข่าวที่มีแนวคิดอย่างหลังนี้มกั ผ่านการอบรมหรื อ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสื่ อข่าวสันติภาพ 3 มาก่อน การเผยแพร่ แนวคิดนี้ไปยังนัก
วิชาชีพนั้น จึงจ�ำเป็ นต้องเสริ มองค์ความรู ้ต้งั แต่ระดับผูส้ ื่อข่าวจนถึงกองบรรณาธิการ ซึ่งเป็ น
หน้าที่ของสมาคมวิชาชีพที่ตอ้ งร่ วมมือกับนักวิชาการเพือ่ หนุนเสริ มบทบาทซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ยงั มีความจ�ำเป็ นในการให้ความรู ้ในลักษณะต่างๆ แก่ผปู ้ ระกอบการ
สื่ อใหม่ (New Media) หรื อสื่ อทางเลือก (Alternative Media) ในพื้นที่ให้มีความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของวารสารศาสตร์สนั ติภาพ ให้มากขึ้น เนื่องจาก
แนวโน้มการใช้สื่อใหม่โดยเฉพาะสื่ อสังคมของประชาชนมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย ซึ่งจะเป็ นพลังในการร่ วมกันสร้างสภาพแวดล้อมสันติสุขระหว่างการพูดคุย
สันติภาพที่กำ� ลังด�ำเนินอยูใ่ นเวลานี้
แนวคิดวารสารศาสตร์ สันติภาพ การสื่ อสารเพื่อสันติภาพ หรื อการสื่ อข่าวสันติภาพปรากฏในเอกสาร
การสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาสันติศึกษา หน่วยที่ 12 หัวข้อ การสื่ อสารเพื่อสันติภาพ
โดยกาญจนา แก้วเทพ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2532 และบทความเรื่ องสื่ อมวลชนกับสันติภาพโดย พรรณพิมล
นาคนาวา ในหนังสื อเรื่ อง โลกของสื่ อ : ยกเครื่ องสื่ อไทย ตีพิมพ์เมื่อปี 2544 แต่งานวิชาการทั้งสองเรื่ องยัง
ไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงแต่นำ� เสนอองค์ความรู ้
ในด้านนี้เท่านั้น ขณะที่งานวิจยั ของวลักษณ์กมล จ่างกมล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจ�ำหลักสู ตรนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ได้นำ� แนวคิดวารสารสันติภาพมาใช้
เป็ นกรอบ ในการศึกษาภายใต้บริ บทจังหวัดชายแดนภาคใต้เมือ่ ปี 2550 โดยการสนับสนุนทุนวิจยั จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.)  
2
วลักษณ์กมล จ่างกมล แปลค�ำว่า Conflict Sensitive Journalism เป็ นภาษาไทยว่า “การสื่ อข่าวที่ไหวรู ้ต่อ
ความขัดแย้ง” ปรากฏในหนังสื อแปลชื่อเรื่ องเดียวกัน เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2551  
3
ผูเ้ ขียนใช้คำ� ว่า Peace Journalism ในภาษาไทยว่า วารสารศาสตร์สนั ติภาพเมือ่ อยูใ่ นบริ บทที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้
หรื อแนวคิด ใช้คำ� ว่าการสื่ อข่าวเพือ่ สันติภาพเมื่ออยูใ่ นบริ บทที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน (Practice) ของผูส้ ื่ อข่าว
และใช้คำ� ว่าสื่ อเพื่อสันติภาพเมื่ออยูใ่ นบริ บทที่เกี่ยวข้องกับสื่ อในภาพรวม
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การต่ อยอดองค์ ความรู้
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลายเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ให้
นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาเริ่ มน�ำองค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ เดิมมาต่อยอด
ให้กว้างขวางและสอดคล้องกับบริ บทเชิงพื้นที่ (Area-based Approach) มากขึ้นเช่นกัน
ดังการศึกษาของ Nindum (2009) ที่ได้ขยายองค์ความรู ้เดิมไปสู่ แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ใหม่ๆ ในการสื่ อข่าวกรณี ภาวะวิกฤตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันว่า
