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ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 

โครงการต่อไปนีมี้ส่วนช่วยเหลือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ในการพฒันากลยทุธ์ในการต่อต้านอุดมการณ์ การกระท า และค่านิยม
สุดโตง่ภายใยชมุชนชาวมสุลิมในไทย โดยมีความต้องการที่จะตอ่ต้าน ปอ้งกนั และลดพฤติกรรมตอ่ต้าน
สงัคม และเพื่อสร้างความยอมรับระหวา่งกนัในสงัคม 
 
ขัน้ตอนแรกของโครงการที่ได้เสร็จสิน้ไปแล้วนัน้คือ การวิเคราะห์การน าเสนอชุมชนต่าง ๆ ในส่ือกระแส
หลัก และความเข้าใจของชุมชนในความหมายของ โดยศึกษาจากส่ือในรูปแบบดัง้เดิมและส่ือสังคม
ออนไลน์ ข้อสงัเกตที่ได้รับคือความเข้าใจของคนส่วนมากในความหมายของเป็นไปตามหลกัทางศาสนา
ดัง้เดิม และแตกต่างจากความหมายของยุคใหม่ (neojihadism) ที่ผู้ ก่อการร้ายในภาคใต้ของไทยนัน้
เข้าใจกนั ซึง่ความคิดดงักล่าวนัน้เป็นความเชื่อของประชากรส่วนน้อยเทา่นัน้ การวิจยันัน้ยงัได้ค้นพบว่า
ชมุชนส่วนใหญ่มองส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือที่ล าเอียงและไมมี่ความนา่เชื่อถือ และเลือกที่จะรับข่าวสารผ่าน
ชอ่งทางอื่น เชน่ อินเตอร์เน็ต ส่ือสงัคมออนไลน์ วิทยชุมุชน และหนงัสือพิมพ์ นอกจากนีย้งัมีการวิเคราะห์
เนือ้หาข่าวจากส่ือวิทยชุมุชนเพื่อหาความเชื่องโยงระหวา่งการน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัความรุนแรง 
และประเด็นของความขดัแย้งในภาคใต้ การวิจยันีไ้ด้พบว่าส่ือวิทยุชุมชนนัน้ไม่ได้น าเสนอเนือ้หาข่าวที่
เพง่ความสนใจไปที่ความรุนแรงมากเกินไป จงึยงัสามารถน ามาใช้เป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่มุมมองที่จะ
ท าการตอบโต้กบัความคิดสุดโตง่ได้ (counter narratives) 
 
ขัน้ตอนต่อไปของการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งได้เร่ิมต้นแล้วตัง้แต่เดือน เมษายน ปี 2015 และได้ต่อยอดจาก
ผลการวิจยัเบือ้งต้นรวมกบัประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ 
ในทวีปยโุรป คือการพฒันาโครงสร้างการกระจายเสียงและเผยแพร่ข้อมลูเพื่อตอบโต้ความรุนแรงสุดโต่ง
ในประเทศไทยตอ่ไป โครงการนีจ้ะให้ความสนใจในส่ือรูปแบบดัง้เดิมและส่ือสงัคมออนไลน์ ซึง่ถกูมองวา่
เป็นชอ่งทางหลกัในการเผยแพร่ความคิดสุดโตง่และความรุนแรง การวิจยันัน้จะศกึษาข้อมลูและเร่ืองราว
ที่ได้ถกูเผยแพร่ในส่ือสงัคมออนไลน์และวิเคราะห์วา่ได้มีการเชื่อมโยงระหวา่งบริบทในประเทศกบับริบท
ในภูมิภาคหรือบริบทระหวา่งประเทศหรือไม่0000000000000000000000000000000000000000000
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1. หัวข้องานวิจัย 
 

การพฒันารูปแบบการกระจายเสียงเพื่อตอ่ต้านการกอ่การร้ายในประเทศไทย 

2. ระยะเวลาการวิจัย 
 

ตัง้แตเ่ดือนเมษายน ปี 2015 ถงึเดือนเมษายน ปี 2016 (12 เดือน) 

3. จุดประสงค์  
 

การวิจัยนีไ้ด้ท าการศึกษานโยบายและกลยุทธิที่ได้ถูกพัฒนาขึน้เพื่อต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งใน
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปยโุรป (เบลเย่ียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร 
และ นอร์เวย์) เพื่อน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันารูปแบบการกระจายเสียงเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายใน
ประเทศไทย โครงการนีจ้ะช่วยเหลือ กสทช. ในการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการต่อต้านอุดมการณ์ 
พฤติกรรม และความเชื่อสุดโตง่ในชมุชนชาวมสุลิม เพื่อปอ้งกนั ตอ่ต้าน และลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม 
และสร้างความยอมรับระหวา่งกนัในสงัคม 

4. ขอบเขตและความส าคัญ 
 

ส่ือมวลชนและการกอ่การร้ายมีความสมัพนัธ์เชิงสัญลักษณ์ที่ส าคญั การกระท าของผู้ ก่อการร้ายสร้าง
ข่าวที่ส่ือมองวา่เป็นข่าวที่มีน า้หนกั ซึง่หมายความวา่เร่ืองราวเหล่านีคุ้้มค่าแก่การน าเสนอ (Jamieson, 
2001) และจะถกูผูกเข้ากบัการตอ่สู้และการดิน้รนตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เร่ืองราวในรูปแบบนีม้กัจะสร้าง
วีรบรุุษ ผู้ ร้าย และผู้ถกูกระท าขึน้มา การโจมตีเองนัน้ก็สามารถสร้างเร่ืองราวที่จะถกูเล่าต่อ ๆ กนัไปเป็น
เวลาหลายวนัหรือหลายอาทิตย์ และสามารถเพิ่มและรักษาความสนใจของผู้ ชมเอาไว้  การกระท าของ
ผู้กอ่การร้ายถือเป็นข่าวส าคญัเพราะเป็นเร่ืองที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป และยงัมีความ
เชื่อมโยงกับการผลักดนัความเปล่ียนแปลงในนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งความสนใจไปที่
การเมืองภายในประเทศหรือระดับสากล ย่ิงกว่านัน้แล้วการที่เหย่ือของผู้ ก่อการร้ายส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนทัว่ไปท าให้ประชาชนโดยรวมเห็นอกเห็นใจมากขึน้กับผู้ ถูกกระท าเพราะเกิดความเชื่อว่ามี
ความเป็นไปได้ที่ตวัของเขาเองจะเป็นเหย่ือได้เชน่กนั 
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มีข้อโต้แย้งอยู่บ้างที่เห็นว่าผู้ ก่อการร้ายและกลุ่มความคิดสุดโต่งได้น าส่ือมวลชนมาใช้ประโยชน์  จน
ชอ่งทางส่ือเหล่านีก้ลายเป็นกระบอกเสียงและหนทางในการเผยแพร่เป้าหมายให้กบัผู้ ก่อการร้าย และ
บางครัง้ยงัแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กบัผู้ก่อการร้าย มุมมองเหล่านีบ้อกเป็นนยัว่าส่ือนัน้สร้างความ
ยากล าบาก – หรืออาจเป็นถงึอปุสรรค – ตอ่การตอ่ต้านการกอ่การร้าย 
 

การพฒันาเทคโนโลยีและการส่ือสารในยุคปัจจุบนัท าให้ผู้ ก่อการร้ายสามารถใช้ส่ืออื่น ๆ เป็นช่องทาง
แทนส่ือหลักเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ ชม โดยมีช่องทางมากมายตัง้แต่ช่องโทรทัศน์  วิทยุ และ
อินเตอร์เน็ต ในขณะที่ภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ ก่อการร้ายรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย (ISIS) เพิ่มมากขึน้ 
ปัญหาในการต่อต้านการชวนเชื่อของยุคใหม่ ซึ่งยุคใหม่นัน้ได้รับความช่วยเหลือจากช่องทางส่ือใน
อินเตอร์เน็ตและส่ือที่ท าขึน้เองชอ่งทางอื่น ๆ จนเกิดเป็นวฒันธรรมยอ่ยที่มีโฆษณาชวนเชื่อในการหาคน
และสร้างแรงสนบัสนนุทัง้ทางวตัถแุละทางการเมือง และแจกจา่ยทรัพยากร โดยไมห่วงัพึง่ส่ือกระแสหลกั 
ผู้ชมสามารถน าเอาเคร่ืองมือในการให้ความรู้กบัตวัเองเพื่อสร้างสมัพนัธ์กบัความเคล่ือนไหวระดบัสากล
ที่อ้างวา่ตวัเองเป็นมจูาฮีดีนที่ต่อสู้ หรืออย่างเป็นธรรม และถ้าหากพวกเขาต้องเสียชีวิตในการต่อสู้ กบั
ผู้คนที่ไมช่ื่อในพระเจ้าหรือชาวมสุลิมที่เขาถือวา่ไร้ศรัทธา พวกเขาจะถือวา่เป็นผู้ยอมสระชีวิต (martyr) 
 

ผลการวิจัยจากโครงการการพัฒนารูปแบบการกระจายเสียงเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายใน
ประเทศไทยได้ชีใ้ห้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพฒันากรอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่
สามารถใช้ในการท าลายค าบรรยายของผู้ มีความคิดสุดโตง่ และมอบค าบรรยายเชิงตอบโต้ให้กบัผู้ รบัชม
ในส่ือกระแสหลกัและส่ือสงัคมออนไลน์ เนื่องมาจากข้อสงัเกตที่เห็นการเพิ่มขึน้ในบทบาทของส่ือสังคม
ออนไลน์ในการเข้าถงึและแบง่ปันข้อมลูและความคิดเห็นกบัประเด็นของภาคใต้ในประเทศไทย รูปแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลนีจ้ึงควรที่จะแบ่งเป็นสองส่วนที่ครอบคลุมทัง้ส่ือมวลชนกระแสหลักทั่วไป และส่ือ
สงัคมออนไลน์เพื่อตอบโต้กบัข้อความและความคิดที่มีความสุดโตง่ 
 

ในประเทศไทยนัน้ไมมี่หลกัฐานของการบรรยายและเผยแพร่ความคิดสุดโตง่ในส่ือกระแสหลัก โทรทศัน์
และวิทยสุ่วนมากแล้วจะถกูน ามาใช้เป็นชอ่งทางส าหรับความบนัเทิง โดยมากจะใช้เพื่อดลูะครไทย ช่อง
ส าหรับเยาวชน เกมโชว์ต่าง ๆ หรือฟังดรตรีและรายการที่เ ก่ียวข้องกับศาสนา เม่ือต่อยอดจาก
ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปในเร่ืองของการต่อต้านความรุนแรง
สุดโตง่โดยเฉพาะในมุมของการเผยแพร่ข้อมูล การวิจยัครัง้นี จ้ะศึกษาการใช้โทรทศัน์และวิทยุในการ
ตอ่ต้านความคิดหวัรุนแรง โดยการศกึษาวา่ความสนใจของผู้บริโภคส่ือที่น าเสนอความรุนแรงจะสามารถ
น ามากระตุ้นมมุมองการแก้ปัญหาที่ไม่มีความรุนแรงได้หรือไม่ ด้วยเหตุดงักล่าวการวิจยัครัง้นีจ้ึงต้อง
รวบรวมความเข้าใจในมมุมองและทศันคติของชมุชนชาวมุสลิมในประเทศไทยเพื่อน าไปปรับใช้ในการ
พฒันารูปแบบการตอบโต้ความรุนแรงจากลทัธิสุดโตง่แบบ เฉพาะส าหรับประเทศไทย 
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5. วิธีการ 
 

โครงการนีไ้ด้รวบรวมวิธีการมากมายเข้าด้วยกนัเพื่อการพฒันารูปแบบการกระจายเสียงเพื่อต่อต้านการ
กอ่การร้ายในประเทศไทย นกัวิจยัได้ศกึษาข้อมลูปฐมภูมิที่ได้รวบรวมจากการสมัภาษณ์เด่ียวและพูดคุย
กบัผู้ เก่ียวข้อง เช่นหน่วยงานต ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐบาล บุคคลในแวดวงส่ือ และชุมชนชาวมุสลิมใน
ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยทวีปยุโรปที่ได้คดัเลือกไว้ เพื่อทดสอบและพิจารณากลยุทธิและ
วิธีการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่ง ซึ่งจ าสามารถให้ค าตอบและช่วยเหลือในการพฒันารูปแบบการ
กระจายเสียง และเพื่อเป็นการแน่ใจว่ารูปแบบการกระจายเสียงนีจ้ะสามารถปรับให้เข้ากบับริบทของ
ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด จงึจะมีการพดูคยุและสมัภาษณ์ชมุชนชาวมสุลิมในพืน้ที่ต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยด้วย 

6. ผลลัพธ์ 
 

เม่ือการวิจยัได้เสร็จสิน้ลง ทีมงานจะท ารายงานผลลัพธ์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะขึน้เพื่อมอบให้กบั
รัฐบาลประเทศไทย ความยาวของรายงานคาดว่าจะประมาณ 10,000-20,000 ค า และจะท าขึน้ใน
รูปแบบไฟล์ PDF หลังจากที่ได้ส่งมอบรายงานเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะเขียนบทความเพื่อเสนอให้
วารสารเชิงวิชาการตีพิมพ์ตอ่ไป  
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7. แผนการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2015 ทบทวนงานวจิยัและวรรณกรรมเชิงวชิาการ 

 

สิงหาคม – ธนัวาคม 2015 การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กนัยายน – ตุลาคม 2015 ประชุมกบัทีมงานวจิยัท่ีประเทศไทย 

 

พูดคุยและสัมภาษณ์กลุ่มส าเพ่ือเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของชุมชน
ชาวมุสลิม 

 

เร่ิมท ารายงานเบ้ืองตน้ 

 

31st ธนัวาคม 2015 เสนอรายงานเบ้ืองตน้ 

 

ธนัวาคม 2015 – เมษายน 2016 เขียนรายงานฉบบัเตม็ 

 

1 พฤษภาคม 2016 เสนอรายงานฉบบัเตม็ออนไลน์ 
 

 
  



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

5 

8. บทวิเคราะห์วรรณกรรม 
 

8.1 เปรียบเทียบการริเร่ิมโครงการจากประเทศในยุโรปและออสเตรเลยี 

 

เม่ือได้ศกึษาโครงการเพื่อตอบโต้ความรุนแรงความความคิดสุดโตง่ในยุโรปและออสเตรเลีย ส่ิงที่ได้เห็น
อยา่งชดัเจนคือโครงการเหล่านีไ้มไ่ด้เน้นในเร่ืองการกระจายเสียงหรือการเผยแพร่ข้อมลู อยา่งไรก็ตามยงั
มีส่วนที่สามารถน ามาปรับใช้กบัรูปแบบการกระจายเสียงได้ การศกึษาเปรียบเทียบนีจ้ะให้รายละเอียด
เก่ียวกบัโครงการส าคญัในออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเย่ียม และ
ฝรั่งเศส โครงการจากยโุรปส่วนใหญ่สามารถดูได้จาก Radical Awareness Network (RAN) ในขณะที่
โครงการจากออสเตรเลียสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ the Attorney-General’s Department’s Living 
Safe Together การศกึษาในส่วนนีจ้ะเลือกวิเคราะห์โครงการที่สามารถน ามาปรับใช้ในพืน้ที่การกระจาย
เสียงได้ และจะศกึษาบางโครงการที่ไมไ่ด้เจาะจงในเร่ืองการตอบโต้ความรุนแรงความความคิดสุดโตง่แต่
ยงัมีปัจจยัที่เก่ียวข้องและน ามาใช้ได้ 
 

8.1.1 สหราชอาณาจกัร 

 

