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สนัติภาพ	คือ	การมีองคก์รข่าวดิจิทลัขนาดเลก็ท่ีตั้งอยูบ่นเง่ือนไข	3	ประการ	ไดแ้ก่	การเปิด

พ้ืนท่ีใหภ้าคส่วนต่างๆ	เขา้มามีส่วนร่วมในการก�าหนดวาระขา่วสาร	การเช่ือมโยงกบัประชาชน

และส่ือกระแสหลกั	และการน�าแนวคิดการส่ือข่าวสันติภาพมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดเป็น 

รูปธรรม		

ค�าส�าคญั:	 จงัหวดัชายแดนภาคใต	้		ความขดัแยง้			สถานภาพองคค์วามรู้วารสารศาสตร์

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�า 

	 จงัหวดัชายแดนภาคใตถ้กูจดัใหเ้ป็น	“ชายขอบ”	 (Marginalized)	มาเน่ินนาน	นัน่คือ	 

การเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีขาดการดูแลอยา่งเพียงพอจากรัฐบาล	ประชาชนยงัมีวฒันธรรมเฉพาะ 

เป็นของตนเองท่ีแตกต่างจากภมิูอ่ืน	ๆ	ของประเทศ	(Office	of	the	Royal	Society,	2007)	

การกล่าวเช่นน้ีไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนกั	 เพราะดชันีช้ีวดัต่างๆ	 ท่ีจดัท�าข้ึน 

โดยหน่วยงานของรัฐต่างสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลของการเป็นพื้นท่ีชายขอบท�าใหก้ารพฒันา

ดา้นต่าง	ๆ	อยูใ่นล�าดบัร้ังทา้ยของประเทศเร่ือยมา

	 การขาดโอกาสในการพฒันาเป็นสาเหตุหน่ึงของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นเวลากวา่

ทศวรรษและด�ารงมาจนปัจจุบนั	จากการรวบรวมขอ้มูล	พบวา่	ตั้งแต่วนัท่ี	4	มกราคม	2547	

ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของเหตุการณ์ความไม่สงบ	 มีจ�านวนเหตุการณ์ไม่นอ้ยกวา่	 15,000	คร้ัง	

คาดวา่ร้อยละ	61.00	เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้เหตุการณ์ดงักล่าว 

ยงัท�าใหมี้ผูเ้สียชีวติแลว้มากกวา่	 6,000	คน	 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป	 รัฐบาลยงัได้

อนุมติังบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาแลว้ไม่ต�่ากวา่	260,000	ลา้นบาท	(Southern	News	Desk	

of	Isara	Institute,	2017)

	 จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น	ไม่เพียงเป็นพ้ืนท่ีชายขอบในทางการเมืองเท่านั้น	แต่พ้ืนท่ี

ทางวชิาการในระยะท่ีผา่นมา	กมี็จ�ากดัเช่นเดียวกนั	โดยเฉพาะองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสาร

ท่ีมีจ�านวนผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตน้อ้ยมาก	โดยก่อน	พ.ศ.	2547	

พบวา่	การแสวงหาองคค์วามรู้ดา้นน้ีแทบไม่ปรากฏผลงานทางวชิาการจากกรอบแนวคิด

ทางนิเทศศาสตร์	(Communication	Approach)	เลย	แต่ปรากฏผา่นสายตาในกรอบแนวคิดอ่ืน	

เช่น	สงัคมวทิยา	มานุษยวทิยา	ภาษา	การพฒันาสงัคม	ส่ิงแวดลอ้ม	ฯลฯ	น่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจในทางวชิาการดา้นการส่ือสารท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดัในระยะท่ีผา่นมา	

ส่งผลใหข้าดโอกาสในการวางรากฐานการส่ือสารเชิงนโยบายส�าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะตวั

	 แต่เม่ือมีเหตุการณ์ความไม่สงบ	 จ�านวนองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารในมิติ 

ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปี	 2548	 เป็นตน้มา	

(Srisuk,	et	al.	2017)	จนปัจจุบนัครบทศวรรษท่ีควรจะมีการสงัเคราะห์	องคค์วามรู้ดงักล่าว	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการสะทอ้นให้เห็นถึงความกา้วหนา้ในแง่มุมต่างๆ	ของ 

องคค์วามรู้	การคน้หาช่องวา่งในการศึกษา	และน�าเสนอใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ในอนาคต 

ท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพ่ือให้เท่าทนักบัปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง	 

ในกรณีน้ีมีการสงัเคราะห์องคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตป้รากฏ
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ในงานของ	Fareeda	 Jeh-oh	 (2017)	 ท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีพฒันาการของการแสวงหา 

องคค์วามรู้ในช่วงปี	2547-2556	อนัเป็นการศึกษาสถานภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาพรวมของ

องคค์วามรู้ดา้นการส่ือสาร

	 ผูเ้ขียนเห็นวา่แง่มุมเฉพาะบางอยา่งยงัไม่ไดรั้บการสงัเคราะห์ใหเ้ห็นภาพชดัเจนนกั	

โดยเฉพาะมิติดา้น	วารสารศาสตร์	(Journalism	Dimension)	ซ่ึงมีส่วนส�าคญัและเก่ียวโยง

อยา่งยิง่กบัสถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ จึงมีความสนใจท่ีจะน�า 

มิติดา้นวารสารศาสตร์มาสังเคราะห์องคค์วามรู้เพ่ือให้เห็นภาพเด่นชดัมากข้ึนในช่วง 

ปี	 2547-2559	โดยคาดหวงัวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การแสวงหาความรู้ในอนาคตท่ี 

เท่าทนักบัสถานการณ์	ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีความกา้วหนา้ค่อนขา้งมาก	โดยเฉพาะ

หลงัจากวนัท่ี	 28	กุมภาพนัธ์	 2556	 ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแปรเปล่ียนความขดัแยง้	 (Conflict	

Transformation)	ท่ีน่าสนใจเม่ือมีการลงนามท่ีเรียกวา่	“ฉนัทามติทัว่ไปวา่ดว้ยกระบวนการ

พดูคุยเพื่อสนัติภาพ”	(General	Consensus	on	Peace	Dialogue	Process)	ระหวา่งผูแ้ทนของ

รัฐบาลไทยกบัขบวนการบีอาร์เอน็	(Barisan	Revolusi	Nasional	:	BRN)	ณ	กรุงกวัลาลมัเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย	นบัวา่เป็นการแสดงออกต่อสาธารณะอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกท่ีคู่ขดัแยง้

แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน	แน่นอนวา่องคค์วามรู้ดา้น

วารสารศาสตร์มีความจ�าเป็นตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว	

วตัถุประสงค์ 

	 1.	 เพ่ือศึกษาสถานภาพการวิจยัและองคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์ภายใตบ้ริบท 

ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้

แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง

	 แนวคิดท่ีใชเ้ป็นกรอบในการคดัเลือกเอกสารเพ่ือใชใ้นการศึกษา	ไดแ้ก่	 แนวคิด

วารสารศาสตร์	ซ่ึงเป็นแนวคิด	ท่ีจ�าเป็นตอ้งท�าความเขา้ใจเบ้ืองตน้วา่	สงัคมไทยอาจสบัสน

อยูบ่า้งเก่ียวกบัค�าวา่	“วารสารศาสตร์”	(Journalism)	ท่ีมกัเขา้ใจวา่หมายถึงศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวารสารท่ีเผยแพร่เป็นประจ�า	 (Journal)	หรือส่ือส่ิงพิมพ	์ (Printed	Media)	 โดยเฉพาะ

หนงัสือพิมพ	์ทั้งท่ีความเป็นจริงค�าวา่	 วารสารศาสตร์มีความหมายท่ีกวา้งขวางเกินกวา่ 

จะผกูติดกบัส่ือประเภทใดประเภทหน่ึง	

	 วารสารศาสตร์นั้นเก่ียวขอ้งกบัหลกัการน�าเสนอข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนัแก่

สาธารณะอยา่งรวดเร็ว	ถกูตอ้ง	และเท่ียงตรง	ครอบคลุมการส่ือข่าวท่ีเผยแพร่ทางส่ือมวลชน
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ทุกแขนง	(Bunsiripan,	2013)	ส่วน	American	Press	Institute	(2019)	ใหข้อ้มูลวา่	วารสารศาสตร์	