หลักคุณค่าข่าวแบบดั้งเดิม (Classical News Values) ที่นกั วิชาการและนักวิชาชีพน�ำเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของวงการวารสารศาสตร์
ในประเทศไทยอย่างมาก และมักถูกถ่ายทอดกันในกรอบเดิม ทั้งที่เมื่อศึกษาแนวคิดนี้
ในฟากฝั่ง ส�ำนักวิชาการตะวันตกจะพบว่า แนวคิดคุณค่าข่าวมีหลากหลายและยังไม่เป็ น
ข้อสรุ ปที่ตายตัวดังที่เข้าใจกัน ระยะหลังมานี้แนวคิดคุณค่าข่าวแบบดั้งเดิมจึงถูกท้าทาย
อย่างมาก หากสื่ อมวลชนไม่เปิ ดรับแนวคิดคุณค่าข่าวใหม่ๆ ที่สอดรับกับพื้นที่ความขัด
แย้งก็อาจท�ำให้การรายงานข่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
การศึกษาของ Nindum (2009) จึงได้แสวงหาหลักคุณค่าข่าวที่จะเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับเป็ นกรอบการพิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าวสาร (News Selection) สู่สาธารณะด้วย
ตระหนักว่าสื่ อมวลชนมีบทบาทในการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร (Gate Keeper of Information)
ที่จะมีผลต่อการสร้างการรับรู ้ความจริ ง (Perception) เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรี ยกว่า
หลักคุณค่าข่าววิกฤตการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยด้านองค์ประกอบที่มีคุณค่า
ข่าวในวิกฤตการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) การแก้ไขปั ญหา
ของภาครัฐ 2) ความสันติสุข 3) การตรวจสอบ 4) ผลกระทบ 5) ความรู ้สึก 6) ปรากฏการณ์
รายวัน 7) ภูมิหลังของวิกฤตการณ์ และ 8) ความขัดแย้ง และคุณลักษณะการน�ำเสนอที่มี
คุณค่าควรเป็ นข่าวมีท้ งั หมด 5 ด้าน ได้แก่  
1. ความรวดเร็ วในการน�ำเสนอ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
1.1 ความรวดเร็ วในการรายงานข่าวกิจกรรมที่สร้างก�ำลังใจ
1.2 ความรวดเร็ วในด้านการติดตามการบริ หารงานของภาครัฐ
1.3 ความรวดเร็ วในด้านการรายงานปรากฏการณ์รายวัน
2. ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
2.1 การให้รายละเอียดด้านแนวคิดสันติวธิ ีและมนุษยธรรม
2.2 การให้รายละเอียดด้านการปฏิบตั ิงานของรัฐ
2.3 การให้รายละเอียดด้านสถานการณ์รายวัน
3. ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง แบ่งเป็ น 1 องค์ประกอบ
3.1 การมีหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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4. ความเหมาะสมในการเป็ นแหล่งข้อมูล แบ่งตามแหล่งข้อมูล รวม 5 องค์ประกอบ
4.1 แหล่งข้อมูลนักวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมเป็ นแหล่งข้อมูลของนักวิชาการ
ด้านองค์ความรู ้
4.2 แหล่งข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ ความเหมาะสมเป็ นแหล่งข้อมูลของภาครัฐในด้าน
ความคืบหน้าของสถานการณ์
4.3 แหล่งข้อมูลประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ความเหมาะสมเป็ นแหล่งข้อมูลของ
ประชาชนในพื้นที่ดา้ นความเชื่อมัน่ ต่อรัฐ และความเหมาะสมเป็ นแหล่งข้อมูลของประชาชน
ในพื้นที่ดา้ นปรากฏการณ์รายวัน
4.4 แหล่งข้อมูลผูก้ ่อการและแนวร่ วม ได้แก่ ความเหมาะสมเป็ นแหล่งข้อมูล
ของผูก้ ่อการและแนวร่ วมด้านความชอบธรรมของภาครัฐ
5. แหล่งที่มาของข้อมูล แบ่งตามประเภทของข้อมูล รวม 3 องค์ประกอบ
5.1 ข้อเท็จจริ ง ได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทข้อเท็จจริ งจากประชาชน
ในพื้นที่ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทข้อเท็จจริ งจากผูก้ ่อการและแนวร่ วม และแหล่งที่มา