เร่ิมต้นตัง้แตปี่ 2003 Contest ถือเป็นยทุธวิธีในการตอ่ต้านการกอ่การร้ายของสหราชอาณาจกัร  ยทุธวิธี
ดงักล่าวประกอบไปด้วยปัจจัยต่อไปนี ้การติดตาม (การสอดส่องและการตรวจหา) การเตรียมตัว 
(วางแผนส าหรับสถานการณฉุกเฉินและเหตกุารณ์ที่อาจจะเกิดขึน้เม่ือไรก็ได้) การป้องกนั (ความมัน่คง
และปลอดภัยภายในประเทศ) และ การขัดขวาง (จดัการแก้ไขการพฒันาความคิดหัวรุนแรง) ปัจจัย
สุดท้ายถือได้ว่าเป็นปัจจยัที่พยายามดึงชุมชนชาวมุสลิมให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด (O’Toole et al. 
2015) ถงึแม้ว่าจะไม่มีการก่อการร้ายในสหราชอาณาจกัรแม้แต่ครัง้เดียวในหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ระดบั
ความเส่ียงของประเทศในการโดนโจมตีได้ถกูยกระดบัขึน้เป็น “รุนแรง” ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไป
ได้สูง (UK Government 2015b, para. 2) มีการโจมตีและแผนการโจมตีที่ถูกขัดขวางไว้ได้มากมายใน
ยโุรปในปี 2014 ภยัคกุคามที่เพิ่มมากขึน้จากรัฐอิสลามและซีเรียก็เพิ่มขึน้ทัว่ยโุรปในไป 2014 เชน่กนั ภยั
คกุคามที่เพิ่มขึน้นี ้ได้ผลกัดนัให้รัฐบาลสหราชอาณาจกัรเพิ่มความเข้มข้นในการตอบโต้กบัการก่อการ
ร้ายมากขึน้ตามบริบทที่ได้เปล่ียนแปลงไป งบส าหรับความมัน่คง หนว่ยงานข่าวกรอง และต ารวจได้เพิ่ม
มากขึน้ และหนว่ยงานในส่วนของการ การขดัขวาง หนึ่งในส่ีส่วนของโครงการ Contest ที่เก่ียวข้องกบั
การตอ่ต้านอดุมการณ์ที่สนบัสนนุ และยอมรับในการกอ่การร้าย ตัง้แตก่ารโจมตีในกรุงลอนดอน ณ วนัที่ 
7 กรกฎาคม 2005 การขดัขวาง กลายมาเป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัของ Contest ตามการเพิ่มขึน้ของภยัจาก
ผู้ ก่อการร้ายที่มาจากคนภายในชาติตวัเอง (home-grown terrorism) ดงัที่ O’Toole et al (2012) ได้
กล่าวไว้ การขดัขวาง ได้กลายมาเป็นหวัใจของการ ‘คดัค้านอุดการณ์ที่มีความคิดสุดโต่งและสนบัสนุน
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ความคิดและเสียงกระแสหลกั’ (373-374) กญุแจส าคญัของยทุธวิธีนีคื้อการร่วมมือกบัชมุชนชาวมสุลิมที่
มีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัการคัดค้านการพัฒนาความคิดหวัรุนแรงและการเผยแพร่ความรุนแรง
ลกัษณะสุดโตง่ 
 

ถงึแม้วา่ การขดัขวาง ได้กระตุ้นและสนบัสนนุให้เกิดความคิดและนวตักรรมใหม ่ๆ  โครงการดงักล่าวก็ยงั
ได้รับการคดัค้านจากชมุชนชาวมสุลิมที่รัฐบาลพยายามจะร่วมมือด้วย ส่ิงที่เกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจนัน้คือ
บรรยากาศที่ต่างฝ่ายต่างมีความสงสัยกนัและกนั และขาดความไว้วางใจกนั ในขณะเดียวกนั การที่
ชุมชนชาวมุสลิมไม่ให้ความร่วมมือนัน้ท าให้สังคมกระแสหลักและฝ่ายรัฐบาลไม่ไว้วางใจชุมชนชาว
มสุลิม 
 

เม่ือมีการให้ความสนใจกบัความเชื่อในพระเจ้าและอดุมการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นแรงบนัดาลใจส าหรับความ
รุนแรงทางการเมือง ความเชื่อของชาวมุสลิมจึงตกเป็นเหย่ือของความสงสัย การถูกจบัตามอง การถูก
เหมารวมอย่างไม่ถูกต้อง และการถูกตดัสิน นอกจากนี ้ค านิยามที่ไม่มีความชดัเจน และความเข้าใจ
อย่างไม่ถ่องแท้ในตัวบ่งชีต้่าง ๆ ซึ่งบางครัง้รวมการแบ่งปันความคิดเห็นทัว่ไปเอาไว้ด้วย ท าให้การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะนิสยั หรือความเคร่งศาสนามากขึน้ท าให้ผู้ คนสงสัยและจบัตามองมากขึน้เช่นกนั 
(Mohammad & Siddiqi 2013)  
 

การขดัขวาง อยา่งน้อยได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับองค์กรประชาสงัคมของชาวมสุลิม ที่สนบัสนนุ
สถาบนัใหม ่ๆ เครือข่าย และโครงสร้างในการร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ (O’Toole et al. 2012, p. 380) 
แตห่ลกัฐานของความส าเร็จจากโครงการ การขดัขวาง ยงัมีไม่มากนกั วิธีการเพื่อประเมินผลยงัไม่ได้
สมบรูณ์ดีและยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

ด้วยการพฒันาทางเทคโนโลยีที่มาอย่างรวดเร็ว พร้อมกบัโอกาสที่เพิ่มมากขึน้ส าหรับอาชยากร การ
ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตนัน้ได้กลายเป็นพืน้ที่ที่มีความนา่เป็นหว่งมาก แตเ่ม่ือเก่ียวกบัการตอ่ต้านโฆษณา
ชวนเชื่อของผู้กอ่การร้ายในอินเตอร์เน็ต รัฐบาลสหราชอาณาจกัรร่วมมือกบัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์
เพื่อแทรกแซงได้เป็นอยา่งดี โดยมีวิธีการสองส่วนด้วยกนัคือ การลบหรือถอดข้อความและเคร่ืองมือของ
ผู้ ก่อการร้ายที่ผิดกฎหมายออก และ การให้ข้อมูลและบทเรียนในเร่ืองของการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย ทัง้สองวิธีการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Counter-Terrorism Internet Referral Unit 
(CTIRU) รัฐบาลสหราชอาณาจกัรต้องการที่จะสร้าง ‘จดุศนูย์กลางสากลออนไลน์เพื่อแจกจา่ยเคร่ืองมือ
และเผยแพร่ความรู้ที่ตอ่ต้านโฆษณาชวนเชื่อของผู้กอ่การร้าย’ (p. 76) โชคไมดี่ที่ตวัอยา่งเจาะจงนัน้ไมมี่
เพราะข้อมลูที่ใช้เก็บเป็นความรับและไมส่ามารถเปิดเผยได้ ผลที่ตามมาก็คือยงัเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ
ผลกระทบจากการตอบโต้เชิงข้อมลูของสหราชอาณาจกัรได้ในขณะนี ้
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ดงัที่สามารถเห็นได้ในรายงานนโยบายรัฐบาลฉบบัล่าสุด (UK Government 2015c, op. 15) ด้วย
เหตผุลวา่ ‘การพฒันาความคิดหวัรุนแรงนัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้บนอินเตอร์เน็ตเท่านัน้ ’ จึงมีการให้ความส าคญั
กบัการสร้างโครงการในชอ่งทางที่เป็นทางการ การริเร่ิมโครงการใหม ่ๆ มีขึน้เพื่อสนบัสนนุการอยูร่่วมกนั
และยอมรับกนัระหวา่งชมุชน โดยเอาใจใส่ชมุชนกลุ่มน้อยมากขึน้ โครงการ ‘Channel’ ได้บงัเกิดขึน้ด้วย
ความคิดเดียวกนันีภ้ายใต้โครงการ ‘การขดัขวาง’ เพื่อสร้างช่องทางให้หน่วยงานท้องถ่ินต่าง ๆ ท างาน
ร่วมกนั เชน่ ต ารวจและหนว่ยงานประจ าท้องถ่ินอื่น ๆ  จดุประสงค์ของโครงการคือ ‘การสนบัสนนุและการ
ให้ค าปรึกษาบคุคลที่มีความเส่ียงและเบี่ยงเบนความคิดเขาจากการการมีส่วนร่วมกบัอดุมการณ์สุดโต่ง’ 
(Barclay 2011, p. 2) คณะกรรมการของหนว่ยงานรวมมีหน้าที่ในการตดัสินวา่การกระท าแบบใดเหมะ
สมกบับคุคลแตล่ะคนมากที่สุด ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของ ‘Channel’ อาจขอความร่วมมือจากชมุชน เชน่ 
เจ้าหน้าที่ประจ าท้องถ่ิน หนว่ยงานการศกึษา การแพทย์ เรือนจ า และหน่วยงานอาสาต่าง ๆ โดยเลือก
จากความสามารถในการเข้าถึงและจูงใจบุคคลที่ได้อยู่ในการดูแล (UK Government 2015a) ยุทธวิธี
ของรัฐบาลโดยรวมจะไม่ยุ่งเก่ียวกบัความเชื่อในพระเจ้าโดยตรง ในทางกลับกันบุคคลทางศาสนา 
นกัวิชาการ และบคุคลในชมุชนจะได้รับหน้าที่ในเร่ืองดงักล่าว เพื่อให้งานที่ท านัน้เผยแพร่ไปสู่คนอื่น ๆ 
ให้ได้มากที่สุด ส่วนหนึง่ของโครงการได้เชิญมสัยิดในสหราชอาณาจกัรเข้ามามีส่วนร่วม โดยสนบัสนนุให้
อิหมา่มมีส่วนในการเข้าถงึชมุชนเยาวชนชาวมสุลิม และได้ร่วมให้ค าปรึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง (UK 
Government 2011, p. 64) 
 

นอกจากนีย้ังมีการแทรกแซงและปฏิรูปในส่วนอื่น เช่น ศาสนา องค์กรส่วนชุมชน ตัวแทนในพืน้ที่
การเมือง และการงานของเยาวชนและชุมชนทัว่ไป ตัวอย่างหนึ่งคือโครงการการศึกษาในมสัยิดเพื่อ
ชมุชนชาวอิสลามซึง่บริหารโดยองค์กรการศกึษาประชาชาวอิสลาม (ICE) พฒันาโดยองค์กรพฒันาและ
สนับสนุนโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกรมการจัดการเยาวชน โรงเรียน และ
ครอบครัว และกรมชมุชนและรัฐบาลท้องถ่ิน (ICE Project 2015) กลยุทธ์ของโครงการดงักล่าวคือการ
สอนคา่นิยมที่ดีให้กบัประชาชนโดยผ่านเนือ้หาและมมุมองจากศาสนาอิสลาม 
 

M-Power (เอ็มพาวเวอร์) เป็นโครงการท้องถ่ินอีกโครงการหนึง่ในบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลอก
ดอน ท่ีได้รับการสนบัสนุนเงินทุนจากโครงการ การป้องกนั เช่นกนั โดยมีจุดประสงค์ในการเข้าหา
เยาวชนชาวโซมาเลียที่มีความเส่ียง และจดัพืน้ที่ให้มีการพูดคุยในเร่ืองของการพฒันาความคิดสุดโต่ง 
การกอ่การร้าย ประชาธิปไตย และเร่ืองอื่น ๆ อยา่งปลอดภยั (Vidino & Brandon 2012, p. 13) 
 

อีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลคือโครงการ ความคิดหัวรุนแรงสายกลาง (Radical 
Middle Way – RMW) ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจดัสรร ‘พืน้ที่ที่มีความปลอดภัยส าหรับการพูดคุยและ
โต้แย้งโดยมีการแนะแนวจากผู้ มีความรู้ทางศาสนาทัง้ในพืน้ที่ออนไลน์และไม่ออนไลน์ (Briggs & Feve 
2013, p. 42) โครงการนีไ้ด้สร้างเครือข่ายที่รวมเอาผู้ มีความรู้ในศาสนา กลุ่มชุมชนต่าง ๆ บุคคลในแวด
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วงกีฬา และศิลปิน เพื่อได้แบ่งปันและสนบัสนุนกลุ่มคนให้ต่อต้านความคิดสุดโต่ง RWM นัน้เผยแพร่
ข้อมลูที่เชื่อถือได้และมีความชอบธรรมด้วยความส าเร็จและความสนกุสนานผ่านการจดัการประชุม การ
โต้วาที แตง่กวี หรือ ดนตรีฮิบฮอปที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 
 

ยทุธวิธีเพื่อเอือ้มไปหา มอบอ านาจ และให้การศึกษากบัเยาวชน (Strategy to Reach, Empower and 
Educate Teenagers – STREET) เป็นอีกโครงการหนึง่ที่ได้เร่ิมต้นขึน้ในปี 2006 และมีจดุประสงค์ในการ
เชื่อมโยงกบัเยาวชนที่มีความเส่ียงกบัการมีพฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม เข้าร่วมกลุ่มโจร หรือมีความรุนแรง
ที่มาจากความคิดสุดโต่ง ส่วนหนึ่งของโครงการ STREET คือ โครงการ Deconstruct Programme ที่มี
เป้าหมายในการน าเอาโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มความคิดสุดโต่งทางศาสนามาถอดประกอบใหม่ให้
เป็นไปตามความคิดสายกลางหรือความคิดของผู้คนส่วนใหญ่ และยงัมีส่วนประกอบทางส่ือที่ ‘สอนให้
ผู้ชมรู้ถงึวิธีการตา่ง ๆ ที่กลุ่มความคิดสุดโตง่ใช้ส่ือยุคใหม่ในการเสนอความคิดตวัเองให้ดูน่าเชื่อถือได้ ’ 
(Barclay 2011) 
 

อีกโครงการหนึง่ที่นา่จบัตามองคือโครงการ ‘อบัดลุเลาะ-เอ็กซ์’ ซึง่เป็นนามปากกาของผู้ มีความคิดสดุโตง่
เกา่ที่มีความต้องการที่จะน าทางให้กบัเยาวชนชาวมสุลิมออกหา่งจากความรุนแรงและความคิดสุดโต่ง 
วิธีการของเขาคือการสร้างเว็บไซต์การ์ตูนเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของเยาวชนชาวมุสลิมคนหนึ่งในกรุง
ลอนดอนที่ก าลงัดิน้รนกบัอตัลกัษณ์และความเชื่อทางศาสนาของตน จดุมุง่หมายของ ‘อบัดลุเลาะ-เอก็ซ’์ 
คือการใช้การ์ตนูเพื่อ ‘สอนให้เยาวชนที่มีความเส่ียงต่อการได้รับข้อความจากอุดมการณ์สุดโต่งหดัคิด
และหดัตัง้ค าถามด้วยตวัเอง’ (Abdullah-X n.d.) และอบัดุลเลาะ-เอ็กซ์ยงัได้เผยแพร่ค าขวญั ‘สมอง
นกัวิชาการ หวัใจนกัรบ' ผ่านชอ่งทางยทูปูและส่ืออื่น ๆ 

8.1.2. เนเธอร์แลนด์ 

 

กลุ่มโครงการดงัตอ่ไปนีมุ้ง่ที่จะจดัสรรการฝึกอบรมให้แกบ่คุคลหลาย ๆ ประเภท โครงการอบรมพืน้ฐาน
เพื่อเพิ่มความตระหนกัตอ่การพฒันาและการดงึดดูของความคิดหวัรุนแรงเป็นตวัอยา่งหนึ่งที่บริหารโดย
กระทรวงความปลอดภยัและความยติุธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์และองค์กร RadarAdvies โครงการ
นีจ้ดัสรรการอบรมให้ทัง้ต ารวจ อาจารย์ และเยาวชนที่มีงานท าแล้ว เนือ้หาของการอบรมรวมข้อมูลพืน้
หลงัของความขดัแย้งทางสงัคม กระบวนการของการพฒันาความคิดหวัรุนแรง สัญญาณที่น่าเ ป็นห่วง 
และวิธีการหาเคร่ืองมือที่น ามารองรับได้ (RAN 2014, p. 19) 
 

โครงการการอบรมเร่ืองกระบวนการพฒันาความคิดหวัรุนแรงและการก่อการร้าย บริหารโดยโรงเรียน
ต ารวจ จดัสรรการอบรมทัง้หมดสามระดบั และมีกลุ่มเปา้หมายอื่นที่นอกเหนือจากนกัเรียนนายร้อยคือ 
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ ท างานสังคมสงเคราะห์ และบุคคลากรโรงเรียน ในระดบัที่พืน้ฐานที่สุดการอบรมนัน้
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ครอบคลุมประเด็นเร่ืองกระบวนการพฒันาความคิดหวัรุนแรง รูปแบบต่างๆของความคิดหวัรุนแรงและ
การกอ่การร้าย วิธีการบง่บอกถงึสญัญาณการพฒันาความคิดหวัรุนแรง และวิธีการส่ือสารข้อมูลให้กบั
ฝ่ายบริหารของหนว่ยงานต ารวจ ในระดบัที่มีความเข้มข้นมากขึน้จะครอบคลุมหวัข้อความพฒันาของ
ผู้กอ่การร้าย การด าเนินการของผู้กอ่การร้าย การต่อต้านการก่อการร้าย การด าเนินการของหน่วยข่าว
กรอง และกรณีศึกษาต่าง ๆ และมีการอบรมเฉพาะในเร่ืองของการโจมตีเชิงก่อการร้าย ทัง้จากกลุ่ม
ผู้ ก่อการร้ายและผู้ ก่อการร้ายเด่ียว นอกจากนีย้ังมีหลักสูตรสองวันในหัวข้อการบ่งชีพ้ฤติกรรม
ผู้กอ่การร้ายและอาชญากรรม (RAN 2014, p, 21) 
 