หมายถึง	กิจกรรมเก่ียวกบัการรวบรวม	(Gathering)	การวเิคราะห์	(Assessing)	การสร้างสรรค	์

(Creating)	และการน�าเสนอ	(Presenting)	ข่าวและขอ้มลูต่าง	ๆ	จากนิยามดงักล่าว	องคค์วามรู้

ดา้นวารสารศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ท่ีประกอบดว้ย	มโนทศัน	์หลกัการ	วธีิการท่ีเก่ียวกบั

การรวบรวม	การวเิคราะห์	การสร้างสรรค	์และการน�าเสนอข่าวและขอ้มลูต่าง	ๆ	 ท่ีปรากฎ 

ในเอกสารการวจิยั	วทิยานิพนธ์	ดุษฎีนิพนธ์	และบทความทางวชิาการโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั	

บริบทความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

	 ส่วนแนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพ	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีน�ามาเป็นกรอบการศึกษา

คร้ังน้ีดว้ย	หมายถึง	 “การท่ีเม่ือบรรณาธิการและผูส่ื้อข่าวสร้างทางเลือกของเร่ืองราวท่ีจะ

รายงานและวธีิการน�าเสนอเน้ือหาดงักล่าว	ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสส�าหรับสงัคมในระดบั

ท่ีใหญ่ข้ึนใหไ้ดพิ้จารณาและตอบสนองต่อคุณค่าของการไม่ใชค้วามรุนแรง”	 (Lynch	&	

McGoldrick,	2005)	ขณะท่ี	Galtung	(2003)	ไดน้�าเสนอกรอบคู่ขนานในการรายงานข่าว

ความขดัแยง้	(Binary	Opposition)	ประกอบดว้ย	วารสารศาสตร์สนัติภาพ	-	วารสารศาสตร์

สงคราม	(War	Journalism)	เพ่ือเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพของแนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพ

ท่ีชดัเจนข้ึน	ประกอบดว้ย	4	แนวทาง	ดงัน้ี	

ตารางที ่1 แสดงกรอบคู่ขนานในการรายงานข่าวความขดัแยง้	
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ท่ีมา	:	Galtung	(2003)

แนวทางการศึกษา

	 การวจิยัน้ีเป็นการสงัเคราะห์องคค์วามรู้โดยใชแ้นวคิดของ	Saengsakorn	(2011)	มีวธีิการ

สงัเคราะห์เอกสาร	ดงัน้ี	1)	การก�าหนดปัญหาการสงัเคราะห์งานวจิยั	2)	การคน้หาเอกสาร

งานวิจยั	 3)	การรวบรวมขอ้มูลจากผลงานวิจยั	 4)	การประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั	 

5)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลงานวิจยั	 6)	การตีความเอกสาร	และ	7)	การน�าเสนอ 
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ผลการสงัเคราะห์งานวจิยั	การวจิยัน้ีใชแ้นวทางการสงัเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณเพื่อให้

เห็นภาพรวมของสถานภาพการวิจยัและเชิงคุณภาพเพ่ือให้เห็นสถานภาพองคค์วามรู้ 

ท่ีปรากฏในการศึกษา	

	 หน่วยการศึกษา	ไดแ้ก่	 เอกสารการวิจยั	 วิทยานิพนธ์	 ดุษฎีนิพนธ์	และบทความ 

ทางวชิาการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวารสารศาสตร์ภายใตบ้ริบทความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต	้การวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนมีนาคม	2559	–	พฤษภาคม	2559	ฐานขอ้มูลท่ีใช ้

ในการสืบคน้เอกสารมี	4	แหล่ง	ไดแ้ก่	1)	ฐานขอ้มูลออนไลนใ์นโครงการเครือข่ายหอ้งสมุด

ในประเทศไทย	(ThaiLIS)	2)	คลงัขอ้มูลงานวจิยัไทย	(TNRR)	3)	หอสมุดจอห์น	เอฟ.	เคเนด้ี	

ส�านกัวทิยบริการ	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	วทิยาเขตปัตตานี	และ	4)	 เวบ็ไซตท่ี์ช่วย

สืบคน้ขอ้มูล	 (www.google.com)	ค�าส�าคญัท่ีใชใ้นการคน้หา	 ไดแ้ก่	 “การส่ือสาร”	 

“การส่ือข่าว”	“ข่าว”	“วารสารศาสตร์สนัติภาพ”	“จงัหวดัชายแดนภาคใต”้	“ความขดัแยง้”	

โดยอาจใชค้ �าส�าคญัร่วมกนัตามรูปแบบการคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต		

ผลการศึกษา

 1. สถานภาพการวจิยัในมติวิารสารศาสตร์

	 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ดา้นการส่ือสารในบริบทความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้ั้งแต่	พ.ศ.	2547-2559	มีเอกสารทั้งหมด	53	ช่ือเร่ือง	แต่ในจ�านวนน้ีเป็นองคค์วามรู้

ดา้นวารสารศาสตร์	 24	 ช่ือเร่ือง	 คิดเป็นร้อยละ	45.28	ของเอกสารทั้งหมด	หากพิจารณา

เฉพาะเอกสารเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์นั้น	พบวา่	เผยแพร่มากท่ีสุด	ในปี	2549	

ร้อยละ	20.80	รองลงมา	คือ	ปี	2550	และ	2556	มีจ�านวนเท่ากนั	คือ	ร้อยละ	16.70	ส่วนปี	2552	

และ	2554	มีจ�านวนเท่ากนั	คือ	ร้อยละ	12.50	ประเภทเอกสารท่ีพบมากท่ีสุด	คือ	รายงานวจิยั	

ร้อยละ	52.00	วทิยานิพนธ์	ร้อยละ	40.00	และดุษฎีนิพนธ์	ร้อยละ	8.00	โดยสถาบนัท่ีเป็นตน้

สงักดัของเอกสารดงักล่าว	ไดแ้ก่	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	ร้อยละ	45.80	จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ร้อยละ12.50	เท่ากนั	มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต	

ร้อยละ	8.30	เป็นตน้	

	 ค �าส�าคญั	(Keyword)	ท่ีปรากฏในเอกสาร	ประกอบดว้ย	ชายแดนใต	้ร้อยละ	13.50	 

ผูส่ื้อข่าวและการส่ือข่าว	ร้อยละ	8.10	นอกจากน้ียงัพบค�าส�าคญัอ่ืน	ๆ 	อีก	แต่มีค่อนขา้งนอ้ย	

เช่น	หนงัสือพิมพ	์เหตุการณ์ความไม่สงบ	ผูส่ื้อข่าว	เทคนิคและการเอาตวัรอดในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั	

วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย	การเขียนข่าว	หนงัสือพิมพชุ์มชน	 ส่ือใหม่	ยคุดิจิทลั	

พ้ืนท่ีกลางเพ่ือสันติภาพ	การส่ือข่าวเพ่ือสันติภาพ	ภาพข่าวดิจิทลัเชิงวารสารศาสตร์	 

ข่าวไม่เป็นข่าว	ประเดน็ข่าว	ฯลฯ
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	 ส่วนประเภทการศึกษา	พบว่า	 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพมากท่ีสุด	 ร้อยละ	 54.20	 

รองลงมา	คือ	การวจิยัแบบผสมผสาน	ร้อยละ	33.30	และการวจิยัเชิงปริมาณ	ร้อยละ	12.50	

องคป์ระกอบการส่ือสารท่ีมีการศึกษา	ไดแ้ก่	ผูส่้งสารและองคก์รข่าว	ร้อยละ	45.80	สาร/

เน้ือหาข่าว	ร้อยละ	25.00	ผูรั้บสาร	ร้อยละ	20.80	ผลกระทบจากข่าว	ร้อยละ	8.30	ขณะท่ี

ประเภทของส่ือท่ีศึกษา	ไดแ้ก่	ส่ือมวลชนทัว่ไป	ร้อยละ	52.00	หนงัสือพิมพ	์ร้อยละ	20.00	

โทรทศันแ์ละเวบ็ไซต	์ร้อยละ	12.00	และวทิยกุระจายเสียง	ร้อยละ	4.00	

 2.  สถานภาพองค์ความรู้ในมติวิารสารศาสตร์

	 สถานภาพองคค์วามรู้ในมิติวารสารศาสตร์ภายใตบ้ริบทความขดัแยง้ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตแ้บ่งออกเป็น	5	ดา้น	ไดแ้ก่	องคค์วามรู้ดา้นผูป้ระกอบการวชิาชีพ	องคค์วามรู้