ของข้อมูลประเภทข้อเท็จจริ งจากองค์กรกลาง
5.2 ความคิดเห็น ได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทความคิดเห็นจากประชาชน
ในพื้นที่ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทความคิดเห็นจากองค์กรอิสระและองค์กรนานาชาติ
5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทการวิเคราะห์
สถานการณ์จากนักวิชาการและผูบ้ ริ หารประเทศ แหล่งที่มาของข้อมูลประเภทการวิเคราะห์
สถานการณ์จากสื่ อมวลชนและองค์กรนานาชาติ
ทั้งนี้ถือเป็ นข้อเสนอต่อแนวปฏิบตั ิในการน�ำเสนอข่าวกรณี วิกฤตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่นกั วิชาชีพควรใช้พจิ ารณาเมื่อน�ำเสนอข่าวความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่องค์ประกอบคุณค่าความเป็ นข่าวแบบดั้งเดิมที่มีอิทธิ พลต่อนักวิชาชี พข่าวใน
ประเทศไทยที่เรี ยกว่า คุณค่าข่าว 10 ประการ ได้แก่ ความทันสมัย (Timeliness) ความใกล้ชิด
(Proximity) ความเด่น (Prominence) ความแปลกประหลาด (Unusualness) ผลกระทบ
กระเทือน (Consequence) ความขัดแย้ง (Conflict) ความมีเงื่อนง�ำ (Mystery) ความน่าสนใจ
(Human Interest) เพศ (Sex) ความก้าวหน้า (Progress) แนวคิดดังกล่าวปรากฏอยูท่ ว่ั ไป
ในต�ำราเรี ยนและหนังสื อที่เกี่ยวกับการสื่ อข่าวในประเทศหลายเล่ม ซึ่ งจ�ำเป็ นต้องได้รับ
การทบทวนเพื่อให้เท่าทันกับภูมิทศั น์การสื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยงั มีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับคุณค่าข่าวที่แตกต่างจากเดิมด้วย
ดังเช่นแนวคิดข่าวไม่เป็ นข่าว หมายถึง ข่าวทีไ่ ม่น่าสนใจส�ำหรับสื่อมวลชน แต่มคี วามส�ำคัญ
ต่อประชาชน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่กระทบต่อจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ความโปร่ งใสของการบริ หารจัดการงบประมาณ ปัญหาด้านสิ ทธิมนุษยชน ข่าวเชิง
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ความรู ้ เป็ นต้น (Kai-nunna & Phetmongkon, 2012) ซึ่งสื่ อมวลชนกระแสหลักมีขอ้ จ�ำกัด
ในการรายงานข่าวประเภทนี้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะวัฒนธรรมห้องข่าว
และโครงสร้างองค์กรสื่ อในระบบทุนนิ ยม หากผลักดันแนวคิดคุณค่าข่าวเหล่านี้ ไปยัง
ส�ำนักข่าวประเภทสื่ อใหม่ ซึ่ งมีโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างจากสื่ อกระแสหลัก อาจมี
ความเป็ นไปได้สูงที่แนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพจะเกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรมดังเช่นบทบาท
ของศูนย์ข่าวอิศราตามที่กล่าวมาแล้ว
จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่ อข่าวในภาคสนามของผูส้ ื่ อข่าวยังพบว่าภายใต้
สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างจากสถานการณ์ทผี่ สู ้ ื่อข่าวคุน้ เคย
จึงควรมีแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติม แนวคิดที่ใช้เป็ นกรอบในการศึกษาประเด็นนี้มาจากแนวคิด
ของ Hirunruk (1986) Numjareau (2006) Chawalathawat (2003) และ Melvin (2000)
ที่เห็นร่ วมกันว่า กระบวนการสื่ อข่าวมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การค้นพบและสร้างสรรค์
ประเด็น 2) การแสวงหาข้อมูลและการลงพื้นที่ 3) การประเมินคุณค่าข่าว 4) การตรวจสอบ
ความถูกถ้วน และ 5) การเขียนและรายงานข่าว แต่กระบวนการสื่ อข่าวในสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ได้ขยายองค์ความรู ้ดงั กล่าวในเชิ งพื้นที่ โดยเสนอเพิ่มเติม