การอบรมส าหรับผู้ ที่ท างานเก่ียวกบัสภาพจิต มีการจดัสรรโดย Trifer และ RadarAdvies โครงการนี ้
ต้องการที่จะเพิ่มความตระหนกัของผู้ที่ท างานเก่ียวกบัสภาพจิตที่เก่ียวข้องโดยตรง ในเร่ืองของสญัญาณ
ที่บ่งบอกถึงการพัฒนาความคิดหวัรุนแรงและผู้ ป่วยที่มีความเส่ียง และยงัให้ความรู้ในประเด็นของ
ขัน้ตอนในการแจ้งผู้ มีอ านาจอย่างถูกต้องถ้าหากมีข้อกงัวลใด ๆ การอบรมหนึ่งวนันีมี้รากฐานมาจาก
หวัข้อการด าเนินการอยา่งเป็นมืออาชีพเม่ือต้องพบกบัเร่ืองของความรุนแรงและความก้าวร้าว โดยน า
ตวัอยา่งมาจากสถานการณ์จริง (RAN 2014, p. 22) 
 

Radicx Model เป็นโครงการที่มีลกัษณะใกล้เคียง แตจ่ดัสรรการอบรมเพื่อต ารวจชมุชน ผู้ ให้ค าปรึกษา ผู้
แนะแนวโรงเรียน คณาจารย์ และพนกังานสังคมสงเคราะห์ ให้ความรู้เร่ืองการประเมินพฤติกรรมของ
เยาวชนและการบง่ชีส้ญัญาณของการมีความคิดหวัรุนแรง โครงสร้างนีส้ามารถสนบัสนุนและเกือ้หนุน
ผู้คนในการพดูคยุและแบง่ปันเหตกุารณ์ที่มีความกงัวล เชน่ความคิดหวัรุนแรงในเยาวชนที่เขาได้พบปะ
ด้วย (GTReC 2013, p. 39) 
 

อีกโครงการหนึง่ที่นา่จบัตามอง บริหารโดย FORUM และจดัการกบัเร่ืองความคิดสุดโตง่ฝ่ายอนรุักษ์นยิม 
และมีโครงการการทดลองกบัเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกบักลุ่ม Blood and Honour และเคย
ได้กอ่ปัญหาหรือความไม่สงบในเมือง Winschoten การทดลองนัน้จดัสรรการให้คามช่วยเหลือเฉพาะ
ส าหรับผู้ ให้การทดลองแตล่ะคนในการออกจากกลุ่มหรือตดัความเชื่อมโยงกบักลุ่ม โครงการได้รบัผลทีน่า่
พอใจเนื่องจากเยาวชนทัง้กลุ่มได้หายไปจากเมือง แตผ่ลจากแตล่ะบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไป (RAN 2014, 
p. 40) 
 

อีกหวัข้อหนึง่ที่หนว่ยงานต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศเนเธอร์แลนด์เพ่งเล็งคือการท างานร่วมกบั
ชมุชนและการมอบพลงั ตวัอยา่งหนึง่คือโครงการ Allies ที่จดัการโดยโรงเรียนนายร้อยของเนเธอร์แลนด์ 
โครงการนีน้ าตวัแทนต ารวจละชุมชนในระดบัชุมชน เขต และจงัหวดัมาพบปะพูดคุยกนั กลุ่มดงักล่าว
พบปะกนับ่อยครัง้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเพื่อให้ความร่วมมือคงอยู่ต่อไป (RAN 2014, p. 55) ความ
พยายามของ Zasja มีจดุประสงค์ที่ใกล้เคียงโดยท างานผ่านมสัยิดทัว่ประเทศ โครงการนีต้้องการช่วย
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สมาชิกประจ าของมัสยิดในการปรับตวัต่อสู้ กบัการพฒันาความคิดหวัรุนแรงและสามารถส่ือสารกับ
บคุคลากรส่ือและบคุคลากรอื่น ๆ ในชมุชน และยงัต้องการท าให้แนใ่จว่ามสัยิดนัน้สามารถเป็นพืน้ที่ใน
การพดูคยุเร่ืองความคิดหวัรุนแรงและความคิดสุดโตง่อยา่งปลอดภยั (RAN 2014, p. 62) 
 

ถงึแม้วา่จะไมถื่อวา่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการต่อต้านการก่อการร้ายแต่ต ารวจเนเธอร์แลนด์ได้น าทวิต
เตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารกบัชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจมากมาย
ได้ใช้ช่องทางนีส้ าหรับข้อมูลในการหยุดอาชญากรรม และส าหรับงานทั่วไป ช่องทางดังกล่าวท าให้
หนว่ยงานต ารวจโปร่งใสและเข้าหาได้ง่ายมากขึน้ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ทวิตเตอร์ในรูปแบบนีร้ายงานวา่ได้รบัผล
ตอบรับทีดี่จากชมุชน (OSCE 2014, p. 124) 
 

กลุ่มโครงการอีกหนึ่งกลุ่ม บริหารโดย แอน แฟรงค์ เฮาส์ มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษากับเยาวชน 
โครงการนีต้้องการที่จะเพิ่มความตระหนกัในความอนัตรายจากลัทธิต่อต้านชาวยิว การเหยียดเชือ้ชาติ 
และการเลือกปฏิบติั โดยใช้งานแสดงและนิทรรศการทัว่กรุงอมัสเตอร์แดม และนิทรรศการเคล่ือนทีใ่น 50 
ประเทศทัว่โลก โดยงานทัง้หมดมกัน าไปสู่โครงการอบรมส าหรับคณาจารย์ อีกส่วนหนึ่งของโครงการคือ
การอบรมเชิงปฏิบติัในเร่ืองการถา่ยภาพยนตร์ ซึง่จดัท าใน 20 ประเทศ โดยมีกิจกรรมให้เยาวชนท าหนงั
สัน้ในหวัข้อสิทธิมนษุยชนในชมุชนของตวัเอง หลงัจากนัน้ภาพยนตร์จะถูกน าไปฉายในโรงเรียนและให้
ชมุชนได้เข้ามารับชมและพดูคยุกนั (RAN 2014, p. 67) 
 

โครงการ Critical Mass เป็นอีกโครงการหนึง่ที่ต้องการมอบการศึกษาให้กบัผู้ คน โดยเน้นในหวัข้อของ
กระบวนการทางสังคมที่น าไปสู่ความขัดแย้ง โดยใช้การสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติั การบรรยาย การ
ตีพิมพ์ และการจดัแสดง โครงการนีมี้จดุประสงค์ในการเชื่อมโยงผู้คนที่มีพืน้หลงั การศกึษา และอาชีพที่
แตกตา่งกนั และให้ข้อมลูด้วยวิธีการที่เน้นการส่ือสารร่วมกนั (RAN 2014, p. 70) 
 

โครงการที่มีความใกล้เคียงกนัคือโครงการการศึกษาที่บริหารโดย Foundation Peace Education 
Projects ซึง่ส่งเคร่ืองมือที่สามารถใช้สอนเร่ืองสันติสุขและประชาธิปไตย ในขณะนีโ้ครงการได้จดังาน
แสดงเคล่ือนที่แบบถาวรทัง้หมด 30 งาน ทัง้ในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ โดย
กลุ่มเปา้หมายหลกัของโครงการคือเด็กอายรุะหวา่ง 10 และ 18 ปี กิจกรรมที่ใช้นัน้มีจุดประสงค์ในการ
สนบัสนุนให้เด็กมีการส่ือสารระหว่างกนั เพื่อให้มีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยมากขึน้ และลดความ
คิดเห็นหรือมมุมองที่มีความคิดหวัรุนแรง (RAN 2014, p. 75) 
 

ศูนย์กลางสากลการต่อต้านการก่อการร้ายบริหารโครงการที่ท างานด้านการตอบโต้ด้วยการส่ือสาร 
โครงการนีมี้ชื่อวา่ เสียงของเหย่ือ ซึง่มุง่เน้นในการตอ่ต้านการกอ่การร้ายโดยน าเอาเร่ืองราวของเหย่ือจาก
การกอ่การร้ายมาแบง่ปัน โครงการนีไ้ด้มีการด าเนินการับชมุชนรากหญ้า มีการท างานร่วมกบัองค์กรสว่น
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ท้องถ่ินของประเทศอินโดนิเชีย และได้เร่ิมท าฐานข้อมูลของผู้ คนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการ้าย 
(RAN 2014, p.98) 
 

อีกหนึง่องค์กรที่ได้ด าเนินการในพืน้ที่ของการกระจายเสียงคือ Al-Nisa ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีชาวมุสลิมที่ได้
ออกมาตอ่สู้กบัมมุมองทีผิด ๆ ตอ่สตรีชาวมสุลิม ตัง้แตค่วามส าเร็จในเวทีเลือกตัง้ของ Greet Wilder ซึ่ง
ได้ประกาศวา่จะแบนมสัยิด เพื่อตอ่ต้านความคิดเช่นนี ้Al-Nisa ได้สร้างวีดีทศัน์ออนไลน์ที่มีชื่อว่า ‘รู้จกั
ฉนัรึแปล่า’ ซึง่แสดงภาพของสตรีชาวมุสลิมที่มีความแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ และได้เรียกร้องให้
นกัการเมืองของเนเธอร์แลนด์มีเหตมีุผลมากกวา่นี ้(Nadja Groot 2013) 
 

8.1.3 นอร์เวย์ 

 

นอร์เวย์เป็นหนึง่ในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในยุโรป แต่เพราะทรัพยากรน า้มนัที่ล้นเหลือ ท าให้
ประเทศนอร์เวย์มีอตัราการวา่งงานน้อยมากหรือเกือบที่จะไมมี่ คณุภาพการเคหะที่ดี และคณุภาพการใช้
ชีวิตที่อยูใ่นระดบัที่สูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากนีป้ระเทศนอร์เวย์มีการให้โอกาสคนเข้าเมืองในเร่ืองของ
การพฒันาตนเอง ชุมชนชาวมุสลิมรวมเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทัง้หมดในประเทศ แต่จากที่
เจ้าหน้าที่รัฐได้รายงานไว้ ความคิดสุดโต่งและการพฒันาความคิดหวัรุนแรงของชุมชนชาวมุสลิมใน
นอร์เวย์นัน้ถือวา่อยูใ่นระดบัที่ต ่ามาก การกอ่การร้ายจากชาวอิสลามครัง้แรกท่ีได้บนัทกึไว้ในปี 2012 ใน
เหตกุารณ์ดงักล่าวมีชาวมสุลิมสองท่านถูกจบักุมระหว่างการวางแผนโจมตีหนงัสือพิมพ์เดนมาร์กที่ได้
ตีพิมพ์รูปภาพล้อเลียนท่านนบีมูฮมัหมดั อย่างไรก็ตามดงัที่ Vidino และ Brandon (2012, p. 59) ได้
กล่าววา่ ‘ไมมี่เหตกุารณ์การก่อการร้ายจากกลุ่มอิสลามอื่น ๆ ก่อนเหตุการณ์ดงักล่าว ’ ในทางกลับกนั 
การกอ่การร้ายที่รุนแรงที่สุดในประเทศเกิดจากนกัอนุรักษ์นิยมสุดโต่งชื่อ Anders Behring Breivik ใน
เดือนกรกฎาคม 2011 นอกเหนือจากเหตกุารณ์นีแ้ละการเคล่ือนไหวของกลุ่มนาซีใหม่ในช่วงปี 1980 – 
1990 นอร์เวย์ไมมี่เหตกุารณ์การกอ่การร้ายหรือความรุนแรงสุดโต่งที่น่าเป็นห่วง ความเส่ียงที่ต ่านัน้มา
จากการที่นอร์เวย์ไมไ่ด้เป็นสมาชิกหลกัใน ‘สงครามตอบโต้การกอ่การร้าย’ ซึง่เป็นเหตผุลที่ท าให้นอร์เวย์
มีงานในแวดวงการตอ่ต้านการกอ่การร้ายน้อย (Vidino & Brandon, 2012) 
 
ในเดือนธันวาคมปี 2010 กระทรวงความยุติธรรมและหน่วยงานต ารวจได้ริเร่ิมโครงการ ‘แผนการ
ปฏิบติัการเพื่อขดัขวาการพฒันาความคิดหวัรุนแรงและความรุนแรงสุดโต่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า Collective 
Security – A Shared Responsibility และมีส่วนประกอบหลกั 5 หวัข้อ ได้แก ่1) ปดรูปดีกวา่การลงโทษ 
2) มมุมองที่ไมเ่ก่ียวกบัศาสนา 3) การให้ความส าคญักบัการรับค่านิยมของนอร์เวย์ 4) การต่อต้านการ
พฒันาความคิดหวัรุนแรงซึง่น าโดยหนว่ยงานต ารวจ 5) เน้นย า้เร่ืองความไว้วางใจจากชุมชน (Vidino & 
Brandon 2012, p. 68) 
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โครงการการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งในนอร์เวย์ไม่มีโครงการที่จดัท าทัว่ประเทศ จึงท าให้จ า้หน้าที่
ท้องถ่ินมีอิสรภาพในการจดัโครงการของตัวเอง แต่ในทางกลับกนัก็ท าให้ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างโครงการได้อย่างสะดวก (Carlsson, 2006) ‘การแทรกแซงขัน้ต้น’ ในประเทศนอร์เวย์ที่ได้
ออกแบบขึน้มาส าหรับการจดัการกบัผู้ที่มีความเส่ียงที่จะเป็นตวัปัญหาในคนกลุ่มใหญ่หรือในประชากร
โดยรวม ด าเนินการในรูปแบบของการสร้างความไว้วางใจในชุมชนท้องถ่ิน นอร์เวย์นัน้มีธรรมเนียมอนั
ยาวนาวของการส่ือสารระหว่างต ารวจและหน่วยงานท้องถ่ินกบัชุมชนต่าง ๆ จึงหมายความว่าความ
พยายามที่จะตอ่ต้านความรุนแรงและความคิดสุดโต่งส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พืน้ที่บนอินเตอร์เน็ต โครงการ 
Night Raven Movement คือหนึ่งตวัอย่างที่ดีของโครงการในรูปแบบดงักล่าว องค์กรกาชาดนอร์เวย์
สนบัสนุนโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่นกนั มีชื่อเรียกว่า night walkers ซึ่งด าเนินการอยู่ใน 120 
ชมุชนทัว่ประเทศ โดยเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ ‘หยุดความรุนแรง’ (Carlsson, 2006) โครงการเหล่านี ้
คือการเดินรอบเมือง ชมุชน หรือพืน้ที่เส่ียงตา่ง ๆ ในคืนวนัศุกร์และเสาร์ เพื่อไมใ่ห้มีการดื่ม ใช้สารเสพติด 
หรือใช้ความรุนแรงระหวา่งเยาวชน โดยการเปล่ียนบรรยากาศ 
 