ดา้นกระบวนการผลิต	องคค์วามรู้ดา้นการถ่ายทอดเน้ือหา	องคค์วามรู้ดา้นผูรั้บสาร	และ

องคค์วามรู้ดา้นผลกระทบจากข่าวสารของส่ือมวลชน	มีรายละเอียด	ดงัน้ี	

	 	 	 2.1	 องคค์วามรู้ดา้นผูป้ระกอบการวชิาชีพ

	 	 	 การศึกษาท่ีมีความโดดเด่นในดา้นน้ี	 คือ	การน�าเสนอองคค์วามรู้เพ่ือเป็น 

แนวปฏิบติัการส่ือข่าวส�าหรับผูป้ระกอบการวชิาชีพ	ไดแ้ก่	การวจิยัเร่ืองส่ือเพื่อสนัติภาพ:	

จริยธรรม	การจดัการ	และขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา	 (Changkamon,	 2007)	การวจิยัน้ี 

น�าเสนอบทบาทส่ือมวลชนกบัการสร้างสันติภาพทั้งระดบัชาติและทอ้งถ่ิน	 โดยเป็น 

การน�าแนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพ	 (Peace	 Journalism)	และวารสารศาสตร์สงคราม	

(War	Journalism)	มาใชเ้ป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหาของส่ือมวลชน	และใหข้อ้เสนอ

แนะเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพส่ือมวลชนเพื่อใหมี้ส่วนในการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้ดว้ยสนัติวธีิ

	 	 	 ผลการวิจยัพบวา่	แนวโนม้การรายงานข่าวของส่ือมวลชนเป็นไปในกรอบ

สงครามมากกวา่สันติภาพ	แต่มีสัญญาณบางประการท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่	 ส่ือมวลชนเร่ิม

ตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อคล่ีคลายความขดัแยง้มากข้ึน	และได้

เสนอโมเดลขององคก์รส่ือเพ่ือสันติภาพดว้ย	 ไดแ้ก่	 โครงสร้างการบริหารองคก์รและ 

การจดัการควรเป็นไปในลกัษณะแนวราบ	มีแหล่งรายไดท่ี้หลากหลาย	เช่ือมประสานกนั

ทางวชิาชีพในหลากหลายระดบั	และยดึแนวปฏิบติัวารสารศาสตร์สนัติภาพ	

	 	 	 การศึกษาอีกเร่ืองหน่ึง	คือ	หลกัคุณค่าข่าวในภาวะวกิฤตทางสงัคม:	กรณีศึกษา

วิกฤตการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต	้ (Nindum,	 2009)	 เป็นการศึกษาองคป์ระกอบของ 

หลกัคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม	ผลการศึกษาเสนอวา่	องคป์ระกอบคุณค่าข่าว 

ท่ีควรเพิ่มเติมส�าหรับการส่ือข่าวในภาวะวกิฤตจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ คือ	องคป์ระกอบ

สนัติสุข	องคป์ระกอบการตรวจสอบ	องคป์ระกอบความรู้สึก	และองคป์ระกอบภูมิหลงั
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ของวกิฤตการณ์	ผลการศึกษาดงักล่าว	 เป็นองคป์ระกอบใหม่ท่ีนอกเหนือจากคุณค่าข่าว	 

10	ประการท่ียดึถือกนัมานานในกลุ่มนกัวชิาชีพและนกัวชิาการไทย	โดยในการรายงานข่าว

ควรตดัสินใจคดัเลือกข่าวและขอ้มูลต่างๆ	จากองคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะการน�าเสนอ

ท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าว	และกรอบการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัคุณค่าข่าวภายใตภ้าวะวิกฤต

ทางสงัคมร่วมกนั	ส�าหรับประเดน็น้ีผูเ้ขียนจะน�าเสนอเพิ่มเติมในหวัขอ้ถดัไป	

	 	 	 2.2	 องคค์วามรู้ดา้นกระบวนการผลิต	

	 	 	 องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการผลิต	 (Production	 Process)	 แบ่งเป็น 

กระบวนการส่ือข่าวของผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินและช่างภาพ	ไดแ้ก่	การศึกษากระบวนการหาข่าว

ของนกัข่าวสงักดัสถานีโทรทศันโ์มเดิร์นไนน	์กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	3	จงัหวดั

ชายแดนภาคใต	้(Borisuth,	2010)	ท่ีถอดบทเรียนของผูส่ื้อขา่วท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตใ้หเ้ป็นแนวปฏิบติั	เพื่อเสนอต่อองคก์รใหพ้ฒันาคู่มือการท�าข่าวในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต	้ เช่นเดียวกบัการศึกษาเร่ืองการส่ือข่าวของผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินภายใตบ้ริบทความ 

ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส)	(Kai-nunna,	2009)	

ท่ีพบวา่	ระยะแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินมีแนวปฏิบติัในการส่ือข่าว

เหมือนท่ีเคยเป็นมาในบริบทหรือสถานการณ์เดิม	แต่เม่ือสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน

มีความรุนแรง	และส่งผลกระทบต่อชีวติ	ผูส่ื้อข่าวจึงเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานดว้ยแนวปฏิบติั

ใหม่ๆ	โดยปรับประยกุตจ์ากบทเรียนของตนเอง	เพื่อนร่วมวชิาชีพ	และการเปิดรับความรู้

จากสมาคมวิชาชีพ	ผลการศึกษาดงักล่าวยงัน�าเสนอแนวปฏิบติั	 (Guideline)	ส�าหรับ 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส่ื้อข่าวในสถานการณ์ความไม่สงบ	แมท้ั้งสองช่ือเร่ืองจะมีความ

แตกต่างกนั	แต่กมี็จุดร่วมในผลการศึกษา	 คือ	การใหค้วามส�าคญักบัขั้นตอนการเตรียม

ความพร้อม	การวางแผนการส่ือข่าว	และการค�านึงถึงความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูส่ื้อข่าว	

	 	 	 ส่วนการศึกษาภาพข่าวชายแดนใต	้ ซ่ึงมีเพียงเร่ืองเดียวจากเอกสารท่ีคน้พบ

ทั้งหมด	คือ	การวจิยัเร่ืองการสร้างอตัลกัษณ์ในภาพถ่ายดิจิทลัเชิงวารสารศาสตร์เหตุการณ์ 

ชายแดนใตข้องช่างภาพมืออาชีพ	(Manlee,	2013)	เป็นการศึกษาถึงการก�าหนดอตัลกัษณ์

ในภาพถ่ายของช่างภาพในพ้ืนท่ี	มีองคค์วามรู้ท่ีน่าสนใจ	คือ	ช่างภาพมืออาชีพมีการออกแบบ

การส่ือความหมายลงไปในภาพถ่ายท่ีจะส่ือสารกบัสาธารณะใน	4	ลกัษณะ	ไดแ้ก่	การใช้

สัญญะเพ่ือการส่ือความหมายโดยตรง	การส่ือความหมายโดยออ้มท่ีผูรั้บสารตอ้งมี 

การตีความ	การใชอ้ารมณ์ความรู้สึก	และการใชบ้รรยากาศเพื่อเล่าเร่ืองเหตุการณ์	ขณะท่ี

การสร้างอตัลกัษณ์ในภาพถ่ายของช่างภาพแต่ละคนนั้นมีตั้งแต่การคน้หาตวัตน	การก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย	จุดยนืของตนเองและองคก์ร	เป็นตน้
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	 	 	 2.3	 องคค์วามรู้ดา้นการถ่ายทอดเน้ือหา

	 	 	 2.3.1		 ดา้นองคก์รส่ือและช่องทาง	มี	3	ช่ือเร่ือง	ไดแ้ก่	การศึกษาเร่ืองขีดความ

สามารถของส่ือและการน�าเสนอข่าวออนไลนใ์นพ้ืนท่ีหา้จงัหวดัชายแดนภาคใต	้(Theppaya	

&	Phetmongkon,	 2011)	พบประเดน็ส�าคญั	 คือ	ผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ในพ้ืนท่ีมีศกัยภาพ 