ในบางขั้นตอนเพือ่ ความปลอดภัยและการแสวงหาข้อมูลข่าวในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากกระบวนการสื่ อข่าว 5 ขั้นตอนจึงขยายเป็ น 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรี ยมความ
พร้อมของผูส้ ื่ อข่าว ตั้งแต่การเตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ และอุปกรณ์การท�ำข่าว
2) การค้นพบและสร้างสรรค์ประเด็นข่าว 3) การประเมินสถานการณ์ 4) การวางแผน
การลงพื้นที่สื่อข่าว 5) การเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ 6) การเสวงหาข้อมูลข่าวในที่เกิดเหตุ
7) การประเมินคุณค่าข่าว 8) การตรวจสอบความถูกถ้วน 9) การเขียนและรายงานข่าว
และ 10) การประเมินตนเอง (Kai-nunna, 2009) ซึ่งเดิมนั้นผูส้ ื่อข่าวท้องถิน่ มักลองผิดลองถูก
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ไม่ได้มีการฝึ กอบรม ซึ่ งแตกต่างจากผูส้ ื่ อข่าวต่างประเทศ
ที่เมื่อเข้ามาปฏิบตั ิงานในพื้นที่อ่อนไหวมักได้รับการอบรมและฝึ กฝนภายใต้แนวปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจนเสี ยก่อน
อย่างไรก็ตามการน�ำแนวคิดวารสารศาสตร์สนั ติภาพมาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาสื่ อ
ในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ยังจ�ำเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงเปรี ยบเทียบกับพื้นที่
ความขัดแย้งอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ไม่วา่ จะเป็ นฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย เมียนมา เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยยกรระดับองค์ความรู้เชิงพื้นที่ (Area-based Knowledge)
ขยายไปสู่ระดับภูมิภาค (Regional-based Knowledge) ต่อไป
ขณะเดียวกันการรายงานข่าวของสื่ อมวลชนไทยยังจ�ำกัดวงอยูท่ ี่การรายงานข่าว
เหตุการณ์รายวันเป็ นหลักซึ่งไม่เพียงพอต่อการรายงานข้อเท็จจริ งทีซ่ บั ซ้อนของความขัดแย้ง
ในพื้นที่ การรายงานข่าวเชิงสื บสวนสอบสวน (Investigative Reporting) จะช่วยให้เข้าถึง
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ข้อเท็จจริ งมากยิง่ ขึ้น ขณะเดียวกันสื่ อมวลชนยังมีแนวคิดชาตินิยมท�ำให้ละเลยต่อประเด็น
ปั ญหาด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบาทของวารสารศาสตร์ ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้ ง
การศึกษาเรื่ องของ Kularb (2014) น�ำเสนอให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่อนั หลากหลาย
ของสื่ อมวลชนไทย ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ได้แก่
1. บทบาทผูเ้ สนอความจริ งด้วยการสื บสวนสอบสวนและการรักษาความเป็ นกลาง
2. บทบาทการเป็ นพื้นที่กลางด้วยการปรับสถานภาพแต่ละฝ่ ายให้สามารถถกเถียง
กันได้ในพื้นที่สื่อ
3.  บทบาทผูส้ นับสนุนการคลี่คลายความขัดแย้ง ทั้งการเป็ นผูป้ ระสานงานและ
ไกล่เกลี่ย การกระตุน้ ต่อฝ่ ายการเมือง เป็ นต้น
สื่ อมวลชนกระแสหลักยังมีบทบาทในการก�ำหนดกรอบข่าว (News Framing) ดังที่
ปรากฏในการศึกษาเรื่ องกรอบเนื้อหาข่าวความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
(Tewapitak, 2012) ที่พบว่า สื่ อมีบทบาทในการก�ำหนดกรอบเนื้อหาข่าวความรุ นแรงที่มี
ผลต่อการรับรู ้ความจริ งของประชาชนด้วย โดยหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐก�ำหนดกรอบเนื้อหา
ข่าวความรุ นแรงว่าเป็ นการกระท�ำของผูแ้ บ่งแยกดินแดน ท้าทายอ�ำนาจรัฐ และการท�ำลาย