จากรายงาน ‘Action plan against radicatisation and Violent Extremism’ ของกระทรวงความ
ยุติธรรมและความมั่นคงนอร์เวย์ (2014) ไม่มีค าว่า ‘การกระจายเสียง’ หรือกิจกรรมที่ใช้เคร่ืองมือ
ดังกล่าวเลย แต่มีโครงการหลายโครงการที่ป้องกันการพัฒนาวาคิดหัวรุนแรงและการหาคนของ
ผู้ ก่อการร้าย โดยการใช้อินเตอร์เน็ต ด าเนินการโดย Norwegian Media Authority’s Safer Internet 
Centre แตไ่มมี่จดุประสงค์ในการสร้างการบรรยายเชิงตอบโต้ ส่วนมากจะเป็นโครงการเชิงป้องกนัที่มี
จดุประสงค์ในการท าให้เยาวชนไมอ่อ่นไหวได้ง่ายตอ่การโน้มน้าวไปในทางความคิดหวัรุนแรงหรือความ
เกลียดชงั ประเทศนอร์เวย์มีศูนย์การวิจยัที่ดีมากมายที่อุทิศการวิจัยแก่การหาวิธีการป้องกนัในเร่ือง
ดงักล่าว หนึง่ในองค์กรตอ่ไปนีคื้อ Norwegian Defence Research Establishment (FFI) ซึง่วิจยัในเร่ือง
การกอ่การร้ายและกลุ่มอิสลามลัทธิหวัรุนแรง หนึ่งในโครงการของเขาคือ ‘Global Jihadi Movement 
(TERRA C)’ ซึ่งก าลังท าการวิจยัในเร่ืองของการใช้อินเตอร์เน็ตและส่ือมวลชนของกลุ่มผู้ ก่อการร้าย
สุดโต่ง อุดมการณ์และอ านาจของอลักออิดะ และกลุ่มลัทธิที่ต่อต้านสังคม (Norwegian Ministry of 
Justice and the Police 2011, p. 10) นอร์เวย์ยงัเป็นส่วนหนึ่งของ Radicalisation Awareness 
Network (RAN) ซึง่ได้สถาปนาขึน้โดยคณะกรรมาธิการยโุรปในปี 2011 เพื่อแบง่ปันวิธีการปฏิบติัในการ
ตอ่ต้านข้อความของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงแบบสุดโต่ง ผู้ปฎิบัติการขัน้ต้นจากประเทศภายใต้เครือข่าย
ดงักล่าวสามารถพบปะกนัได้เพื่อแบ่งปันความคิด ความรู้ และประสบการณ์ในหวัข้อการต่อต้านการ
พฒันาความคิดหวัรุนแรงและความรุนแรงสุดโตง่ หนึง่ในกลุ่มของ RAN ชื่อว่า RAN @ มีจุดประสงค์ใน
การสร้างยทุธวิธีของการบรรยายเชิงตอบโต้ออนไลน์ที่มีความนา่เชื่อถือได้ (Briggs & Feve 2013, p. 49) 
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โครงการที่สมควรแกก่ารกล่าวถงึอีกโครงการหนึง่คือ Norwegian EXIT ซึง่เป็นตวัอย่างของ ‘การส่ือสาร
และร่วมมือกนัอนัยาวนานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนในประเทศนอร์เวย์ ’ (Bjørgo et 
al., 2009: 136) จดัตัง้โดย Tore Bjørgo และต ารวจการปอ้งกนัในกลางปี 1997 และมีจดุประสงค์ในการ
ชว่ยบคุคลในการออกจากกลุ่มที่มีอ านาจสูง และชว่ยสนบัสนนุในการสร้างชีวิตใหม่ทัง้ด้านการเงินและ
ด้านสงัคมเพื่อให้ชีวิตใหม่ยัง่ยืน ความเชื่อของโครงการนีคื้อบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มดงักล่าวนัน้ไม่ได้เข้า
เพราะเชื่อในอกุารณ์ แตเ่ข้าร่วมเพราะเหตผุลทางสงัคมหรือเพื่อค้นหตัลกัษณ์ แรงสนบัสนนุ และพลงัของ
ตนเอง (Institute for Strategic Dialogue 2013) จดุแข็งของโครงการ Norwegian EXIT คือกิจกรรมของ
โครงการได้กลายมาเป็น ‘ส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัว่ไปในองค์กรรัฐต่าง ๆ’ (Bjørgo et al., 2009: 137) 
EXIT ด าเนินการโดยผ่านองค์กรส่วนท้องถ่ิน (โดยเฉพาะเทศบาลและต ารวจท้องถ่ิน) และได้ให้ความรู้
และวิธีการในการสนบัสนนุเยาวชนที่ต้องการออกจากกลุ่มเหยียดชนชาติและกลุ่มอื่น ๆ  ที่ใช้ความรุนแรง 
กลุ่มเครือข่ายพอ่แมเ่ป็นอีกวิธีการหนึง่ที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ความร่วมมือกบัพ่อแม่ในการหากลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดในการช่วยให้เยาวชนออกจากกลุ่ม โครงการนี ไ้ด้อบรมผู้ ฝึกหัดไปมากกว่า 700 ท่านหน่วยงาน
มากมายในการป้องกนัและเร่ืองของวิธีการป้องกนั อย่างไรก็ตามโครงการ EXIT ไม่สามารถที่จะตอบ
โจทย์ระยะยาวได้และไมส่ามารถเกลีย้กล่อมนกัปฏิบติัการหวัรุนแรงที่มีความเชื่อมากให้อกจากกลุ่มได้ 
โครงการ EXIT นัน้มีความส าเร็จในการแทรกแซงผู้ เข้าร่วมกลุ่มใหม่มากกว่าหรือผู้ ที่ก าลังสนใจเข้าร่วม
กลุ่มนาซี (Bjørgo & Carlsson, 2005) 
 
ศนูย์ตอ่ต้านการเหยียดชนชาตินอร์เวย์ (NCAR) เป็นอีกหนึง่องค์กรเอกชนที่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 1978 
โดยมีจดุประสงค์ในการตอ่ต้านการเหยียดชนชาติและการเลือกปฏิบติั การเพิ่มความตระหนกัในเร่ือง
ของอดุมการณ์เหยียดชนชาติและอดุมการณ์สุดโต่ง และการระดมก าลังชนกลุ่มน้อยเพื่อต่อต้านความ
รุนแรงและการเลือกปฏิบติั กิจกรรมของโครงการจงึเน้นไปในทางสร้างการยอมรับระหวา่งชมุชนในสงัคม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนเมื่อตอบโต้กบัโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มสุดโตง่ และพดูคยุแลละแก้ไข
ในเร่ืองของความคบัข้องใจในชมุชนที่ยอ่ยน าไปสู่การเอาเปรียบกนั เพื่อการสนบัสนุนความยืดหยุ่นทาง
สงัคม NCAR ท างานโดยมีกลยทุธ์หลกัสามข้อคือ 

1) Agenda X จดัสรรการประชมุเชิงปฏิบติั คา่ยฤดรู้อน โรงเรียนสอนเต้น และการอบรมผู้ที่ลาออก
จากโรงเรียน 

2) Jobb X เป็นศนูย์ส าหรับการหางานให้กบัเยาวชนจากหลากหลายวฒันธรรม โดยการชว่ยเหลือ
เยาชนเม่ือติดตอ่กบัหนว่ยงานบริการจดัหางาน และชว่ยในการปรับตวัเข้ากบัสงัคม 

3) Counsel Office เป็นศูนย์ส าหรับผู้ ที่ถูกเลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางเชือ้ชาติหรือ
ศาสนาในนอร์เวย์ โดยศนูย์ได้มีการรวบรวมข้อมลูของเหตุการณ์สุดโต่งเอาไว้ และยงัได้ศึกษา
การเหยียดชนชาติบนพืน้ที่ของอินเตอร์เน็ต (Institute for Strategic Dialogue 2014) 
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เป็นเร่ืองส าคญัที่จะต้องให้ความส าคญักบัวิธีการทัง้หมดที่ได้กล่าวถงึ ทัง้กิจกรรมทางรัฐและทางเอกชน 
แตก็่ยงัไมมี่การพดูถงึเคร่ืองมือในการวดัความส าเร็จของการจดัการกบัการพฒันาความคิดหวัรุนแรง จึง
ไมส่ามารถตดัสินอยา่งชดัเจนได้วา่โครงการเหล่านีมี้ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

8.1.4 เดนมาร์ก 

 

ด้วยเหตทุี่เร่ิมมีการโจมตีหนว่ยงานของเดนมาร์กมากขึน้ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มระดบัความเส่ียงของ
ประเทศเป็น ‘เส่ียงมาก’ โดยเฉพาะตัง้แต่เหตุการณ์ ‘การ์ตูนของ Jyllands-Posten’ ในปี 2005 ที่การ
ตีพิมพ์การ์ตนูล้อเลียนนบีมูฮมัหมดั และได้น าไปสู่การประท้วงจากชาวมุสลิมในประเทศและรอบโลก 
เดนมาร์กจงึกลายเป็นเปา้หมายของกลุ่มผู้กอ่การร้าย ซึ่งรวมไปถึงอลักออิดะ รัฐบาลจึงตอบสนองโดย
การมอบทรัพยากรให้แกโ่ครงการตอ่ต้านการกอ่การร้ายมากขึน้ ถงึแม้ว่าความเส่ียงจากการก่อการร้าย
ส่วนมากเป็นปัญหาจากภายนอก แตเ่ร่ิมที่จะมีกลุ่มผู้คนที่พฒันาความคิดหวัรุนแรงมากขึน้ภายในชมุชน
ชาวมสุลิมในประเทศที่มีอยู่ประมาณ 250,000 คน จนถึงทุกวนันีมี้การก่อการร้ายที่รุนแรงมากในจาก
ผู้ ก่อการร้ายในประเทศแค่สองครัง้คือ ‘Vollsmore’ และ ‘Glasvej’ ในปี 2007 และ 2008 ตามล าดบั 
(Vidino & Brandon 2012, p. 40) 
 
ในปี 2012 และ 2013 ได้มีเทรนด์ใหมเ่กิดขึน้ ชาวเดนมาร์กและชมุชนชาวมสุลิมได้อาสาเดินทางไปต่อสู้
ในซีเรียมากขึน้ เพื่อที่จะตอบโต้กบัการก่อการร้าย รัฐบาลจึงใช้กฎหมายดัง้เดิม ข้อมูลจากหน่วยข่าว
กรอง และยุทธวิธีในการต่อต้านการพัฒนาความคิดหวัรุนแรงเข้าช่วย โครงการใหม่นีไ้ด้ริเร่ิมขึน้ในปี 
2009 ภายให้ชื่อเรียกวา่ A Common and Safe Future: An Action Plan to Prevent Extremist Views 
and Radicalization among young people (Government of Denmark 2009) มีหน่วยงานหลัวสอง
หนว่ยงานที่แลในเร่ืองการตอบโต้กบัอนัตรายของการกอ่การร้าย คือ หนว่ยงานความมัน่คงและข่าวกรอง
เดนมาร์ก (PET) และ การกลาโหมและข่าวกรองเดนมาร์ก (DDIS) (U.S. Department of State 2014, 
p. 86)  
 
โครงการที่เร่ิมต้นขึน้ในปี 2009 มีโครงการยอ่ยทัง้หมด 22 โครงการ โดยแบ่งภายใต้หวัข้อหลัก 7 หวัข้อ 
(Government of Denmark 2009, p. 12) 

1) ติดตอ่ส่ือสารโดยตรงกบัเยาวชน 
2) การผนวกโดยดจูากสิทธิและหน้าที่ 
3) การพดูคยุและข้อมลู 
4) ความร่วมมืออยา่งเป็นประชาธิปไตย 
5) ท างานในชมุชนที่มีความเส่ียง 
6) การริเร่ิมโครงการพิเศษส าหรับเรือนจ า 
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7) ความรู้ ความร่วมมือ และการเป็นพนัธมิตร 
 

โครงการนีไ้ด้รวมเอาเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลายเข้ามาใช้ร่วมกนั โดยมีการรณรงค์เชิงให้ความรู้ 
การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐภาคสนาม ท าหนังสือคู่มือเพื่อให้ความรู้ โครงการให้ค าปรึกษา และการ
ส ารวจและตรวจสอบโรงเรียน การที่ชอ่งวา่งระหวา่งตลาดแรงงานของผู้อพยพเข้าประเทศและคนท้องถ่ิน
มีอยูม่าก และการที่เยาวชนตา่งชาตินัน้มีผลการเรียนไม่ดีเท่าเยาวชนกลุ่มอื่นท าให้มีความพยายามใน
การจดัการกบัการรวมชุมชนเข้าด้วยกนั โครงการรณรงค์ ‘Give Racism the Red Card’ และโครงการ 
Diversity Programme ได้เร่ิมต้นขึน้โดยมีจุดประสงค์ในการสนบัสนุนความเท่าเทียมและต่อต้านการ
เลือกปฏิบติั โดยเฉพาะในพืน้ที่การท างาน (The Ministry of Refugee, Immigration and Integration 
Affairs 2007) ในส่วนของโครงการเชิงป้องกนั ‘Need For all Youngsters’ ได้เพ่งเล็งบุคคลที่มีความ
เส่ียงในสงัคม การพฒันาฝีมือในระดบัประถมศกึษา และปอ้งกนัการถอนตวัจากการเรียน โครงการนีมี้
กิจกรรมเช่นการจดัตลาดนดัเพื่อการศึกษา การเชิญพ่อแบบแม่แบบทางสังคมมาเย่ียมโรงเรียน การ
ชว่ยเหลืองานของโรงเรียน และจดัการกบัการหาคน 
แตใ่นรายงานยทุธวิธีของรัฐบาลไมมี่การกล่าวถึงการกระจายเสียง ส่ือออนไลน์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือส่ือ
สังคมออนไลน์แต่อย่างใด ค าว่าอินเตอร์เน็ตนัน้ปรากฏไห้เห็นทัง้หมดเจ็ดครัง้ด้วยกนั ส่วนที่มีความ
เก่ียวข้องกับโครงการวิจยัครัง้นีม้ากที่สุดคือส่วน 3. การพูดคุยและข้อมูล 4. ความร่วมมืออย่างเป็น
ประชาธิปไตย 
ภายใต้ข้อที่ 1. การติดต่อส่ือสารโดยตรงกบัเยาวชน มีโครงการย่อยสองโครงการ (6. การส่ือสารและ
ข้อมลูในเร่ืองของนโยบายตา่งประเทศเดนมาร์ก และ 7. การส่ือสารและข้อมูลในเร่ืองของประเทศที่มี
ประชากรชาวมสุลิม) ที่รัฐบาลได้น ากิจกรรมด้านการส่ือสารมาใช้ โดยเน้นบล็อกและเว็บไซต์เพื่อใช้ใน
การสร้างรูปลกัษณ์ตอบโต้กบัโฆษณาชวรเชื่อและรูปลกัษณ์อนัเป็นศตัรู 
ภายใต้ข้อที่ 2. การผนวกโดยดูจากสิทธิและหน้าที่ กิจกรรมข้อที่ 13 พูดถึงการสร้างพืน้ที่ส าหรับการ
สนทนาออนไลน์ให้กบัเยาวชนเพื่อพดูคยุและแบง่ปันข้อมลูในเร่ืองของประชาธิปไตย ความสุดโต่ง และ
ประเด็นระดบัสากล 
 

ในปี 2014 รัฐบาลได้ริเร่ิมโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ ‘Prevention of radicalization and extremism 
Action Plan’ เพื่อจดัการกบัความท้าทายใหม ่ๆ ที่ผุดขึน้มาตัง้แต่รายงานแรกในปี 2009 (Government 
of Denmark 2014) แผนการใหมน่ีใ้ห้ความส าคญักบัส่ีเร่ืองด้วยกนั: 
1. การมีส่วนร่วมมากขึน้จากเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
2. เคร่ืองมือใหมส่ าหรับการปอ้งกนัและงานในเร่ืองของการออกจากกลุ่มตา่ง ๆ 
3. พฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศให้มากขึน้ 
4. ขบัเคล่ือนประชาสงัคม 
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ภายใต้แต่ละเร่ืองจะมีการแบ่งกิจกรรมย่อยต่อไปที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือในการป้องกนัและต่อต้าน
อาชญากรรมที่เก่ียวข้องกบัอดุมการณ์สุดโตง่ 
 

กิจกรรมที่ 5 ที่มีชื่อว่า Enhance online present to prevent radicalization ภายใต้เร่ืองที่ 2 มีจุด
ปรางค์ในการ ‘ศกึษาหาความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มสุดโต่ง สนบัสนุนให้เยาวชนคิดวิเคราะห์
แยกแยะเม่ือพบกบัโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ และเพื่อชว่ยสงัคมเสนอวิธีการจดัการกบัความสดุโตง่อยา่ง’ 
(Government of Denmark 2014, p. 12) ร่วมกบัการเฝา้ตรวจอินเตอร์เน็ตจาก PET และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึน้ ท าให้โครงการนีส้ามารถวางแผนที่มีจุดประสงค์มากกว่าแค่การลบ
ข้อความสุดโตง่ออก โดยมีกิจกรรมอื่นเช่น การรณรงค์ตัง้ค าถามและจบัผิดโฆษณาวนเชื่อสุดโต่ง และ
เสนอความคิดแบบอื่น หรือเคร่ืองมือเพื่อการศกึษา แตท่ี่ไมไ่ด้เปล่ียนไปจากรายงานฉบบักอ่นคือไมมี่การ
พดูถงึการพฒันาการบรรยายเร่ืองราวเชิงตอบโต้โดยใช้เคร่ืองมือการกระจายเสียง (เช่น โทรทศัน์และ
วิทย)ุ 
 

ในบริบทของการต่อสู้ กบัการบรรยายเร่ืองราวของรัฐอิสลาม โครงการ ‘Aarhus Model’ ถือว่าประสบ
ผลส าเร็จดี มสัยิด Grimhøj ในเมือง Aarhus ได้กลายเป็นสถานที่รวมตวัของกลุ่มผู้ ที่ด้วยความรุนแรง 
ตามค าบอกของ Khader (2014) ต้องขอบคุณการท างานของ PET ในการผสานงานกบัหวัหน้ามสัยิด
เพื่อให้แนใ่จวา่ไมมี่ใครจากมสัยิดใน Aarhus เดินทางไปร่วมตอ่สู้ ในซีเรียเลย ส่วนส าคญัของโครงการนี ้
คือการส่ือสารระหวา่งกนั ผลตอบรับที่ดีนัน้มาจากการผนวกผู้ที่กลบัมาจากการตอ่สู้ เข้าในสงัคมโดยผา่น
การชว่ยหางาน และการศกึษา โดยรัฐบาลเดนมาร์กจดัสรรให้โดยไมมี่คา่ใช้จ่ายเพราะต้องการลดการกอ่
การร้ายและความรุนแรงสุดโตง่ในประเทศ (Khader 2014) 
 