พอสมควรในการผลิตส่ือออนไลน์	ทั้งการคน้หาขอ้มูลยอ้นหลงั	การน�าเสนอขอ้มลูข่าวสาร	

ในหลากหลายรูปแบบ	แต่ยงัมีปฏิสมัพนัธ์	(Interaction)	นอ้ยเกินไปกบัผูรั้บสาร	ผูผ้ลิตข่าว

ออนไลนย์งัมีปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นเทคโนโลย	ี

	 	 	 ส่วนการศึกษาบทบาทของโต๊ะข่าวภาคใต	้สถาบนัอิศรากบัการเป็นส่ือ 

เพื่อสนัติภาพ	กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(Choonui,	2009)	

เป็นการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของ	“โตะ๊ข่าวภาคใต”้	ภายใตก้ารด�าเนินงานของสถาบนัอิศราวา่	

มีส่วนส�าคญัในการส่งเสริมสนัติภาพอยา่งไร	โดยผลการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ี

ท�าใหโ้ตะ๊ข่าวภาคใตเ้ป็นองคก์รส่ือเพ่ือสนัติภาพมาจากปัจจยัหลายอยา่ง	ไดแ้ก่	 1)	การมี

ทกัษะทางวชิาชีพของผูป้ฏิบติังาน	2)	การเขา้ใจพ้ืนท่ีของผูป้ฏิบติังาน	3)	การใหค้วามร่วมมือ

ของส่ือและเครือข่ายต่าง	ๆ 		4)	การใหค้วามร่วมมือของเจา้หนา้ท่ีรัฐ	และ	5)	ความไวว้างใจ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี		

	 	 	 ขณะท่ีการศึกษาเร่ือง	ดีสลาตนั	ณ	แดนใต:้	การเขา้รหสัความหมายสถานการณ์ 

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยผา่นส่ือโทรทศัน	์(Jeh-Oh,	2015)	พบวา่	การเขา้รหสัของ 

ผูผ้ลิตมาจากกรอบแนวคิดสนัติภาพท่ีหมายถึงภาพของการอยูร่่วมกนัและการช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนัของประชาชนในพ้ืนท่ี	ผูผ้ลิตมีการก�าหนดรหสัเน้ือหาก่อนการผลิตใน	3	มิติ	

ประกอบดว้ยมิติสงัคม	 มิติวฒันธรรม	และมิติความเป็นอยู	่ โดยเน้ือหารายการยดึโยงกบั	 

3	 มิติดงักล่าว	 ส่วนกระบวนการแปลงรหสัเพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นรายการนั้น	 เร่ิมจาก 

การก�าหนดประเดน็	การก�าหนดภาพเพ่ือส่ือถึงรหสัท่ีตอ้งการน�าเสนอ	การก�าหนดเสียง 

ท่ีจะใชใ้นรายการ		ทั้งเสียงประกอบและเสียงพดู

	 	 	 2.3.2		 ดา้นสาร	 เป็นมิติท่ีมีการศึกษามากกวา่มิติอ่ืนๆ	โดยผูว้จิยัมุ่งวเิคราะห์

ผลผลิตหรือสารขององคก์รส่ือผา่นกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีผูว้จิยัแต่ละคนใหค้วามสนใจ	

ดงัเช่น	วาทกรรมส่ือมวลชนในกระบวนการสนัติภาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(Nilaphatma	

&	Chalermsripinyorat,	2013)	ท่ีใชแ้นวคิดวาทกรรม	(Discourse)	มาวเิคราะห์	การประกอบ

สร้างความจริงผา่นส่ือทั้งท่ีเป็นส่ือมวลชนระดบัชาติ	ส่ือของผูต่้อสูก้บัรัฐ	และส่ือภาคประชาสงัคม 

ต่างกส็ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ส่ือเป็นพ้ืนท่ีในการปะทะสงัสรรคท์างความคิดท่ีหลากหลายตาม

อุดมการณ์	จุดยนื	ผลประโยชนข์องตนเอง	เป็นตน้
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

	 	 	 เช่นเดียวกบัการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์ 

ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใตข้องหนงัสือพิมพส่์วนกลางและหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน	

(Prasertsri,	2011)	เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การวเิคราะห์เน้ือหาและวาทกรรมข่าวเหตุการณ์

ความไม่สงบท่ีปรากฏในหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพส่์วนกลางและทอ้งถ่ินตั้งแต่	 

พ.ศ.	2551-2553	

	 	 	 ผลการศึกษา	พบวา่	วาทกรรมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	คือ	 

1)	 เจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูท่ี้อยูใ่นฐานะของบุคคลท่ีมีอ�านาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ี

และกฎหมาย	2)	ผูก่้อความไม่สงบเป็นผูต่้อตา้นอ�านาจรัฐ	และ	3)	ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ	คือ	ประชาชน	ต�ารวจ	ทหาร	พระ	ครู	เป็นตน้	เช่นเดียวกบัการวจิยั

เร่ืองภาพสะทอ้นเหตุการณ์	 อุดมการณ์	และวาทกรรมเก่ียวกบัสถานการณ์ความไม่สงบ 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้น�าเสนอผา่นส่ือมวลชน	 (Yaena,	 2007)	 ซ่ึงพบในประเด็น 

ท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั

	 	 	 2.4	 องคค์วามรู้ดา้นผูรั้บสาร	

	 	 	 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้	 (Perception)	การถอดรหสั	 (Decoding)	และ

ทศันคติ	(Attitude)	ของผูรั้บสารท่ีติดตามข่าวจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ดงัท่ีปรากฏในการศึกษา

เร่ืองการถอดรหสัของผูรั้บสารต่อการเสนอขา่วของสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

กรณีกรือเซะและตากใบ	(Nilaphatma,	2006)	เป็นการท�าความเขา้ใจผูรั้บสารในการถอดรหสั	

หลงัจากรับรู้เหตุการณ์ปะทะกนัท่ีมสัยดิกรือเซะ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัปัตตานีเม่ือวนัท่ี	 28	

เมษายน	2547	และเหตุการณ์ประทว้งท่ี	อ �าเภอตากใบ	จงัหวดันราธิวาสเม่ือวนัท่ี	25	ตุลาคม	

2547	จากส่ือวทิย	ุพบวา่	สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย	(สวท.)	น�าเสนอเหตุการณ์

ในทิศทางท่ีคลอ้ยตามการด�าเนินงานของภาครัฐและหลีกเล่ียงท่ีจะน�าเสนอถึงความผดิพลาด

หรือความขดัแยง้ของการตดัสินใจในการบริหารเหตุการณ์วกิฤตท่ีเกิดข้ึน	ลกัษณะดงักล่าว

ท�าใหผู้รั้บสารในพื้นท่ีไม่คลอ้ยตามกบัการน�าเสนอข่าวของ	สวท.	แต่กลบัมีความพยายาม

ท่ีจะต่อรองและปฏิเสธการน�าเสนอข่าวจากส่ือดงักล่าว

	 	 	 การศึกษาเร่ืองทศันะของชาวมุสลิมท่ีมีต่อการน�าเสนอข่าวของส่ือมวลชน	

กรณีศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้(Mayunu,	2006)	ท่ีศึกษา

ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้โดยเฉพาะชาวมุสลิมท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการน�าเสนอข่าวสารของส่ือวา่มีทศันคติอยา่งไรต่อการน�าเสนอข่าวของส่ือมวลชน 

พบประเด็นท่ีไม่แปลกใจมากนกั	 คือ	 ผูรั้บสารมีทศันคติว่าส่ือมวลชนน�าเสนอข่าว 

ในทางลบ	โดยมุ่งเนน้การน�าเสนอข่าวเก่ียวกบัความรุนแรง	ความโหดเห้ียม	ความสูญเสีย	

ความลา้หลงั	ความตอ้ยต�่า	และความงมงาย
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	 	 	 กลุ่มตวัอย่างยงัมีทศันคติว่าภาพข่าวท่ีส่ือสารออกไปนั้นเป็นภาพของ 

ความรุนแรง	ไดแ้ก่	ภาพคนเจบ็	คนตาย	ความสูญเสียจากแรงระเบิด	ภาพท่ีส่ือถึงความตอ้ยต�า่	