ความน่าเชือ่ ถือฝ่ ายตรงข้ามกับรัฐ แต่ดว้ ยภูมทิ ศั น์การสื่อสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ฝ่ ายต่อต้านรัฐ
ก็ใช้สื่อสังคมในการตอบโต้กรอบการน�ำเสนอข่าวดังกล่าวด้วย การใช้กรอบความชอบธรรม
ในการต่อสู ้เพื่อปลดแอกจากเจ้าอาณานิ ยมสยามในการสื่ อสารสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hinviman (2010) ที่ระบุวา่ แม้บางกลุ่มจะเป็ นคนชายขอบ (Marginalized Group)
ที่มีอำ� นาจน้อยแต่กม็ ีบทบาทในการผลิตวาทกรรมต่อต้านในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งการศึกษา
บทบาทในด้านนี้มีค่อนข้างน้อย
ขณะทีส่ ำ� นักข่าวอิศรา ซึ่งเป็ นส�ำนักข่าวออนไลน์กำ� หนดกรอบเนื้อหาข่าวความรุ นแรง
ในเชิงการระดมพลังเพือ่ แก้ปัญหาสิ ทธิมนุษยชน และสันติภาพ ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าว
มาจากหลายปั จจัย โดยเฉพาะโครงสร้างองค์กรสื่ อที่เป็ นการบริ หารแนวราบ ปลอดจาก
โครงสร้างสื่อเพือ่ ธุรกิจ และมีส่วนร่ วมจากหลากหลายกลุม่ ดังที่นำ� เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า หลังจากเริ่ มต้นการพูดคุยสันติสุขตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผา่ นมา
ยังไม่มีการศึกษาบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนในระหว่างกระบวนการพูดคุยสันติสุขเลย ซึ่ ง
ภายใต้บริ บทดังกล่าว สื่ อมวลชนจ�ำเป็ นต้องมีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยประคับประคองให้
กระบวนการพูดคุยสันติสุขสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากสื่อมวลชนขาดความรู ้ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องก็อาจกลายเป็ นปัจจัยหนึ่งทีข่ ดั ขวางกระบวนการสันติสุข การศึกษาถึงบทบาทหน้าที่
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ที่เหมาะสมของสื่อมวลชนภายใต้แนวปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ จึงจ�ำเป็ นเพราะองค์ความรู ้ดงั กล่าว
จะช่วยสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของสื่ อมวลชนในเชิงสร้างสรรค์
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจสถานภาพและขอบข่ายองค์ความรู ้ดา้ นวารสารศาสตร์ ภายใต้
บริ บทสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2559 ผูศ้ ึกษา
ได้สงั เคราะห์เพื่อเป็ นตัวแบบขององค์กรสื่ อในการหนุนเสริ มกระบวนการพูดคุยสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงตัวแบบองค์กรสื่ อเพือ่ หนุนเสริ มกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
จากรู ปภาพ 1 เป็ นเพียงข้อเสนอส�ำหรับองค์กรสื่ อออนไลน์ ซึ่งมีโครงสร้างแตกต่าง
จากสื่ อกระแสหลัก แต่ตวั แบบดังกล่าวก็ยงั สามารถถกเถี ยงได้เพิ่มเติ ม เนื่ องจาก
หลายประเด็นยังจ�ำเป็ นต้องขยายรายละเอียดให้ชดั เจน แม้กระทัง่ นิยามของค�ำว่า “เป้ าหมาย
เพื่อสันติภาพ” ก็ยงั สามารถก�ำหนดจุดยืนได้หลากหลาย แต่จะคมชัดมากขึ้นก็ตอ้ งอาศัย
การมี ส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนให้เข้ามามีบทบาทในการก�ำหนดร่ วมกับองค์กรสื่ อเพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ดังค�ำกล่าวที่มกั พูดคุยกันบ่อย ๆ ในกลุ่มนักปฎิบตั ิการทางสังคมว่า
“จุดหมายปลายทางอาจไม่สำ� คัญเท่ากับระหว่างทาง” ซึ่ งเป็ นค�ำพูดที่มีความหมายว่า
กระบวนการระหว่างทางนั้นมีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าปลายทางเลย
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