เม่ือรัฐบาลกลางได้ให้อิสรภาพในการท างานกบัหนว่ยงานส่วนท้องถ่ินในการจดัสรรโครงการ โครงการอกี
โครงการหนึง่ที่เกือบจะตรงกนัข้ามกบัโครงการใน Aarhus ได้เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนั ในเมือง Arrhus มี
ศนูย์ข้อมลูที่ลกัษณะคล้ายบ้านท าหน้าที่ในการมอบหมายผู้ ให้ค าปรึกษากบัเยาวชนที่เร่ิมมีความคิดหวั
รุนแรง เมืองหลวงของเดนมาร์กจดัการกบัเยาวชนในทางอ้อมมากกว่า โดยผ่านโครงการ VINK (Viden 
Schools, Social Services and Police Inklusion Kobengavn, or Knowledge Inclusion 
Copenhagen) หนว่ยงานตอ่ต้านการพฒันาความคิดหวัรุนแรงเล็ก ๆ ในหน่วยงานเทศบาล ซึ่งว่าจ้าง
บคุคลที่มีความรู้ความสามารถในหลายเร่ือง เช่น ศาสนา จิตวิทยา ประวติัศาสตร์ และประสบการณ์
ส่วนตัวกับกลุ่มหัวรุนแรง ลักษณะหลักของโครงการคือไม่มีการเข้าจัดการโดยตรง  อย่างที่มีการ
มอบหมายผู้ ให้ค าปรึกษาอยา่งในเมือง Aarhus แตเ่ลือกที่จะให้เคร่ืองมือและทรัพยากรกบัผู้ปฎิบติัการ
ภาคสนาม โดยมีคอร์สสอนในเร่ือง การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม การแก้ไขความขดัแย้ง และกลุ่มสุดโตง่ 
(Vidino & Brandon 2012 
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ถงึแม้วา่จะมีความพยายามจากรัฐบาลในการรวมชาวมสุลิมเข้ามาในแผนการปฏิบติัแตผู่้ออกนโยบายก็
ยงัถกูกล่าวหาวา่ปฏิบติังานเหมือนการบอกฝ่ายเดียว ไมไ่ด้มีการส่ือสารสองทางเหมือนที่ได้อ้างไว้ (Gad 
2012) จากรายงานการวิจยัของ Lindekilde และ Sedgwik (2012) องค์กรอิสลามหลายองค์กร เช่น 
Muslimernes Fællesråd (The Muslim Common Council), Islamisk Trossamfund (The Islamic 
Faith Community) และ Kritiske Muslimer (Critical Muslims) ได้วิจารณ์นโยบายการต่อต้านการก่อ
การร้าย และการตอ่ต้านการพฒันาความคิดหวัรุนแรง และการเลือกปฏิบติัชาวมสุลิม 

8.1.5. เบลเยีย่ม 

 

โครงการกลุ่มต ารวจชมุชนและตอ่ต้านการพฒันาความคิดรุนแรง (CoPPra) เป็นโครงการที่ต้องการเพิ่ม
ความรู้ให้กบัต ารวจหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่ท างานร่วมกบัชุมชนโดยตรง ในเร่ืองของความคิดรุนแรงเพื่อให้
สามารถเห็นสัญญาณบ่งชีถ้ึงการมีความคิดหวัรุนแรงตัง้แต่ระดบัต้น ๆ  ส่วนหนึ่งของโครงการคือการ
ฝึกอบรมในเร่ืองของการท างานกบัชมุชน และสัญญาณต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการมีหรือเร่ิมมีความคิดหวั
รุนแรง โดยมีคู้ มือที่อธิบายหวัข้อที่ได้กล่าวไว้อยา่งละเอียดให้ (RAN 2014, p.13) 

8.1.6. ฝร่ังเศส 

 

การโจมตี ชาร์ลี แอบโด ในวนัที่ 7 มกราคม 2015 ท าให้ความส าคญัของการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่ง
ในฝรั่งเศสกลายเป็นหัวข้อทางการเมืองที่มีความส าคัญมากขึน้ รายงานจากรัฐสภาส่ีฉบับและการ
ประชมุในรอบหกเดือนที่ผ่านมาในฝรั่งเศสได้มีการพดูถงึเร่ืองของการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโต่ง ตัง้แต่
เดือนมกราคม ได้มีการสร้างเคร่ืองมือตา่ง ๆ  เพื่อให้ผู้คนสามารถรายงานเร่ืองของบคุคลที่มีความเส่ียงตอ่
การพฒันาคามคิดหวัรุนแรงขึน้ได้ ให้สามารถมีกิจกรรมลดความคิดสุดโตง่ และเพื่อการบรรยายเขิงตอบ
โต้ โดยให้ความสนใจกบัอินเตอร์เน็ตเป็นพิเศษ เม่ือเปรียบเทียบแล้ว สังคมโดยรวมไม่ค่อยได้มีส่วนร่วม
ถงึแม้วา่จะมีโครงการอยูแ่ล้วบ้าง โครงการทีมีความเข้มแข็งดีคือโครงการผู้แทนของเหย่ือหรือผู้ถกูกระท า 
และจดัการกบัความคิดเกลียดชงั โดยเน้นตอ่ต้านลัทธิต่อต้านชาวยิว บริษัทอินเตอร์เน็ตยงัเห็นด้วยกบั
การมีเคร่ืองมือและวิธีการส าหรับการส่ือสารตอ่ต้านในเว็บไซต์ 
 

โครงการของรัฐบาลในการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่อยูภ่ายใต้การดแูลของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส 
ศูนย์ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (OCLCTIC) ควบคุมการค้นหาเนือ้หาที่ผิดกฎหมายใน
อินเตอร์เน็ต ซึง่ครอบคลุมตัง้แตส่ื่อลามกเยาวชนไปจนถงึวาทกรรมค าพดูเหยียดหยาม รักลอบยาเสพติด 
การคดโกงผู้บริโภค และการกระท าอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย การควบคมุดแูลรวมไปถงึเว็บไซต์ตา่ง ๆ เฟสบุ๊ก 
และทวิตเตอร์ที่สนบัสนนุการที่รุนแรงและการก่อการร้าย ศูนย์ควบคุมนีมี้อ านาจในการปิดเว็บไซต์ที่มี
เนือ้หาที่ผิดกฎหมาย ในไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี ้ศูนย์ดงักล่าวได้สร้างความสัมพนัธ์ที่ใกล้ชิดกบัผู้ ให้บริการ
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อินเตอร์เน็ตเพื่อให้กิจกรรมนัน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัอาศยัความร่วมมือของประชาชนใน
การรายงานเก่ียวกบัเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย 
 

ศนูย์ความชว่ยเหลือและการปอ้งกนัการพฒันาความสุดโต่งของชาติ (CNAPR) มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ชว่ยเหลือผู้คนที่มีความเสียงตอ่การมีความคิดสุดโต่ง และครอบครัวของพวกเขา ศูนย์นีจ้ดัหาช่องทาง
อินเตอร์เน็ตและเบอร์โทรฟรีส าหรับการรายงานผู้ ที่มีความเส่ียง และแนะน าบริการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการในเร่ืองของความช่วยเหลือทางสังคมและทางจิต หรือกลุ่มช่วยลด
ความคิดหัว รุนแรง  CNAPR นัน้ยังจัดสรร เนื อ้หา ส่ือ เชิ งตอบโต้ใ ห้ที่ เ ว็บไซต์  www.stop-
djihadisme.gouv.fr. 
 

ในวนัที่ 27 มิถุนายน 2015 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศว่าจะแต่งตัง้ “กองทหารเพื่อบริหารชุมชน” สอง
กลุ่ม เพื่อสร้างการส่ือสารเชิงตอบโต้บนพืน้ที่ออนไลน์ โดยเป็นของรัฐหนึง่กลุ่ม และสนบัสนนุโดยเอกชน
นึง่กลุ่ม และผลกัดนัโดยสงัคม เพราะรัฐบาลเข้าใจดีวา่การส่ือสารจากรัฐบาลนัน้อาจไม่ได้รับการรับฟัง
หากมีความคิดในเร่ืองของการสมคบร่วมคิดที่ผู้ ก่อการร้ายชอบใช้กล่าวหารัฐบาล ทัง้สองโครงการจะ
เร่ิมต้นขึน้ภายในปลายปีนี ้บริการสารนิเทศของรัฐบาลก าลงัด าเนินการอยู่ 
 

องค์กรของชาวยิวมีประสบการณ์ในการตอ่ต้านกลุ่มเหยียดหยามในส่ือ โดยเฉพาะส่ืออินเตอร์เน็ต ในปี 
2012 สหภาพนกัเรียนยิว (UEFJ) ขึน้ศาลต่อสู้ กบักูเกิลเพื่อไม่หยุดการใช้กูเกิลเพื่อค้นหากลุ่มคนจาก
ศาสนา สุดท้ายแล้วองค์กรทัง้สอนตกลงกนัภายนอกระบบศาล วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2015 UEFJ จดัการ
ประชมุเพื่อตอ่ต้านกลุ่มเหยียดหยามทางอินเตอร์เน็ตและหาวิธีการที่ดีที่สุดในการจดัการ ในระดบัทวีป
ยุโรป สหพนัธ์การต่อต้านการเหยียดชนชาติและลัทธิต่อต้านยิวสากล (LICRA, ฝรั่งเศส) องค์กรการ
บริจาคจากชาวยิวเพื่อยุโรปที่เปิดรับทุกคน (เบลเย่ียม) ศูนย์ความหลากหลายในส่ือ (ลอนดอน) และ
หุ้นส่วนอื่น ๆ ได้รวมกนัจดัตัง้โครงการ “Get the Trolls Out” ซึ่งจดัการกบัค าพูดที่ต่อต้านชาวยิวและ
จดัท าความคิดเชิงตอบโต้ขึน้บนอินเตอร์เน็ต มีการให้ความส าคญักบัการแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ระหวา่งประเทศในยโุรปและทัว่โลกมากขึน้ นี่คือหนึง่ในจดุประสงค์ของ RAN 
(Radicalisation Awareness Network) สนบัสนนุโดยสหภาพยโุรป 
 

เสาส าคญัอีกเสาหนึง่ของการสร้างความคิดตอบโต้ในฝรั่งเศสคือเร่ืองของตวัแทนเหย่ือ สถาบนัชว่ยเหลือ
ผู้ เสียหายจากการกอ่การร้ายมีความช านาญในเร่ืองการแจกจ่ายกองทุนส าหรับโครงการพิเศษเพื่อการ
จดัการกบัการปอ้งกนั และจดัสรรการศกึษาและการอบรมให้กบัอาสาสมคัรในเร่ืองของการก่อการร้าย
และเหย่ือของมนั สถาบนันีไ้ด้รับเงินทุนจากการรับบริจาค ผ่าน  France Foundation และจากสหภาพ
ยโุรป หนึง่ในโครงการที่สถาบนัได้สนบัสนุนคือ “Victim Gathering Project” บริหารโดย กลุ่มเพื่อเหย่ือ
ของการกอ่การร้าย (AFVT) จดุประสงค์ของโครงการคือการจดัท าวีดีโอคณุภาพสูงเป็นการไว้อาลยัให้กบั

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
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เหย่ือจากการกอ่การร้าย และให้ผู้ปฎิบติัการได้ใช้ในการสอนและท ากิจกรรมลดความคิดหวัรุนแรง AFVT 
ยงัได้ท าการปอ้งกนัโดยตรงและมีกิจกรรมการศกึษาโดยการให้เหย่ือได้แบง่ปันประสบการณ์ในโรงเรียน 
เรือนจ า และหนว่ยงานทางรัฐอื่น ๆ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการอบรมส่ือในวิธีการพดูถงึเหย่ือของการกอ่การ
ร้าย (Terrorism Victims Diplomacy Programme) 
 
องค์กรที่จดัตัง้โดย Latifa Ibn Ziaten ชื่อวา่ สถาบนั Imad Ibn Ziaten เพื่อเยาวชนและสันติสุข มีความ
สนใจที่ใกล้เคียงกนั โดยเน้นการปฏิบติัเชิงการส่ือสารพูดคุย Latifa Ibn Ziaten เป็นมารดาของ Imad 
Ibn Ziaten ซึ่งเป็นเหย่ือรายแรกของการก่อการร้ายของ Mohammed Merah ในการโจมตีทหารและ
โรงเรียนยิวในปี 2012 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาสถาบันนีไ้ด้เดินทางไปทั่วฝรั่งเศส และเธอได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ตวัเองและข้อความเพื่อสนัติสุข และความเข้าใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมให้กบั
เยาวชน นกัศกึษาในโรงเรียน และตามเรือนจ า สถาบนัได้เน้นในเร่ืองการเข้าปฏิบติัการในพืน้ที่ที่ด้อย
โอกาส (les Banlieues) กิจกรรมท้องถ่ินอื่นจดัการกบัการแสดงความคิดความรู้สึกของเหย่ือ เช่น
โครงการ การชว่ยเหลือเหย่ือปารีส และ Centre Social de Brignoud 
 

กิจกรรมเพื่อการส่ือสารเหลือนีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากการประชุมและการโต้แย้งพูดคุยในเร่ืองความ
หลากหลายทางความเชื่อและวฒันธรรม และการโต้แย้งเร่ืองการพฒันาความคิดหวัรุนแรง จดัขึน้โดย
องค์กรของอิสลามหรือองค์กรส าหรับความหลากหลายทางความเชื่อ เช่น Coesister, Fils de France, 
กลุ่มมสุลิม และสหภาพกรม 93 (พืน้ที่ของผู้คนที่ด้อยโอกาสทางสังคม) ประชุมกลุ่มชาวมุสลิมฝรั่งเศส 
และ สภาศาสนาอิสลามฝรั่งเศส (CFCM) และ CFCM นัน้ต้องการที่จะเปิดเบอร์ฟรีที่ เพิ่มขึน้อีกเบอร์จาก
เบอร์ของรัฐบาล ให้บคุคลที่มีบุคคลเส่ียงในครอบครัวได้แจ้งเร่ือง และยงัต้องการเร่ิมโครงการป้องกนั
ความรุนแรงและการพฒันาความคิดหวัรุนแรง หลังจากการโจมตี ชาร์ลี แอบโด สหภาพมสัยิดฝรั่งเศส
เดินทางรอบฝรั่งเศสเพื่อเปิดเวทีการพดูคยุในเร่ืองการพฒันาความคิดหวัรุนแรง 
 

การปฏิบติัการรูปแบบใหม ่ๆ  อาจชว่ยนโยบายการกระจายเสียงส าหรับการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ใน
รูปแบบของอิสลามสุดโตง่ได้ โดยให้กิจกรรมของสงัคมและหนว่ยงานของรัฐน าเสนอชมุชนชาวอสิลามให้
ดีขึน้ ผลที่จะตามมาคือความเหินหา่งทางสงัคมจะลดลง และแยกการกระที่รุนแรงของคนกลุ่มน้อยออก
จากชมุชนโดยรวม สภาสูงของกิจกรรมโสตทศัน์ (Conseil Seprieur de I’audiovisuel, CSA) รับผิดชอบ
การออกกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบติัแทนรัฐบาล โดยมีการจดัการเม่ือบคุคลในส่ือโทรทศัน์หรือวิทยุ
ได้กระท าผิดกฎหมาย และมีการรายงานวดัระดบัความหลากหลายโดยดจูากเกณฑ์ทัว่ไป 
 
รางวลั Y a bon ที่จดัขึน้โดย association Les Indivisibles มีวิธีการที่สุดโตง่กวา่โครงการอื่น กรรมการ
ที่มาจากพืน้หลงัที่มีความหลากหลายรวมกนัให้คะแนนค าพดูที่เหยียดเชือ้ชาติมากที่สุดในรอบปี ไมว่า่จะ
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เป็นตอ่คนด า ชาวอาหรับ หรือชาวมสุลิม ในแง่ของชมุชนหรือบคุคลเจาะจงก็ได้ โดยดจูากค าพดูที่มาจาก
บคุคลในส่ือหรือบคุคลของสงัคม ค าวา่ “Y a bon” นัน้กล่าวถงึโฆษณาช็อกโกแลตในช่วงปี 1920-1960 
ที่ใช้ตัวละครคนด า ซึ่งโดนวิจารณ์อย่างแรงเพราะความเหยียดชนชาติและเร่ืองของอาณานิคม 
จดุประสงค์ของโครงการคือเพื่อตอ่สู้กบั “การเหยียดผิวที่ถกูมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดา” ในสงัคม 
 

รางวลั Mokhtar พยายามที่จะน าเสนอแง่มมุที่ดีของศาสนาอิสลามและชุมชนชาวมุสลิม และให้รางวลั
หนงัสัน้สามเร่ืองในทกุ ๆ ปี โดยมีการส่งประกวดหนงัสัน้ (น้อยกวา่ 5 นาที) มากกวา่ 100 เร่ืองต่อปี การ
ประกวดดงักล่าวเปิดกว้างส าหรับมืออาชีพและมือสมคัรเล่น หนงัสัน้ทัง้หมดจะถกูน าเสนอผา่นทางชอ่งยู
ทูปของโครงการ โครงการยังได้โฆษณาว่าจะมีการเปิดคอร์สฝึกอบรมในอนาคต โดยจะแจ้งข้อมูล
เพิ่มเติมที่เฟสบุ๊กของโครงการ 
 

กิจกรรมการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่มีการด าเนินการนอกเหนือจากพืน้ที่ส่ือเช่นกนั เช่นโครงการลด
การพฒันาความคิดหวัรุนแรงพิเศษตา่ง ๆ รัฐบาลได้มีค าสัง่ให้มีโครงการช่วยเหลือผู้ มีความเส่ียงในการ
ลดความคิดหวัรุนแรงลง 2 โครงการด้วยกนั โครงการแรกคือศูนย์ป้องกนันิกายนิยมในศาสนาอิสลาม 
(CPDSI) ซึ่งเน้นการท างานกับบุคคลเส่ียง และผู้ ปฎิบัติการภาคสนาม และยังมีการอบรมและให้
การศกึษา ผู้กอ่ตัง้ของโครงการ นาย Dounia Bouzar มีผลงานในด้านของการต่อต้านการเลือกปฏิบติั 
โดยให้บริการชว่ยหางานในรูปแบบของบริษัทตวัแทน 
 

โครงการที่สองที่รัฐบาลได้ออกค าสั่งให้ริเร่ิมขึน้คือ โครงการ Maison de la Prevention et de la 
Famille ภายใต้การควบคมุของ Sonia Imloul องค์กรของเธอนัน้เสาะหาผู้ ให้ความรู้ที่เหมาะสมกบัการ
เข้าหาบคุคลเส่ียงในทางอ้อม หรือบคุคลที่เคยเดินทางไปซีเรียและได้กลบัประเทศมาแล้ว เธอสนบัสนุน
ครอบครัวของเยาวนที่มีความเส่ียง โดยเน้นเยาวชนที่มีอายรุะหวา่ง 16-25 ปี 
 

องค์กรอื่นท างานร่วมกบัผู้ ให้ความรู้ นกัสงัคมสงเคราะห์ และครอบครัว ในเร่ืองของการลดความคิดหวั
รุนแรงเฉพาะกิจ หรือโครงการในระดบัพืน้เมือง เช่น Entr’Autres ในเมือง Nice องค์กร Syrien ne 
bouge…Agissons กอ่ตัง้โดยมารดาของบคุคลหวัรุนแรงทา่นหนึง่ที่เสียชีวิตในซีเรีย องค์กรนีจ้ดัสรรให้
ครอบครัวได้พดูถงึการพฒันาความคิดสุดโตง่ของญาติพ่ีน้อง และให้การสนบัสนนุระหวา่งครอบครัว 
 
โครงการอบรมผู้ ปฎิบัติการภาคสนามนัน้มีอยู่น้อยมาก อนุศาสนาจารย์ของอิสลามน่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการทัง้สองโครงการต่อไปนี :้ El Ghazali Theology Institute of Paris Grand 
Mosque และ the European Institure for Human Sciences (IESH Chateau-Chinon) โครงการทัง้
สองจดัสรรเคร่ืองมือส าหรับข้อความเชิงตอบโต้ โดยน าข้อมลูมาจากข้อโต้แย้งทางศาสนาและความรู้จาก
คมัภีร์กรุอาน ได้มีการจดัโครงการทดลองขึน้สองแหง่โดยนกัวิจยัภายใต้องค์กร Association Dialogues 
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Citoyens โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากคา่ยพกัพลเรือนนอกเรือนจ า โครงการได้จดัการประชุมกลุ่มและ
การสมัภาษณ์ เพื่อให้นกัโทษที่เลือกไว้แล้วได้แสดงโลกทศัน์ และสอบถามถึงการกระท า โดยเพ่งความ
สนใจไปในทิศทางของการจดัการโดยไมใ่ช้ความรุนแรง และด าเนินการตามความสมคัรใจของนกัโทษ 

8.1.7. ออสเตรเลยี 

 

โครงการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งในออสเตรเลียนัน้ด าเนินการทัง้ในระดับประเทศและระดับรัฐ 
ถงึแม้วา่หลายโครงการจะครอบคลุมหวัข้อที่คล้ายกนั ตามที่ RAN ได้ระบไุว้ ส่วนมากจะเน้นการท างาน
กบัเยาวชนและชมุชน ตวัอยา่งหนึง่คือโครงการผู้น าและผู้ ให้ค าปรึกษาเยาวชนชาวมสุลิม ซึ่งด าเนินการ
ในระดบัประเทศ ภายใต้โครงการนีไ้ด้มีการคดัเลือกเยาวชนชาวมสุลิมที่มีความเป็นผู้น าทัว่ประเทศเพื่อ
อบรม ให้แสดงตวัเป็นตวัแทนชมุชนชาวมสุลิม เข้าท างานกบัชมุชนโดยรวม และแก้ไขความเข้าใจผิดใน
ศาสนาอิสลาม (Attorney-General’s Department 2015b) การให้ค าปรึกษาเน้นไปที่โครงการ Aussie 
Youth Connect ซึ่งเป็นโครงการที่บริหารโดย Anglicare Sydney ด้วยจุดประสงค์ในการอบรมและ
พฒันาเยาวชนให้เป็นผู้ ให้ค าปรึกษากบัเพื่อนที่มีความเส่ียงหรือด้อยโอกาสกว่า (Attorney-General’s 
Department 2015c) 
 

โครงการของออสเตรเลียหลายโครงการเน้นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กบัเยาวชนของชุมชนชาว
มสุลิม โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นผู้น าและการส่ือสารในส่ือ  ตวัอยา่งคือโครงการพฒันาความเป็น
ผู้น าเยาวชนชาวมสุลิม บริหารโดยมหาวิทยาลยั La Trobe โครงการนีไ้ด้จดัสรรการอบรม ให้ทรัพยากร 
และเครือข่ายกบัเยาวนชาวมสุลิมในออสเตรเลีย เพื่อให้พลังแก่พวกเขาในการรับบทบาทผู้น าในสังคม
และชมุชนของเขา (Attorney-General’s Department 2015d) ในทางกลบักนั โครงการ Media Makers 
เน้นในเร่ืองความสามารถในการใช้ส่ือของชมุชนชาวมสุลิมในออสเตรเลีย โดยการสร้างการเชื่อมต่อกบั
นกัข่าว และท าให้เยาวชนสามารถน าเสนอข่าวที่สะท้อนให้เห็นถงึออสเตรเลียที่มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม โครงการต้องการที่จะให้การอบรม ให้รู้สึกถึงความเป็นพลเมือง สนบัสนุนวฒันธรรมในการ
พดูคยุและโต้แย้ง และจดัสรรเคร่ืองมือและสถานที่ส าหรับการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพกบัชุมชนชาว
ออสเตรเลียโดยรวม ซึง่รวมชมุชนของตวัเยาวชนเองด้วย (Attorney-General’s Department 2015d) 
 

เม่ือค านงึถงึบทบาทของกีฬาในวฒันธรรมของประเทศออสเตรเลีย โครงการมากมายจึงด าเนินการโดย
ผ่านกีฬาหรือชมรมกีฬา ตวัอยา่งหนึง่คือโครงการ More than a Game บริหารโดย Footscray Football 
Club และ Spirit West Services โดยโครงการเน้นเยาวชนอายรุะหวา่ง 15 ถงึ 25 ปี เพื่อสนบัสนนุบคุคล
ท่ีมีความเส่ียงตอ่ความคิดสุดโตง่ โครงการได้จดัสรรการให้ค าแนะน าและการอบรม และจดัสถานที่เพื่อ
เพิ่มการมีส่วนร่วมในชมุชน รวมถงึการแสดงความคิดเห็นโดยไมใ่ช้ความรุนแรง จดุประสงค์ของโครงการ
คือการชว่ยเพิ่มศกัยภาพในการวินิจฉยัและตดัสินใจ และเพิ่มความสามารถในการเข้าใจและตัง้ค าถาม
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การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างหรือข้อความสุดโต่ง (Attorney-General’s Department 2015d) ใน
ลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั โครงการ Football United ควบคมุโดยมหาวิทยาลยั New South Wale (UNSW) 
จดัการฝึกซ้อมฟตุบอลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชนที่มีส่วนร่วมได้เสริมสร้างมิตรภาพ และได้
เรียนรู้จากผู้ปรึกษาในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั 
 

ค่านิยมของความเท่าเทียมและความยุติธรรมที่เยาวชนได้เรียนรู้ในสนามกีฬาสามารถน าไปใช้ต่อใน
ชีวิตประจ าวนัได้ โครงการมีจดุประสงค์ในการอบรมในเร่ืองส่ือสงัคมออนไลน์และการสร้างเครือข่ายทาง
สงัคมให้กบัผู้ เข้าร่วมด้วย (Attorney-General’s Department 2015c) 
 
อีกหวัข้อหนึง่ที่โครงการในออสเตรเลียให้ความส าคญัคือการสร้างความยืดหยุน่ทางสงัคม เชน่ โครงการ
เฉพาะส าหรับพืน้ที่ Canterbury-Bankstown โครงการนีต้้องการตอ่ต้านข้อความสุดโต่ง จดัสรรพืน้ที่ให้
เยาวชนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ใช้ความรุนแรง ในขณะที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ประชาธิปไตย (Attorney-General’s Department 2015c) โครงการความยืดหยุน่ทางสงัคมในชมุชนชาว
โซมาเลียใช้วิธีการเดียวกัน โดยใช้การประชุม โครงการให้ค าปรึกษา และการสัมมนา เพื่อให้มีการ
เชื่อมตอ่และมีส่วนร่วมกบัสงัคมโดยรวม (Attorney-General’s Department 2015c) 
 
โครงการเพิ่มความตระหนักในผู้ ปฎิบติัการภาคสนามไม่ถือว่าเป็นส่วนมากของโครงการทัง้หมดใน
ออสเตรเลีย แตก็่ไมถ่งึกบัไมมี่เลย ตวัอยา่งหนึง่คือโครงการสอนประชาธิปไตย ด าเนินการในกรุงแคนเบอ
รา และบริหารโดยสภาสหพนัธรัฐชมุชนชนชาติตา่ง ๆ ในออสเตรเลีย โครงการจดัการประชุมเชิงปฏิบติั
ระยะเวลาสองวนั ซึง่ครูจะได้ศกึษาและเข้าใจในความคิดและความหมายของการกระท าทางการเมืองที่
มีความหัวรุนแรงหรือสุดโต่ง การประชุมดงักล่าวมีจุดประสงค์ในการให้ครูมีความรู้ความสามารถที่
จ าเป็นตอ่การมีอิทธิพลที่ดีตอ่เยาวชนที่ตระหนกัในเร่ืองของการเมือง และสนบัสนนุให้มีสว่นร่วมในสงัคม
อยา่งมีประโยชน์ (Attorney-General’s Department 2015a) 

8.1.8. โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายเสียงและตัวอย่างอ่ืน ๆ 

 

ดงัที่ได้บรรยายให้เห็นในส่วนข้างต้น จะเห็นได้ว่าโครงการที่ใช้รูปแบบการกระจายเสียง นอกจาก
โครงการของ Al-Nisa ในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนัน้ มีจ านวนคอ่นข้างจ ากดั อยา่งไรก็ตามโครงการอื่น
ยงัมีประโยชน์และความเก่ียวข้องกบัการกระจายเสียงอยู่บ้าง ยกตวัอย่างเช่นโครงการเพื่อการศึกษาที่
จดัท าโดย Anne Frank House มีส่วนประกอบที่สามารถน ามาปรับใช้กบัการเผยแพร่ความคิดสายกลาง
ในส่ือโทรทศัน์หรือวิทยุได้ ในทางคล้าย ๆ กนั เร่ืองราวที่มาจากโครงการอย่าง Victim’s Voices ก็
สามารถน ามารวมอยูใ่นการรณรงค์ในระดบัมหาชนได้ โครงการเชิงโต้ตอบและส่ือสารระหว่างกนั เช่น 
โครงการ Critical Mass ก็สามารถพฒันาขึน้ใหมใ่นรูปแบบของกิจกรรมตอบโต้ออนไลน์ได้ หรือโครงการ 
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Media Makers ที่ก าลงัด าเนินการในประเทศออสเตรเลียสามารถจดัท ากฎจรรยาบรรณในการน าเสนอ
ข่าวในหวัข้อหรือชมุชนที่มีความออ่นไหว 
 

ขณะที่โครงการที่ได้สรุปไปทัง้หมดนัน้ถือเป็นมุมมองการตอบโต้กับความรุนแรงสุดโต่งที่ดีก็ตาม แต่
ส่วนมากไมมี่วิธีการวดัผลและความส าเร็จ หนึง่ในข้อยกเว้นคือโครงการ Football United Program โดย 
UNSW ซึง่ใช้วิธีการเสมือนการทดลองโดยการเปรียบเทียบนกัเรียนจากโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการและ
นกัเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หัวข้อหลักที่น ามาเปรียบเทียบคือความอยู่ดีมีสุขทาง
อารมณ์ ทิศทางความคิดตอ่กลุ่มคนอื่น พฤติกรรมตอ่เพื่อน พฤติกรรมสนบัสนนุสงัคม และความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึง่ของสงัคม ผลการส ารวจจากโครงการแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีปัญหากบั
เพื่อนฝูงน้อยกวา่ พฤติกรรมสนบัสนนุสงัคมสูงกวา่ และมีความคิดตอ่กลุ่มคนอื่นที่เป็นบวกกวา่นกัเรียนที่
ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ (Bunde-Birouste et al. 2012) 
 

ภายนอกพืน้ที่ของการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่มีหวัอยา่งของการใช้การกระจายเสียงที่กว้างขวางกว่า
และยงัมีวิธีการวดัผลที่ชดัเจนด้วย ตวัอย่างหนึ่งคือการวดัผลจากการรณรงค์ระดบัชาติให้สวมเข็มขัด
ขณะขบัรถในประเทศเนเธอ์แลนด์ การรณรงค์ครัง้นีเ้จาะกลุ่มผู้ ชมทัง้คนขับรถและผู้ โดยสารผ่านทาง
โทรทศัน์ วิทย ุและปา้ยโฆษณา ไปจนถงึเว็บไซต์และบทความในหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน โครงการรณรงค์มี
ระยะเวลา 13 อาทิตย์ วิธีการวดัผลของโครงการคือให้มีมาตรการวดัหนึ่งอาทิตย์ก่อนและหลังโครงการ 
โดยมีการสงัเกตการณ์คาดเข็มขดั และยงัมีการสอบถามเพื่อค้นหามมุมองในเร่ืองของความเส่ียง ความ
เชื่อในเร่ืองของการใช้เข็มขัด และบรรทดัฐานการคาดเข็มขัด แบบสอบถามได้รวบรวมข้อมูลจาก 76 
พืน้ที่ ซึง่ครอบคลุมทัง้ 72 อาณาเขตในประเทศ ผลการส ารวจพบวา่มีความส าเร็จในการเพิ่มการคาดเข็ม
ขดัในภาพรวม (Forward & Kazemi 2009, pp. 104-136) 
 
งานวิจยัในประเทศเบลเยียมศึกษาเร่ืองเดียวกนันีแ้ต่ใช้แผนการวิจยัที่แตกต่างกนั แทนที่จะวดัความ
แตกตา่งกอ่นและหลงัการรณรงค์ การวิจยันีสุ้่มเลือกผู้คนเพื่อสามกลุ่มและให้ข้อมูลค าเตือนให้คาดเข็ม
ขดัที่ชดัเจน ท่ีเป็นนยั หรือที่ไมไ่ด้รับเลย ผลส ารวจแสดงให้เห็นวา่กลุ่มที่ได้รับข้อความค าเตือนที่ชดัเจน
นัน้ประพฤติแตกต่างจากกลุ่มอื่นมาก ซึ่งเป็นการบ่งชีว้่าเนือ้หาของข้อความนัน้มีความส าคัญมาก 
(Forward & Kazemi 2009, pp. 73-104) ในออสเตรเลียมีตวัอยา่งที่ใกล้เคียงจากโครงการภายในส่ือที่
ต้องการป้องกนัปัญหาทางความประพฤติของเยาวชน ในการทกลองสุ่มแสดงให้เห็นว่าบิดามารดาที่
ได้รับชมวีดีทศัน์ 12 ตอน ในเร่ืองของพฤติกรรมแตกแยกของเยาวชนและการปรับเปล่ียนในครอบครัว มี
ความสามารถในการรับมือกบัปัญหามากขึน้และประสบกบัปัญหาทางพฤติกรรมของเยาวชนน้อยลง 
(Sanders et al. 2000) 
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8.2 ส่ือโซเชียลกับการต่อต้านแนวคดิสุดโต่ง 
 

 