ความลา้หลงั	และความดอ้ยการศึกษาท่ีไม่แตกต่างจากการศึกษา	เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับ	

ความรู้	และทศันคติของชาวไทยพทุธและมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครต่อการเสนอข่าว

ความรุนแรงใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือมวลชน	(Yothasamutr,	2006)	ท่ีแมจ้ะศึกษา

ผูรั้บสารนอกเขตจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบั	พบวา่	ประชาชนมีทศันคติต่อเหตุการณ์ 

ความไม่สงบอยูใ่นขั้นรุนแรงมากท่ีสุด	 เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวนั	 ส่ือน�าเสนอภาพของ

ความรุนแรงเพ่ือเร้าใจผูรั้บสารมากท่ีสุด	และเกิดความหวาดกลวัแต่ผูรั้บสารกลุ่มน้ีมี 

อคติเชิงลบต่อประชาชนใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใตน้อ้ยท่ีสุด

	 	 	 2.5	 องคค์วามรู้ดา้นผลกระทบจากข่าวสารของส่ือมวลชน	

	 	 	 การศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือมวลชนท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล	 ชุมชน	และ

สงัคม	มีนอ้ยมาก	พบเพียง			1	ช่ือเร่ือง	คือ	ผลกระทบของการส่ือสารมวลชน:	ทศันคติของ

ประชาชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อการน�าเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ	

(Thapthiang,	2007)	ท่ีศึกษาวา่	การรายงานข่าวท่ีบกพร่อง	(Dysfunction)	ของส่ือมวลชน

มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีอยา่งไร

	 	 	 ผลการวจิยัดงักล่าวแบ่งออกเป็น	4	ประเดน็	คือ	วธีิการน�าเสนอขา่วความไม่สงบ

ของส่ือมวลชน	ภาพสะทอ้นจากส่ือมวลชน	ผลกระทบของการน�าเสนอข่าว	แนวทางแกไ้ข

และขอ้เสนอแนะ	เฉพาะประเดน็ผลกระทบนั้น	พบวา่		เกิดภาพลกัษณ์และภาพแบบฉบบั

ตายตวั	 (Stereotype)	 ต่อศาสนาอิสลาม	ชาวมุสลิม	และพ้ืนท่ี	 3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้

ประชาชนเศร้าสะเทือนใจ	 มีความหวาดกลวั	 ระแวงและไม่ไวว้างใจกนั	สัมพนัธภาพ 

ในครอบครัวมีนอ้ยลง	เจา้หนา้ท่ีรัฐและรัฐบาลเลือกปฏิบติั

	 	 	 ผลกระทบจากส่ือท่ีเกิดข้ึนต่อปัจเจกบุคคล	และสงัคมนั้นมาจากภาพสะทอ้น

จากส่ือท่ีวา่ชาวมุสลิมมี				ความน่ากลวั	โหดเห้ียม	รุนแรง	อ�ามหิต	ป่าเถ่ือน	จงัหวดัชายแดน

ภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีน่ากลวั	มีแต่อนัตราย	และความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น	เหตุการณ์

ต่างๆ	 เกิดข้ึนมาจากความตอ้งการแบ่งแยกดินแดน	ภาพสะทอ้นเหล่านั้นมาจากการ 

ท�าหนา้ท่ีบกพร่องของส่ือมวลชนท่ีก่อใหเ้กิดการน�าเสนอภาพสะทอ้นท่ีซ�้ าๆ	หรือผดิเพ้ียน

จากความเป็นจริง	 แลว้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลและจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ในภาพรวม



76 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

อภปิรายผลการวจิยั

	 การส่ือข่าวในประเด็นจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องส่ือมวลชนระดบัชาติจ�านวน 

ไม่นอ้ยยงัใชก้รอบแนวคิด	และแนวปฏิบติัทางวารสารศาสตร์ท่ียดึถือกนัมานาน	ทั้งท่ี 

บริบทและเง่ือนไขความขดัแยง้หรือสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นเปล่ียนแปลง

ไปค่อนขา้งมากในระยะหลงัมาน้ี	จึงท�าใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่จากส่ือมวลชนยงัวนอยู่

ในกรอบคิด	และวาทกรรมเดิมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดทางเลือกใหม่ๆ	ในการคล่ีคลายความขดัแยง้	 

แต่กลบัท�าใหป้ระชาชนรับรู้ความจริงแบบเหมารวมเชิงลบต่อพ้ืนท่ี	ศาสนา	และประชาชน

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ดว้ยการตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว	ศูนยข่์าวอิศราจึงเกิดข้ึน 

เม่ือปี	พ.ศ.	 2548	 โดยสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูริ้เร่ิม 

และก่อตั้งข้ึน	จากการรวมตวัของนกัข่าวส่วนกลางจากหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัดว้ยการ 

ลงไปปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อน�าเสนอข่าวสารสถานการณ์ชายแดนภาคใตด้ว้ยตนเอง

	 องคก์รวชิาการเองกพ็ยายามแสวงหากระบวนทศันใ์หม่	ๆ 	ดา้นวารสารศาสตร์เพ่ือเป็น

ทางเลือกใหแ้ก่นกัวิชาชีพไดน้�าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน	โดยมีเป้าหมายสูงสุด	 

คือ	การพยายามท�าใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นไป

อยา่งหลากหลาย	ท่ีผา่นมาพบวา่	องคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์ภายใตบ้ริบทความขดัแยง้

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นมีทั้งการน�าเขา้องคค์วามรู้จากต่างประเทศ	และการต่อยอด

องคค์วามรู้ในเชิงพ้ืนท่ี	 รวมถึงการศึกษาท่ีเก่ียวกบับทบาทของวารสารศาสตร์ในพ้ืนท่ี 

ความขดัแยง้ท่ีมีการศึกษาค่อนขา้งมาก	ขณะเดียวกนักเ็รียกร้องใหน้กัวชิาชีพกา้วทนับริบท

ความขดัแยง้ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย	ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้�าประเดน็ดงักล่าวมาอภิปราย	มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี	

 การน�าเข้าองค์ความรู้ 

	 องคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์ท่ีมีการน�ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวจิยัในบริบท

จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีความโดดเด่นและไดรั้บการอา้งอิงถึงมากท่ีสุดของผูส้นใจศึกษา

ดา้นน้ี	ไดแ้ก่	แนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพ	1	ซ่ึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีน�าเขา้มา

ศึกษาในพื้นท่ีจากแนวคิดของ	Galtung	(2003)	นกัวชิาการดา้นสนัติศึกษาท่ีริเร่ิมและเสนอ

แนวคิดการส่ือข่าวในบริบทความขดัแยง้	 โดยมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวความคิดดา้น 

สนัติศึกษา	(Peace	Study)	นอกจากน้ียงัมีแนวคิดของ	Howard	(2004)	ผูท่ี้เคยเป็นทั้งผูส่ื้อข่าว	

นกัคิด	นกัเขียนและนกัวชิาการวารสารศาสตร์	แต่ใชค้ �าวา่	Conflict	Sensitive	 Journalism	 2 

Lynch	และ	McGoldrick	อดีตผูส่ื้อข่าวและปัจจุบนัเป็นนกัวิชาการท่ีมีผลงานเก่ียวกบั 

การศึกษาแนวคิดการส่ือข่าวสนัติภาพ	ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีก�าลงัไดรั้บการน�าไปศึกษาภายใต้

บริบทความขดัแยง้ต่างๆ	ทัว่โลก
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	 หลงัจากมีการน�าแนวคิดดงักล่าวมาศึกษาในปี	 2550	แลว้	 เม่ือมีการวิจยัในหวัขอ้ 

ท่ีเก่ียวกบัการส่ือข่าวความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องนกัวจิยัรุ่นหลงั	ๆ 	กมี็การอา้งอิง

แนวคิดและแนวปฏิบติัวารสารศาสตร์สนัติภาพจากงานวจิยัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง	องคค์วามรู้

ใหม่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความสนใจในทางวิชาการและวิชาชีพท่ีจะน�ามาประยกุตใ์ชจ้ริง 

ในสงัคมไทย	โดยระยะแรกอาจมีสายตาแห่งความสงสยัและไม่เช่ือมัน่ต่อแนวคิดน้ีท่ีจะน�ามา

ประยกุตใ์ชใ้นบริบทสงัคมไทย	ดงัท่ีปรากฏในผลการศึกษาของ	Kai-nunna	(2009)	พบวา่	

ผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เห็นวา่แนวคิด	วารสารศาสตร์สนัติภาพไม่สามารถน�ามาใชไ้ด้

ในเชิงปฎิบติั	 เน่ืองจากผูส่ื้อข่าวมิใช่ผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้	แต่ผูส่ื้อข่าวบางส่วนกลบัมี

ทศันคติเชิงบวกวา่	แนวคิดและแนวปฏิบติัใหม่	ๆ 	ดงักล่าวอาจเป็นทางเลือกในการรายงาน

ข่าวความขดัแยง้	 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ผูส่ื้อข่าวท่ีมีแนวคิดอยา่งหลงัน้ีมกัผา่นการอบรมหรือ

สมัมนาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการส่ือข่าวสนัติภาพ	3	มาก่อน	การเผยแพร่แนวคิดน้ีไปยงันกั

วชิาชีพนั้น	จึงจ�าเป็นตอ้งเสริมองคค์วามรู้ตั้งแต่ระดบัผูส่ื้อข่าวจนถึงกองบรรณาธิการ	ซ่ึงเป็น

หนา้ท่ีของสมาคมวชิาชีพท่ีตอ้งร่วมมือกบันกัวชิาการเพ่ือหนุนเสริมบทบาทซ่ึงกนัและกนั

	 นอกจากน้ียงัมีความจ�าเป็นในการให้ความรู้ในลกัษณะต่างๆ	แก่ผูป้ระกอบการ 

ส่ือใหม่	 (New	Media)	หรือส่ือทางเลือก	 (Alternative	Media)	 ในพ้ืนท่ีให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจในแนวคิดและแนวปฏิบติัของวารสารศาสตร์สนัติภาพ	ใหม้ากข้ึน	 เน่ืองจาก

แนวโนม้การใชส่ื้อใหม่โดยเฉพาะส่ือสงัคมของประชาชนมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

และหลากหลาย	ซ่ึงจะเป็นพลงัในการร่วมกนัสร้างสภาพแวดลอ้มสนัติสุขระหวา่งการพดูคุย

สนัติภาพท่ีก�าลงัด�าเนินอยูใ่นเวลาน้ี

1	แนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพ	การส่ือสารเพ่ือสันติภาพ	หรือการส่ือข่าวสันติภาพปรากฏในเอกสาร 

การสอนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช	ชุดวชิาสนัติศึกษา	หน่วยท่ี	12	หวัขอ้	การส่ือสารเพื่อสนัติภาพ	

โดยกาญจนา	แกว้เทพ	ตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือปี	2532	และบทความเร่ืองส่ือมวลชนกบัสนัติภาพโดย	พรรณพิมล	

นาคนาวา	ในหนงัสือเร่ือง	โลกของส่ือ	 :	 ยกเคร่ืองส่ือไทย	 ตีพิมพเ์ม่ือปี	 2544	แต่งานวชิาการทั้งสองเร่ืองยงั 

ไม่ปรากฏวา่มีการเช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ เพียงแต่น�าเสนอองคค์วามรู้

ในดา้นน้ีเท่านั้น	ขณะท่ีงานวิจยัของวลกัษณ์กมล	 จ่างกมล	ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ�าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์	

คณะวิทยาการส่ือสาร	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีไดน้�าแนวคิดวารสารสันติภาพมาใช้

เป็นกรอบ	ในการศึกษาภายใตบ้ริบทจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ม่ือปี	2550	โดยการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส�านกังาน

คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ	(วช.)		
2	วลกัษณ์กมล	 จ่างกมล	แปลค�าวา่	Conflict	 Sensitive	 Journalism	 เป็นภาษาไทยวา่	 “การส่ือข่าวท่ีไหวรู้ต่อ 

ความขดัแยง้”	ปรากฏในหนงัสือแปลช่ือเร่ืองเดียวกนั	เผยแพร่เม่ือ	พ.ศ.	2551		
3	ผูเ้ขียนใชค้ �าวา่	Peace	Journalism	ในภาษาไทยวา่	วารสารศาสตร์สนัติภาพเม่ืออยูใ่นบริบทท่ีเก่ียวกบัองคค์วามรู้

หรือแนวคิด	ใชค้ �าวา่การส่ือข่าวเพ่ือสนัติภาพเม่ืออยูใ่นบริบทท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน	(Practice)	ของผูส่ื้อข่าว	

และใชค้ �าวา่ส่ือเพื่อสนัติภาพเม่ืออยูใ่นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือในภาพรวม
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  การต่อยอดองค์ความรู้ 

	 เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้กลายเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให ้

นกัวิชาการ	นกัวิจยั	 และนกัศึกษาเร่ิมน�าองคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์เดิมมาต่อยอด 

ใหก้วา้งขวางและสอดคลอ้งกบับริบทเชิงพ้ืนท่ี	 (Area-based	Approach)	มากข้ึนเช่นกนั	 

ดงัการศึกษาของ	Nindum	 (2009)	 ท่ีไดข้ยายองคค์วามรู้เดิมไปสู่แนวคิดและแนวปฏิบติั

ใหม่ๆ	 ในการส่ือข่าวกรณีภาวะวิกฤตจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่า	 

หลกัคุณค่าข่าวแบบดั้งเดิม	(Classical	News	Values)	ท่ีนกัวชิาการและนกัวชิาชีพน�าเขา้มา

ประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยนั้นมีอิทธิพลต่อแนวคิดและแนวปฏิบติัของวงการวารสารศาสตร์

ในประเทศไทยอยา่งมาก	และมกัถูกถ่ายทอดกนัในกรอบเดิม	ทั้งท่ีเม่ือศึกษาแนวคิดน้ี 

ในฟากฝ่ัง	ส�านกัวชิาการตะวนัตกจะพบวา่	แนวคิดคุณค่าข่าวมีหลากหลายและยงัไม่เป็น

ขอ้สรุปท่ีตายตวัดงัท่ีเขา้ใจกนั	ระยะหลงัมาน้ีแนวคิดคุณค่าข่าวแบบดั้งเดิมจึงถูกทา้ทาย

อยา่งมาก	หากส่ือมวลชนไม่เปิดรับแนวคิดคุณค่าข่าวใหม่ๆ	 ท่ีสอดรับกบัพ้ืนท่ีความขดั

แยง้กอ็าจท�าใหก้ารรายงานข่าวไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

	 การศึกษาของ	Nindum	 (2009)	 จึงไดแ้สวงหาหลกัคุณค่าข่าวท่ีจะเป็นแนวปฏิบติั

ส�าหรับเป็นกรอบการพิจารณาคดัเลือกประเดน็ข่าวสาร	(News	Selection)	สู่สาธารณะดว้ย

ตระหนกัวา่ส่ือมวลชนมีบทบาทในการคดักรองขอ้มลูข่าวสาร	(Gate	Keeper	of	Information)	

ท่ีจะมีผลต่อการสร้างการรับรู้ความจริง	(Perception)	เก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต	้เรียกวา่	

หลกัคุณค่าข่าววกิฤตการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต	้ประกอบดว้ยดา้นองคป์ระกอบท่ีมีคุณค่า

ข่าวในวกิฤตการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ไดแ้ก่	1)	การแกไ้ขปัญหา

ของภาครัฐ	2)	ความสนัติสุข	3)	การตรวจสอบ	4)	ผลกระทบ	5)	ความรู้สึก	6)	ปรากฏการณ์

รายวนั	7)	ภมิูหลงัของวกิฤตการณ์	และ	8)	ความขดัแยง้	และคุณลกัษณะการน�าเสนอท่ีมี

คุณค่าควรเป็นข่าวมีทั้งหมด	5	ดา้น	ไดแ้ก่		

	 1.	 ความรวดเร็วในการน�าเสนอ	แบ่งเป็น	3	องคป์ระกอบ

	 	 1.1	 ความรวดเร็วในการรายงานข่าวกิจกรรมท่ีสร้างก�าลงัใจ

	 	 1.2	 ความรวดเร็วในดา้นการติดตามการบริหารงานของภาครัฐ

	 	 1.3	 ความรวดเร็วในดา้นการรายงานปรากฏการณ์รายวนั

	 2.	 ระดบัการใหร้ายละเอียดของขอ้มูล	แบ่งเป็น	3	องคป์ระกอบ

	 	 2.1	 การใหร้ายละเอียดดา้นแนวคิดสนัติวธีิและมนุษยธรรม

	 	 2.2	 การใหร้ายละเอียดดา้นการปฏิบติังานของรัฐ

	 	 2.3	 การใหร้ายละเอียดดา้นสถานการณ์รายวนั

	 3.		ระดบัการมีหลกัฐานอา้งอิง	แบ่งเป็น	1	องคป์ระกอบ

	 	 3.1	 การมีหลกัฐานอา้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ
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	 4.	 ความเหมาะสมในการเป็นแหล่งขอ้มูล	แบ่งตามแหล่งขอ้มูล	รวม	5	องคป์ระกอบ