บทวิเคราะห์ในหวัข้อ The State of Global Jihad Online โดย Aaron Zelin ได้จดัแบง่พฒันาการการใช้
ส่ือของกลุ่มปลุกระดมญิฮาดไว้อยา่งกระชบัและชดัเจนเป็น 4 ชว่งหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ชว่งแรกซึง่เร่ิมจากปี ค.ศ. 1984 จดัเป็นยคุออฟไลน์เต็มขัน้ การเผยแพร่ข้อมลูต้องอาศยัส่ือที่จบั
ต้องได้ ได้แก ่แผ่นพบั นิตยสาร และเทปวิดีโอ(วีดิทศัน์)เพื่อเผยการปาถกถาและการสู้ รบต่างๆ 
เชน่ การเผยแพร่การเดินทางเย่ียมมสัยิดแห่งต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาของหนึ่งในผู้น า
กลุ่มอลักออิดะห์ อบัดลุลาห์ อซัซมั เทปวิดีโอจากประเทศอฟักานิสถาน บอสเนีย และเชชเนีย 
และนิตยสาร al-Jihad 

 ช่วงที่สองเร่ิมจากช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เร่ิมมีการใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะ top-
down อนัเป็นการส่ือสารทางเดียวจากผู้น าเสนอเนือ้หาไปสู่แนวร่วมขบวนการญิฮาดซึ่งเป็น
ปัจเจกบุคคลทัว่ไป เว็บไซต์ซึ่งมักมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัองค์กรปลุกระดมญิฮาดเหล่านี ้
ผู้ดแูลเว็บไซต์ (webmaster) คือผู้ มีอ านาจควบคมุเนือ้หาอยา่งเบ็ดเสร็จ เชื่อกนัว่าส านกัส่ือชื่อ
วา่ Islamic Media Center ซึง่เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1991 คือผู้ผลิตเว็บไซต์ปลุกระดมญิฮาดเว็บไซต์
แรก ตอ่มาในปี 1992 เกิดหนว่ยผลิตส่ือของกลุ่มอลักออิดะห์ชื่อ As-Sahab Media Production 
Establishment ซึ่งเผยแพร่ผลงานชิน้แรกในทันที นัน่คือวิดีโอเก่ียวกบัการโจมตีเรือรบ USS 
Cole ของสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตามกลุ่มอลักออิดะห์ยงัไมเ่ผยตวัในโลกออนไลน์จนกระทัง่ ปี 
2000  

 ชว่งที่สามเร่ิมจากกลางคริสต์ทศวรรษที่ 2000 (ชว่งกลางระหว่าง ค.ศ. 2000 – 2009)  เร่ิมเกิด
กระดานสนทนา (interactive forum) ซึ่งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ อ่านซึ่งเป็นแนวร่วมญิ
ฮาดทัว่ไป เพิ่มจากการบริโภคข้อมลูเพียงอยา่งเดียว ผู้อา่นสามารถแสดงความคิดเห็น อีกทัง้ยงั
สามารถตัง้ประเด็นการสนทนาของตนเอง การเกิดกระดานสนทนาได้เปิดช่องทางให้ปัจเจก
บคุคลที่ไมข่ึน้ตอ่องค์กรใดได้ส่ือสารอดุมการณ์ของตนโดยตรง 

 ชว่งที่ส่ีซึง่เร่ิมที่ปลายคริสต์ทศวรรษที่ 2000 (ช่วงปลาย ค.ศ. 2000 – 2009)   แบ่งจากการเกิด
ของส่ือโซเชียล (social media) อันครอบคลุมถึง Blog  Facebook YouTube และ Twitter 
ความแตกตา่งอนัเดน่ชดัที่สุดของชว่งนีจ้ากชว่งอื่นๆ คือ การกระจายข้อมลูข่าวสารสู่มวลชนใน
วงกว้างท าได้ง่ายดายกวา่เดิมมาก (Zelin 2013) 

 
การอบุติัขึน้ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส (ISIS) น ามาซึ่งปรากฏการณ์การใช้ส่ือของกลุ่มปลุกระดมญิ
ฮาดที่แยบยลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยมีส่ือโซเชียลเป็นเคร่ืองมือส าคญั ความสามารถในการ
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ปรับตวัตอ่เทคโนโลยีได้สูงของกลุ่มไอเอสท าให้กลุ่มสุดโตง่กลุ่มนีไ้ด้รับการขนานนามวา่เป็นคล่ืนสงคราม
ศาสนาออนไลน์ยคุที่สาม หรือ “jihad 3.0” ชอ่งทางอยา่ง Twitter  มีบญัชีผู้ ใช้จ านวนมากท าหน้าที่ช่วย
กระจายสารจากกลุ่มไอเอส โดยค าแถลงการณ์ที่ส าคญัของกลุ่มจะมีการเผยแพร่ถึงเจ็ดภาษา ใน
ประเด็นของของวิดีโอ รูปแบบและกระบวนการผลิตนัน้กลุ่มไอเอสได้ลอกเลียนจากแหล่งผลิตภาพมายา
อย่างฮอลลีวูดและเมดิสันอเวนิว โดยหยิบยืมรูปแบบกล่ินอายของวิดีโอเกมการต่อสู้ ไปจนถึงละคร
โทรทศัน์ทางเคเบิลทีวี เนือ้หาเร้าอารมณ์ความรู้สึกจะถูกปรุงแต่งและเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านส่ือ
โซเชียลหลายประเภทพร้อมๆ กนั  ไอเอสยงัใช้บริการออนไลน์อยา่ง JustPaste น าเสนอบทสรุปของการ
สู้ รบแตล่ะครัง้ SoundCloud ใช้รายงานข้อมลูด้วยไฟล์เสียง Instagram ใช้เผยแพร่ภาพ และWhatsApp 
ใช้กระจายภาพและวิดีโอ กล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มไอเอสได้วางกลยุทธ์การส่ือสารที่ครอบคลุมส่ือ
ออนไลน์ทกุรูปแบบเพื่อที่จะเข้าถงึผู้ รับสารเปา้หมายได้อยา่งแมน่ย า 
 
ในโลกวิชาการ การศึกษาเก่ียวกบัส่ือโซเชียลมกัมุ่งเน้นที่เคร่ืองมืออย่าง Twitter เป็นหลัก บทความที่
กล่าวถึงเคร่ืองมืออื่นๆ เช่น  YouTube  Facebook และ Blog นัน้นบัว่ายงัมีจ ากดัมาก ส่วนถดัไปของ
รายงานฉบบันีจ้ะเป็นการสรุปภาพรวมของการศกึษาเชิงวิชาการที่มีอยูใ่นปัจจบุนัเก่ียวกบัเคร่ืองมือที่ยงั
มีการกล่าวถงึอยา่งจ ากดัเหล่านัน้ ตามด้วยการอภิปรายตวัอย่างการใช้ส่ือเหล่านัน้โดยกลุ่มขบวนการ
แนวร่วมแบง่แยกดินแดนปัตตานี และกลุ่มไอเอสในสถานการณ์จริง 
 

8.2.1. Blog 

 
การใช้ Blog ของกลุ่มหวัรุนแรงสุดโต่งนัน้ยงัไม่เคยถูกพูดถึงเป็นการเฉพาะในบทความหรือรายงาน
วิชาการมากอ่น โดยมากจะเป็นการอภิปรายในบริบทที่กว้างกวา่เก่ียวกบัการใช้เว็บไซต์ของกลุ่มสุดโต่ง 
นอกจากนี ้เนือ้หาทางวิชาการเก่ียวกบั Blog เทา่ที่มีอยูย่งัมิได้เป็นการศกึษาด้วยกระบวนการวิจยัที่เป็น
ระบบเหมือนกบัการศกึษาส่ือโซเชียลประเภทอื่นอยา่ง Twitter หรือ YouTube ที่สร้างความสบัสนไปกวา่
นัน้คือค าว่า “เว็บไซต์” มักมีการใช้อย่างสับสันกับค าว่า “บล็อก” ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่น่าแปลกใจ 
เนื่องจากผู้ ให้บริการพืน้ที่บล็อก อาทิเชน่ Blogspot ซึง่เปิดโอกาสให้คนทัว่ไปที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตสมคัร
ใช้บริการพืน้ที่บล็อกในเว็บไซต์ของตนได้ ได้วางกลไกการท างานของบล็อกเหล่านัน้ที่แทบจะไมต่่างจาก
เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ที่มิอาจปฏิเสธคือบล็อกต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลชัน้เลิศของกลุ่มและองค์กรหัว
รุนแรงสุดโตง่ เพราะบล็อกน าเสนอข้อมลูข่าวสารทางเลือกที่ไมป่รากฏในส่ือมวลชนกระแสหลกั 
 
Hui ได้วิเคราะห์การส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของชาวอินโดนีเซียหวัรุนแรง และพบวา่มีการใช้เร่ืองเลา่สองแบบ
ที่พบบอ่ย แบบแรก คือ กลุ่มเนือ้หาแสดงความหว่งใยต่อความทุกข์ร้อนของชาวมุสลิมในต่างแดน เช่น 
ปากีสถาน เชชเนีย และปาเลสไตน์ Hui ยงัเน้นประเด็นความหว่งใยที่เพิ่มขึน้ตอ่ประเทศที่ชาวมสุลิมที่ไม่
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เคยเป็นกระแสโลกอยา่งชดัเจนในฐานะกลุ่มชนที่ถกูข่มเหง อยา่งเช่น ประเทศไทย  เร่ืองเล่าแบบที่สอง 
ได้แก ่การยกยอ่งเชิดชผูู้ที่อทุิศชีวิตหรือพลีชีพเพื่อศาสนาทัง้ในระดบัท้องถ่ินและภูมิภาค เช่นในช่วงที่มี
การประหารชีวิตกลุ่มผู้กอ่เหตรุะเบิดในบาหลีเม่ือปี ค.ศ. 2002 จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ต่างๆ Hui ยงั
ระบดุ้วยวา่กลุ่มชาวอินโดนีเซียหวัรุนแรงมกัใช้รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อโน้มน้าวให้เห็นถงึความทกุข์ร้อนของ
พี่น้องชาวมสุลิมทัว่โลก สารที่ใช้ผ่านส่ือเหล่านัน้มกัจะเป็นข้อความสัน้ๆ พร้อมกบัน าเสนอทางออกทีง่า่ย
ของปัญหาซึง่เป็นปัญหาระดบัโลก เว็บไซต์เหล่านีย้งัน าเสนอทฤษฎีสมคมคบคิด โดยเชื่อมโยงเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้รอบโลกไม่เพียงแต่ในประเทศอินโดนีเซีย และแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่าเชื่อมโยงเป็น
ขบวนการใหญ่อันเป็นภัยต่อมุสลิมในอินโดนีเซีย Hui ยงัพบด้วยว่าองค์กรต่างๆ มกัจะใช้บล็อกและ
เว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์เร่ืองตา่งๆ เชน่ ก าหนดการกิจกรรม เว็บไซต์ยงัมีหน้าที่อื่นอีกมากมาย เช่น บอก
ตอ่หรือกระจายข้อมลูความรู้ทัว่ไปที่มีอยูแ่ล้ว ที่นา่วิตกคือเว็บไซต์เหล่านีม้กัจะมีการให้ข้อมลูวิธีการผลิต
ระเบิด การฝึกยทุธวิธีแบบทหาร และการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ (Hui 2010) 
 
ตัวอย่าง 
ปัตตานี และ ตรุกี 
 
ในท านองเดียวกบับทวิเคราะห์ของ Hui ทีมวิจยัที่มหาวิทยาลัยดีคินพบว่า Blog ที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัญิ
ฮาดและศาสนาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดปัตตานี เนือ้หาใน Blog 
เหล่านัน้ยงัใช้วิธีการกระตุ้นหรือปลุกเร้าอารมณ์ในลกัษณะเดียวกนั หลายบล็อกในประเทศตรุกีพยายาม
กระตุ้นการตระหนกัรู้เก่ียวกบัมสุลิมในปัตตานี บล็อกเหล่านีน้ าเสนอว่าประชากรมุสลิมในปัตตานีเป็น
กลุ่มชนที่ถกูกดข่ีมาตัง้แตใ่นประวติัศาสตร์โดยกองก าลงัตา่งชาติซึง่ระบใุห้ชดัเจนก็คือกองก าลงัชาวพทุธ 
และต้องการความชว่ยเหลือไมเ่พียงจากชาวตรุกี แตย่งัรวมถงึจากชมุชนมสุลิมทัว่โลก (อมุมะฮ์) การแข็ง
ขืนของชาวมสุลิมปัตตานีถกูมองเป็นการแสดงออกทางศาสนาและเป็นความชอบธรรมจากสภาพทุกข์
ยากที่ต้องเผชิญอยู่ สภาพชีวิตของชาวปัตตานีถูกถ่ายทอดในฐานะตวัอย่างที่ชีว้่า “มุสลิมก าลังถูก
รุกราน” ทัว่ทกุมมุโลก นอกจากยงัมีการเน้นย า้ความเป็นพี่น้องในทางประวติัศาสตร์ระหว่างชาวตุรกี /

ออตโตมานกับประชากรปัตตานี ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการพยายามกลบเกล่ือนความไม่เก่ียวข้องทาง
ภูมิศาสตร์และชาติพนัธ์ุอนัอาจเป็นอปุสรรคขดัขวางความเห็นอกเห็นใจและการให้การสนบัสนนุปัตตาน ี
นี่รูปแบบเนือ้หาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องในบล็อกต่างๆ ซึ่งอาจพิจารณาได้อีกทางว่าเป็นวิธีการกระตุ้น
ความรู้สึกชาตินิยมของชาวตรุกีที่เคยย่ิงใหญ่ในอาณาจกัรออตโตมนัซึ่งเคยมีฐานะเป็นผู้น าของชุมชน
มสุลิมโลก โดยหมายกระตุ้นให้ชาวตรุกีรู้สึกรับผิดชอบตอ่ปัตตานี 
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8.2.2. YouTube 

 
การใช้วิดีโอเป็นเคร่ืองมือชวนเชื่อของกลุ่มสุดโตง่มีประวติัอนัยาวนาน เร่ิมจากการใช้ส่ือที่จบัต้องได้อยา่ง
เทปวิดีโอ อยา่งไรก็ตาม การเกิดเคร่ืองมือเผยแพร่วิดีโออย่าง YouTube ได้ท าให้กระบวนการเผยแพร่
วิดีโอทางระบบออนไลน์นัน้ง่ายขึน้มาก และมีอุปสรรคในการเข้าถึงน้อยลงด้วย การศึกษาเก่ียวกับ 
YouTube ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมกัมุง่ศกึษาในกลุ่มคนหรือภูมิภาคเดียว มิเชน่นัน้ก็เป็นการเปรียบเทียบการ
ใช้งานของคนสองกลุ่ม บทความวิชาการที่เก่ียวข้องกบั YouTube ยงัสามารถแบ่งตามวิธีวิเคราะห์
ออกเป็นสามประเภทด้วยกนั ได้แก ่การวิเคราะห์เนือ้หาของวิดีโอ การวิเคราะห์ข้อความของผู้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เครือข่ายผู้ ใช้งาน 
 
นกัวิจยัซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกที่เขียนในประเด็นความเป็นไปได้ในการใช้ YouTube เพื่อกระตุ้นแนวคิด
รุนแรงสุดโตง่ได้แก ่Conway และ McInerney ที่พบว่า YouTube ท าให้ชนชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับ
สามารถเข้าถึงวิดีโอของกลุ่มปลุกระดมญิฮาดได้ง่ายขึน้ Conway และ McInerney ได้น าเสนอความ
เป็นไปได้วา่ส่ือออนไลน์สร้างความรุนแรงสุดโตง่ในหมูผู่้ที่ไมเ่คยมีความเก่ียวข้องกบัขบวนการปลุกระดม
การญิฮาดมากอ่น อยา่งไรก็ตามด้วยลกัษณะการวิจยัที่ยงัเป็นเชิงบกุเบิก  Conway และ McInerney จึง
ไมอ่าจยืนยนัสมมติฐานดงักล่าวอยา่งแนช่ดั (Conway & McInerney 2008) ถดัมาในเวลาใกล้เคียงกนั 
งานวิจยัของ Bermingham และคณะ ซึง่เน้นศกึษาความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งผู้ ใช้งานเพศ
ชายและเพศหญิงในชุมชน Youtube เดียวกนัพบว่า ผู้ ใช้งานเพศหญิงมีความรู้สึกเชิงบวกต่อองค์กร
สุดโตง่รุนแรงอยา่งอลักออิดะห์มากกวา่ และพบวา่เพศหญิงไมส่ามารถแยกแยะระหว่างรัฐอิสราเอลกบั
ชาวยิว ในทางตรงกนัข้ามผู้ ใช้งานเพศชายมีความรู้สึกเชิงบวกต่อกลุ่มสุดโต่งรุนแรงในระดบัต ่า และ
สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างรัฐอิสราเอลกบัชาวยิว Bermingham และคณะยงัระบุความ
เป็นไปได้ที่เพศหญิงจะมีบทบาทผู้น าสูงกว่าเพศชายในชุมชนออนไลน์ดงักล่าว เนื่องจากมีการแสดง
ความเป็นเครือข่ายที่หนาแนน่กวา่เพศชาย (Bermingham et al. 2009) 
 