	 	 4.1	 	แหล่งขอ้มูลนกัวชิาการ	ไดแ้ก่	ความเหมาะสมเป็นแหล่งขอ้มลูของนกัวชิาการ

ดา้นองคค์วามรู้

	 	 4.2	 แหล่งขอ้มูลภาครัฐ	ไดแ้ก่	ความเหมาะสมเป็นแหล่งขอ้มูลของภาครัฐในดา้น

ความคืบหนา้ของสถานการณ์

	 	 4.3	 แหล่งขอ้มูลประชาชนในพ้ืนท่ี	ไดแ้ก่	ความเหมาะสมเป็นแหล่งขอ้มูลของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีดา้นความเช่ือมัน่ต่อรัฐ	และความเหมาะสมเป็นแหล่งขอ้มูลของประชาชน

ในพื้นท่ีดา้นปรากฏการณ์รายวนั

	 	 4.4	 แหล่งขอ้มูลผูก่้อการและแนวร่วม	ไดแ้ก่	ความเหมาะสมเป็นแหล่งขอ้มูล

ของผูก่้อการและแนวร่วมดา้นความชอบธรรมของภาครัฐ

	 5.	 แหล่งท่ีมาของขอ้มูล	แบ่งตามประเภทของขอ้มูล	รวม	3	องคป์ระกอบ

	 	 5.1	 ขอ้เทจ็จริง	 ไดแ้ก่	 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลประเภทขอ้เทจ็จริงจากประชาชน 

ในพื้นท่ี	แหล่งท่ีมาของขอ้มลูประเภทขอ้เทจ็จริงจากผูก่้อการและแนวร่วม	และแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูลประเภทขอ้เทจ็จริงจากองคก์รกลาง

	 	 5.2		ความคิดเห็น	ไดแ้ก่	แหล่งท่ีมาของขอ้มูลประเภทความคิดเห็นจากประชาชน

ในพื้นท่ี	แหล่งท่ีมาของขอ้มูลประเภทความคิดเห็นจากองคก์รอิสระและองคก์รนานาชาติ

	 	 5.3	 การวเิคราะห์สถานการณ์	ไดแ้ก่	แหล่งท่ีมาของขอ้มูลประเภทการวเิคราะห์

สถานการณ์จากนกัวชิาการและผูบ้ริหารประเทศ	แหล่งท่ีมาของขอ้มูลประเภทการวเิคราะห์

สถานการณ์จากส่ือมวลชนและองคก์รนานาชาติ

	 ทั้งน้ีถือเป็นขอ้เสนอต่อแนวปฏิบติัในการน�าเสนอข่าวกรณีวิกฤตจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท่ี้นกัวชิาชีพควรใชพิ้จารณาเม่ือน�าเสนอข่าวความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้

ขณะท่ีองคป์ระกอบคุณค่าความเป็นข่าวแบบดั้งเดิมท่ีมีอิทธิพลต่อนกัวิชาชีพข่าวใน

ประเทศไทยท่ีเรียกวา่	คุณค่าข่าว	10	ประการ	ไดแ้ก่	ความทนัสมยั	(Timeliness)	ความใกลชิ้ด	

(Proximity)	ความเด่น	 (Prominence)	ความแปลกประหลาด	 (Unusualness)	ผลกระทบ

กระเทือน	(Consequence)	ความขดัแยง้	(Conflict)	ความมีเง่ือนง�า	(Mystery)	ความน่าสนใจ	

(Human	 Interest)	 เพศ	 (Sex)	ความกา้วหนา้	 (Progress)	แนวคิดดงักล่าวปรากฏอยูท่ ัว่ไป 

ในต�าราเรียนและหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการส่ือข่าวในประเทศหลายเล่ม	 ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งไดรั้บ

การทบทวนเพื่อใหเ้ท่าทนักบัภมิูทศันก์ารส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป	

	 นอกจากน้ียงัมีการเสนอแนวคิดใหม่	ๆ	 เก่ียวกบัคุณค่าข่าวท่ีแตกต่างจากเดิมดว้ย	 

ดงัเช่นแนวคิดข่าวไม่เป็นข่าว	หมายถึง	ข่าวท่ีไม่น่าสนใจส�าหรับส่ือมวลชน	แต่มีความส�าคญั

ต่อประชาชน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข่าวเก่ียวกบันโยบายของรัฐท่ีกระทบต่อจงัหวดัชายแดน

ภาคใต	้ความโปร่งใสของการบริหารจดัการงบประมาณ	ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน	ข่าวเชิง
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ความรู้	เป็นตน้	(Kai-nunna	&	Phetmongkon,	2012)	ซ่ึงส่ือมวลชนกระแสหลกัมีขอ้จ�ากดั

ในการรายงานข่าวประเภทน้ี	เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ	โดยเฉพาะวฒันธรรมหอ้งข่าว	

และโครงสร้างองคก์รส่ือในระบบทุนนิยม	หากผลกัดนัแนวคิดคุณค่าข่าวเหล่าน้ีไปยงั

ส�านกัข่าวประเภทส่ือใหม่	 ซ่ึงมีโครงสร้างองคก์รท่ีแตกต่างจากส่ือกระแสหลกั	อาจมี 

ความเป็นไปไดสู้งท่ีแนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพจะเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมดงัเช่นบทบาท

ของศนูยข่์าวอิศราตามท่ีกล่าวมาแลว้

	 จากการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการส่ือข่าวในภาคสนามของผูส่ื้อข่าวยงัพบวา่ภายใต้

สถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกตา่งจากสถานการณ์ท่ีผูส่ื้อขา่วคุน้เคย

จึงควรมีแนวปฏิบติัเพ่ิมเติม	แนวคิดท่ีใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาประเดน็น้ีมาจากแนวคิด

ของ	Hirunruk	 (1986)	Numjareau	 (2006)	Chawalathawat	 (2003)	และ	Melvin	 (2000)	 

ท่ีเห็นร่วมกนัวา่	กระบวนการส่ือข่าวมี	5	ขั้นตอน	ประกอบดว้ย	1)	การคน้พบและสร้างสรรค์

ประเดน็	2)	การแสวงหาขอ้มลูและการลงพื้นท่ี	3)	การประเมินคุณค่าข่าว	4)	การตรวจสอบ

ความถูกถว้น	และ	5)	การเขียนและรายงานข่าว	แต่กระบวนการส่ือข่าวในสถานการณ์

จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นไดข้ยายองคค์วามรู้ดงักล่าวในเชิงพ้ืนท่ี	 โดยเสนอเพิ่มเติม 
ในบางขั้นตอนเพ่ือความปลอดภยัและการแสวงหาขอ้มูลข่าวในพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ	

	 จากกระบวนการส่ือข่าว	5	ขั้นตอนจึงขยายเป็น	10	ขั้นตอน	ไดแ้ก่	1)	การเตรียมความ

พร้อมของผูส่ื้อข่าว	 ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ	 และอุปกรณ์การท�าข่าว	 

2)	การคน้พบและสร้างสรรคป์ระเดน็ข่าว	 3)	การประเมินสถานการณ์	 4)	การวางแผน 

การลงพ้ืนท่ีส่ือข่าว	5)	การเดินทางไปยงัท่ีเกิดเหตุ	 6)	การเสวงหาขอ้มูลข่าวในท่ีเกิดเหตุ	 

7)	การประเมินคุณค่าข่าว	 8)	การตรวจสอบความถูกถว้น	 9)	การเขียนและรายงานข่าว	 

และ	10)	การประเมินตนเอง	(Kai-nunna,	2009)	ซ่ึงเดิมนั้นผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ินมกัลองผดิลองถกู	

เรียนรู้จากประสบการณ์	 ไม่ไดมี้การฝึกอบรม	 ซ่ึงแตกต่างจากผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ 

ท่ีเม่ือเขา้มาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีอ่อนไหวมกัไดรั้บการอบรมและฝึกฝนภายใตแ้นวปฏิบติั 

ท่ีชดัเจนเสียก่อน	

	 อยา่งไรกต็ามการน�าแนวคิดวารสารศาสตร์สนัติภาพมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาส่ือ

ในสถานการณ์ความขดัแยง้นั้น	ยงัจ�าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงเปรียบเทียบกบัพื้นท่ี

ความขดัแยง้อ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั	โดยเฉพาะในภมิูภาคอาเซียน	ไม่วา่จะเป็นฟิลิปปินส์	

อินโดนีเซีย	เมียนมา	เป็นตน้	ซ่ึงจะช่วยยกรระดบัองคค์วามรู้เชิงพ้ืนท่ี	(Area-based	Knowledge)	

ขยายไปสู่ระดบัภมิูภาค	(Regional-based	Knowledge)	ต่อไป	

	 ขณะเดียวกนัการรายงานข่าวของส่ือมวลชนไทยยงัจ�ากดัวงอยูท่ี่การรายงานข่าว

เหตุการณ์รายวนัเป็นหลกัซ่ึงไม่เพียงพอต่อการรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีซบัซอ้นของความขดัแยง้

ในพื้นท่ี	การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน	(Investigative	Reporting)	จะช่วยใหเ้ขา้ถึง
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ขอ้เทจ็จริงมากยิง่ข้ึน	ขณะเดียวกนัส่ือมวลชนยงัมีแนวคิดชาตินิยมท�าใหล้ะเลยต่อประเดน็

ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 บทบาทของวารสารศาสตร์ในพืน้ทีค่วามขดัแย้ง

	 การศึกษาเร่ืองของ	Kularb	(2014)	น�าเสนอใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีอนัหลากหลาย

ของส่ือมวลชนไทย	 ต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้แบ่งออกเป็น	 

3	ส่วน	ไดแ้ก่

	 1.	 บทบาทผูเ้สนอความจริงดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการรักษาความเป็นกลาง	

	 2.	 บทบาทการเป็นพ้ืนท่ีกลางดว้ยการปรับสถานภาพแต่ละฝ่ายใหส้ามารถถกเถียง

กนัไดใ้นพื้นท่ีส่ือ

	 3.	 	บทบาทผูส้นบัสนุนการคล่ีคลายความขดัแยง้	ทั้งการเป็นผูป้ระสานงานและ 

ไกล่เกล่ีย	การกระตุน้ต่อฝ่ายการเมือง	เป็นตน้

	 ส่ือมวลชนกระแสหลกัยงัมีบทบาทในการก�าหนดกรอบข่าว	(News	Framing)	ดงัท่ี

ปรากฏในการศึกษาเร่ืองกรอบเน้ือหาข่าวความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย	

(Tewapitak,	2012)	 ท่ีพบวา่	 ส่ือมีบทบาทในการก�าหนดกรอบเน้ือหาข่าวความรุนแรงท่ีมี

ผลต่อการรับรู้ความจริงของประชาชนดว้ย	โดยหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐก�าหนดกรอบเน้ือหา

ข่าวความรุนแรงวา่เป็นการกระท�าของผูแ้บ่งแยกดินแดน	ทา้ทายอ�านาจรัฐ	และการท�าลาย

ความน่าเช่ือถือฝ่ายตรงขา้มกบัรัฐ	แต่ดว้ยภมิูทศันก์ารส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป	ฝ่ายต่อตา้นรัฐ

กใ็ชส่ื้อสงัคมในการตอบโตก้รอบการน�าเสนอข่าวดงักล่าวดว้ย	การใชก้รอบความชอบธรรม

ในการต่อสู้เพ่ือปลดแอกจากเจา้อาณานิยมสยามในการส่ือสารสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

ของ	Hinviman	 (2010)	 ท่ีระบุวา่	แมบ้างกลุ่มจะเป็นคนชายขอบ	 (Marginalized	Group)	 

ท่ีมีอ �านาจนอ้ยแต่กมี็บทบาทในการผลิตวาทกรรมต่อตา้นในเวลาเดียวกนัดว้ย	ซ่ึงการศึกษา

บทบาทในดา้นน้ีมีค่อนขา้งนอ้ย

	 ขณะท่ีส�านกัข่าวอิศรา	ซ่ึงเป็นส�านกัข่าวออนไลนก์�าหนดกรอบเน้ือหาข่าวความรุนแรง

ในเชิงการระดมพลงัเพ่ือแกปั้ญหาสิทธิมนุษยชน	และสนัติภาพ	ทั้งน้ีความแตกต่างดงักล่าว

มาจากหลายปัจจยั	 โดยเฉพาะโครงสร้างองคก์รส่ือท่ีเป็นการบริหารแนวราบ	ปลอดจาก

โครงสร้างส่ือเพ่ือธุรกิจ	และมีส่วนร่วมจากหลากหลายกลุ่ม	ดงัท่ีน�าเสนอไปแลว้ก่อนหนา้น้ี	

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่	หลงัจากเร่ิมตน้การพดูคุยสนัติสุขตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์	2556	ท่ีผา่นมา	

ยงัไม่มีการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีส่ือมวลชนในระหวา่งกระบวนการพดูคุยสนัติสุขเลย	 ซ่ึง

ภายใตบ้ริบทดงักล่าว	 ส่ือมวลชนจ�าเป็นตอ้งมีบทบาทส�าคญัท่ีจะช่วยประคบัประคองให้

กระบวนการพดูคุยสนัติสุขสามารถเดินหนา้ต่อไปได	้หากส่ือมวลชนขาดความรู้ความเขา้ใจ

ท่ีถกูตอ้งกอ็าจกลายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีขดัขวางกระบวนการสนัติสุข	การศึกษาถึงบทบาทหนา้ท่ี
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ท่ีเหมาะสมของส่ือมวลชนภายใตแ้นวปฏิบติัทางวชิาชีพ	จึงจ�าเป็นเพราะองคค์วามรู้ดงักล่าว

จะช่วยสนบัสนุนการท�าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในเชิงสร้างสรรค	์

	 ทั้งน้ีจากการส�ารวจสถานภาพและขอบข่ายองคค์วามรู้ดา้นวารสารศาสตร์ภายใต้

บริบทสถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ตั้งแต่	พ.ศ.2547-2559	ผูศึ้กษา

ไดส้งัเคราะห์เพื่อเป็นตวัแบบขององคก์รส่ือในการหนุนเสริมกระบวนการพดูคุยสนัติสุข

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ดงัรูปท่ี	1

รูปที่ 1	 แสดงตวัแบบองคก์รส่ือเพ่ือหนุนเสริมกระบวนการพดูคุยสนัติสุขในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

 จากรูปภาพ	1	เป็นเพียงขอ้เสนอส�าหรับองคก์รส่ือออนไลน	์ซ่ึงมีโครงสร้างแตกต่าง

จากส่ือกระแสหลกั	 แต่ตวัแบบดงักล่าวก็ยงัสามารถถกเถียงไดเ้พ่ิมเติม	 เน่ืองจาก 

หลายประเดน็ยงัจ�าเป็นตอ้งขยายรายละเอียดใหช้ดัเจน	แมก้ระทัง่นิยามของค�าวา่	“เป้าหมาย 

เพ่ือสนัติภาพ”	กย็งัสามารถก�าหนดจุดยนืไดห้ลากหลาย	แต่จะคมชดัมากข้ึนกต็อ้งอาศยั

การมี	ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มามีบทบาทในการก�าหนดร่วมกบัองคก์รส่ือเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั	ดงัค�ากล่าวท่ีมกัพดูคุยกนับ่อย	ๆ	ในกลุ่มนกัปฎิบติัการทางสงัคมวา่	

“จุดหมายปลายทางอาจไม่ส�าคญัเท่ากบัระหว่างทาง”	 ซ่ึงเป็นค�าพูดท่ีมีความหมายว่า	

กระบวนการระหวา่งทางนั้นมีความส�าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ปลายทางเลย
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