 
มีกลุ่มงานวิจยัใหมท่ี่มุง่ศกึษาการใช้งาน YouTube ของกลุ่มคนในท้องถ่ินที่มีความขดัแย้งในหลากหลาย
ต าแหน่งภูมิศาสตร์ อาทิเช่น Andre ซึ่งได้วิเคราะห์การใช้งาน YouTube ของชาวปัตตานี ภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยมุ่งพิจารณาวิธีการที่คนรุ่นใหม่ซึ่งเก่ียวข้องอยู่ในพืน้ที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ใช้
เคร่ืองมือแชร์วิดีโอออนไลน์กระจายสารของตนไปยงัพืน้ที่สาธารณะใหม่ๆ ที่จะเข้าถึงมุสลิมนานาชาติ 
Andre อภิปรายวา่พฤติการณ์นีไ้ม่เพียงมีผลต่อจ านวนและประเภทของผู้ ชม แต่ยงัมีผลต่อความคิดที่
เลือกถา่ยทอดผ่านวิดีโอเหล่านัน้ วิดีโอที่อพัโหลดโดยคนรุ่นใหมเ่หล่านีย้งัมกัน าเสนอความคิดและหวัข้อ
เร่ืองที่มีการใช้ในประเทศอฟักานิสถานและอิรัก พบวา่การตัง้ใจเชื่อมโยงเหตกุารณ์ในเป็นวาระข้ามชาติ
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ของกลุ่มคนรุ่นใหมย่งัมีสูงกวา่กลุ่มอื่น เห็นได้จากการที่กลุ่มนีม้กัเปรียบเทียบการต่อสู้ ดิน้รนของตนกบั
ชาวปาเลสไตน์ (Andre 2012) ด้าน Vergani และ Zuev ได้ใช้วิธีการศกึษาที่คล้ายกนัแตมุ่ง่เปรียบเทียบ
แนวคิดการเมืองที่ส่ือผ่านภาพของกลุ่มกอ่ความไมส่งบในเอเชีย 2 กลุ่ม คือในเชชเนีย และในมณฑลซิ
นเจียง เม่ือศกึษาวิดีโอที่ผลิตจากสองแหล่งนีแ้ล้วพบว่ามีเร่ืองเล่าที่คล้ายกนั 4 เร่ืองได้แก่ การตกเป็น
ผู้ ถูกกระท า การสงคราม ความเป็นพี่น้อง และภาระหน้าที่เพื่อเบือ้งบน อย่างไรก็ตาม  Vergani และ 
Zuev พบความแตกตา่งในแง่ของการตีความวิดีโอของผู้ ชม กล่าวคือวิดีโอจากเชชเนียมีทัง้ยอดเข้าชม
และการร่วมแสดงความคิดเห็นสูงกวา่ ซึง่สะท้อนวา่วิดีโอเหล่านีถ้กูมองวา่เป็น “ตวัอยา่งการแข็งขืนตอ่ผู้
กดข่ีของรัสเซียที่นา่ยกยอ่ง” ในทางตรงกนัข้ามวิดีโอเก่ียวกบัชาวอยุกร์ูในจีนมียอดเข้าชมและการมีส่วน
ร่วมของผู้ชมที่น้อยกวา่ ทัง้ยงัถกูใช้โดยกลุ่มตอ่ต้านอยุกร์ูเพื่อส่ือว่าชนกลุ่มนีเ้ป็นพวกหวัรุนแรง ส าหรับ
วิดีโอเก่ียวกบัชาวอยุกร์ูเร่ืองเล่าในทางศาสนาไม่เด่นเท่าเร่ืองเล่าด้านชาตินิยมซึ่งนบัเป็นอีกประเด็นที่
นา่สนใจ (Vergani & Zuev 2014)   
 
นกัวิชาการอย่าง Weisburd เลือกเปรียบเทียบหัวข้อเร่ืองเล่าเช่นกัน โดยได้มุ่งศึกษาวิดีโอของกลุ่ม
สนบัสนนุสงครามญิฮาดระดบัโลกกบักลุ่มที่เรียกตวัเองวา่โชโลส (cholos) ซึง่เป็นค าใช้เรียกแก๊งอาชญา
กรข้ามชาติเชือ้สายลาตินหลากหลายกลุ่มด้วยกนั เม่ือได้เปรียบเทียบวิดีโอของทัง้สองกลุ่ม Weisburd 
พบทัง้ความเหมือนและความตา่งหลายประการด้วยกนั ในขณะที่ของกลุ่มญิฮาดเน้นน าเสนอตวับุคคล
มากกวา่ฝ่ังลาตินทัง้ระดบัสมาชิกกลุ่มและผู้น ากลุ่มที่โดดเดน่และมีอิทธิพลสูง พบด้วยวา่แม้ทัง้สองกลุ่ม
จะเน้นเก่ียวกบัรางวัลตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่ม แต่กลุ่ม cholos จะเน้นรางวัลที่จับต้องได้ในโลกนี ้
ในขณะที่วิดีโอของกลุ่มญิฮาดมุง่เน้นรางวลัในชีวิตหลงัความตาย ประการสุดท้ายพบเนือ้หาการใช้ความ
รุนแรงในวิดีโอจากทัง้สองกลุ่ม โดยกลุ่มญิฮาดแจกแจงรายละเอียดให้เกิดภาพมากกว่า (Weisburd 
2009) 
 
ตัวอย่าง 
 
พบวา่เนือ้หาวิดีโอใน YouTube เก่ียวกบัความขดัแย้งชายแดนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบนัสอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ Liow ที่ชีว้า่ความขดัแย้งชายแดนใต้จะใช้เร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านการปกครองของรัฐบาลไทยเป็นรากฐาน แตมี่การมีน าศพัท์ทางศาสนาอิสลามตา่งๆ มาท าให้เป็น
ประเด็นร่วมสมยั (Liow, 2006) ตวัอยา่งได้แก ่วิดีโอชิน้หนึง่ที่อพัโหลดในวนัที่ 3 สิงหาคม 2014 ในภาษา
อินโดนีเซียโดยมีภาษาองักฤษบรรยายก ากับ วิดีโอชิน้นีเ้ปรียบการกดข่ีมุสลิมในประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์ว่าเหมือนกับการกดข่ีมุสลิมในฉนวนกาซาและประเทศซีเรีย ในวิดีโอยงัมีการกล่าวต าหนิ
อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคว่าล้มเหลวในการ “ทวงแผ่นดิน
มสุลิมคนจากคนนอกศาสนา” และในท านองเดียวกบัวิธีการใช้เร่ืองเล่าของกลุ่มไอเอสวิดีโอดงักล่าวเน้น
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ย า้วา่การแก้ปัญหาของมสุลิมชนกลุ่มน้อยคือการแก้ปัญหาในระดบัโลก เป็นการแก้ปัญหาที่จะต้องมีการ
ฟืน้ฟรูัฐคอลิฟะฮ์ตามแนวทางอิสลาม  (The Revival Production, 2014) 
 
อย่างไรก็ตาม คงเป็นความผิดพลาดอย่างมากหากเข้าใจว่าส่ือโซเชียลต่างประเภทไม่มีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั เพราะ Facebook สามารถเผยแพร่ข้อความจาก Twitter  และทัง้ Facebook และ Twitter 
สามารถใช้แชร์วิดีโดใน YouTubeได้เชน่กนั บญัชีผู้ ใช้ของส่ือโซเชียลตา่งประเภทสามารถเชื่อมโยงกนัได้
อยา่งง่ายดายกนัเพื่อเข้าถงึกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึน้ (Thompson, 2011) เชน่เพจ Facebook ชื่อวา่ ‘Salafi in 
Thailand’ เชื่อมโยงกบับญัชี YouTube ชื่อวา่ ‘Al-Mustafa Media’ เป็นต้น 
 
ปัตตานี และ ตรุกี 
 
มีงานวิจยัระบวุา่เร่ืองราวเก่ียวกบัปัตตานีมีการเผยแพร่อยา่งกระตือรือร้นในส่ือโทรทศัน์ชอ่งหลกัของตรุกี 
ซึ่งรายการเหล่านัน้จะมีการบนัทึกและเผยแพร่ใน YouTube ในภายหลังด้วย ปรากฏการณ์นีช้ีช้ดัถึง
ความหว่งใยไมน้่อยของชาวตรุกีท่ีมีตอ่ชาวมสุลิมปัตตานี และความสนใจของชาวตุรกีในความคืบหน้า
ของสถานการณ์ชายแดนใต้ของไทย ความรู้สึกร่วมดงักล่าวอาจเป็นเคร่ืองชีว้ดัความศรัทธาทางศาสนา
ในระดบัสูงในสงัคมตรุกี ผนวกกบัอตัลกัษณ์แบบออตโตมานยคุสาธารณรัฐและปัจจยัทางประวติัศาสตร์ 
 
วิดีโอเหล่านีมุ้ง่ประเด็นศาสนาอยา่งชดัเจนเพื่อเร้าอารมณ์ของผู้ ชมตุรกีที่เคร่งครัดในศาสนา โดยทัว่ไป
เนือ้หาของวิดีโอเป็นการกระตุ้นให้ชาวตุรกีเห็นว่าการช่วยเหลือให้มุสลิมในปัตตานีได้ด ารงอตัลักษณ์
ความเป็นอิสลามเป็นส่ิงที่จ าเป็นต้องท า กรณีของปัตตานียงัถูกใช้เป็นส่ิงสะท้อนว่าชาวมุสลิมก าลังถูก
ยดึพืน้ที่ในทัว่ทกุมมุโลก นี่เป็นอีกหวัข้อเร่ืองเล่าที่ส่ือโซเชียลทกุประเภทระดมเผยแพร่แบบคูข่นานไปกบั
สถานการณ์การต่อสู้ภายในประเทศของชาวมุสลิมในซีเรียและพม่า และถึงขัน้ที่มีการเรียกประชากร
ปัตตานีวา่ “ชาวปาเลสไตน์แห่งตะวนัออกไกล” 
 
ในประเด็นการย า้อตัลักษณ์ของมุสลิม มีวิดีโอหลายชิน้ได้น าเอาข้อความจากคมัภีร์อลักุรอานและค า
บรรยายเก่ียวกับวัจนะของศาสดามูฮัมหมัดมาใช้เน้นย า้ภาระหน้าที่ที่ชาวตุรกีจะต้องมีส่วนร่วม
ปลดปล่อยชาวมสุลิมปัตตานีให้พ้นจากความอยติุธรรม อยา่งไรก็ตาม พฤติการณ์นีไ้ม่อาจตีความได้ว่า
เป็นการปลุกระดมอยา่งชดัเจนให้มีการใช้ความรุนแรง เพราะดเูหมือนวา่เปา้หมายจะเป็นการเพิ่มความ
ตระหนกัรู้และรวมชาวตุรกีกับมุสลิมในประชาคมโลกให้เป็นกลุ่มก้อนอตัลักษณ์ที่เข้มแข็งย่ิงขึน้เสีย
มากกวา่ อาห์เหม็ด มคุตาร์ เคยได้ให้สมัภาษณ์กบัเว็บไซต์ข่าว TimeTürk ในฐานะโฆษกขบวนการพูโล
แหง่ปัตตานี ประกาศวา่ต้องการมาตรการความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมจากตรุกี  ทัง้ยงัต้องการให้เกิด
กระแสกดดนัรัฐบาลไทยในระดบัสงัคมและระดบัรัฐบาลตอ่รัฐบาล (Ayar, 2012) 
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วิดีโอของตรุกีท่ีเลือกมาศกึษาส่วนใหญ่มีการบรรยายถงึความอยติุธรรมในประวติัศาสตร์ (“การยดึอาณา
นิคม”) ที่ยงัคงด าเนินคกุคามอิสระชนชาวปัตตานีอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกบัการเน้นย า้อย่างต่อเนื่อง
ถึงอตัลักษณ์ความเป็นมุสลิมของชาวปัตตานี และการที่พวกเขาต้องพยายามปกป้องวิถีปฏิบัติตาม
หน้าที่ทางศาสนาทา่มกลางการพยายามกวาดล้างอิสลามอยา่งโหดร้ายของชาวพุทธในประเทศไทย (มี
วิดีโอชิน้หนึง่ส่ือเป็นนยัวา่เป็นการกวาดล้างชาติพนัธ์ุ) คลิปวิดีโอหลายชิน้น าเสนอเก่ียวกบัเจ้าทีบ้่านเมือง
ของไทยโดยเน้นที่การนบัถือศาสนาพทุธ มากกวา่การระบถุงึสญัชาติไทย ซึง่นบัเป็นอีกวิธีในการตอกย า้
กรอบของความเป็นคนในและคนนอก การใช้ภาพและค าบรรยายยงัมุง่ส่ือถงึความรุนแรงและการสงัหาร
หมูท่ี่กระท าตอ่ชาวปัตตานีกลุ่มชนผู้ถกูกดข่ี มีการเสนอภาพการถูกทุบตี ศพที่ถูกฆาตกรรม ค่ายกกักนั 
สุภาพสตรีที่ก าลงัร้องไห้ เป็นต้น การกระท าทารุณกรรมตอ่ผู้หญิงชาวมสุลิมโดยเจ้าหน้าที่ทหารชาวพทุธ 
(การลวนลามและข่มขืน) เป็นอีกหวัข้อที่มีการเอย่อ้างถงึเสมอในวิดีโอเหล่านี ้ 
 

8.2.3. Twitter 

 
ข้อมลูเชิงวิชาการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ Twitter และกลุ่มไอเอส ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่นัน้มี
จ ากดัมาก อยา่งไรก็ตามบทความที่พอมีอยูใ่นปัจจบุนัมีคณุคา่ในเชิงประจกัษ์สูงและมีความสดใหม่ ทัง้
ยงัมีแหล่งข่าวที่นา่เชื่อถือและมีชื่อเสียงอยา่งนิตยสาร The Atlantic และหนงัสือพิมพ์ The Guardian ซึง่
อ านวยบทความและบทวิเคราะห์ที่ทันเหตุการณ์ เขียนโดยนกัวิชาการและนักวิจยัที่ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ จึงสามารถชดเชยส่ิงตีพิมพ์เชิงวิชาการที่ยังขาดแคลนได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นข้อ
ได้เปรียบเนื่องจากประเด็นนีเ้ก่ียวข้องกบัสถานการณ์ที่มีความผนัแปรสูงและมีพฒันาการแบบวนัต่อวนั 
การเฝา้ติดตามสถานการณ์อยา่งตอ่เนื่องของส่ือกระแสหลกัเหล่านีจ้งึถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ถดัไป
จะเป็นการอภิปรายภาพรวมของงานวิจยัชิน้ส าคญัล่าสุด รวมถงึบทวิเคราะห์และข้อค้นพบจากงานวิจยั
เหล่านัน้ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่งานวิจยัของทีมงานมหาวิทยาลยัดีคิน 
 
มีการศกึษาพบวา่แม้องค์กรกอ่การร้ายตา่งๆ มกัจะมีบญัชี Twitter ทางการเป็นของตนเอง อาทิ กลุ่มโบ
โกฮาราม (Chiluwa and Adegoke, 2013)  และกลุ่มอลัชาบบั (Menkhaus, 2013) ที่ผ่านมากลุ่มไอเอส
ได้ใช้ Twitter อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าองค์กรก่อการร้ายใดๆ (Berger, 2014, Berger, 2015, 
Berger and Morgan, 2015) Twitter เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส าคญัที่กลุ่มไอเอสใช้เผยแพร่ข้อมูล บญัชี 
Twitter หนึง่ๆ เม่ือถกูปิดลง (ซึง่ก็เคยเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง) การเปิดบญัชีใหมแ่ทนที่บญัชีเดิมนัน้ท า
ได้โดยทนัที ท าให้ Twitter เป็นเคร่ืองมือที่ปรับตวัได้ดีเย่ียมส าหรับกลุ่มไอเอส ไอเอสใช้ Twitter ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเสียจนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ  เจน ซากี ได้ออกมาแถลงว่าเคร่ืองมือการ
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โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มไอเอส เป็นส่ิงที่ทางกระทรวงฯ ไมเ่คยพบเจอมากอ่น ซึง่ปัจจยัเสริมที่ส าคญัคือ
ปริมาณข้อความทวีตสนบัสนนุไอเอสที่สูงมากในแตล่ะวนั (อ้างใน Mullen, 2015) 
 
กลยทุธ์การใช้ส่ือโซเชียลของกลุ่มไอเอสมุง่ที่การสร้างกระแสที่ “แพร่ระบาดรวดเร็ว” ในโลกออนไลน ์และ
แม้วา่ในกรณีของ Twitter การแพร่ระบาดดงักล่าวจะไมส่ามารถปรับแตง่ให้เกินจริงได้ แตก็่เพิ่มโอกาสให้
เข้าใกล้เปา้หมายนัน้ได้ซึง่เป็นส่ิงที่กลุ่มไอเอสความมีความเชี่ยวชาญอยา่งมาก (Berger, 2014) ในความ
เป็นจริง บญัชี Twitter ที่ปอ้นข้อความสนบัสนนุไอเอสมีจ านวนไมเ่กินหลกัหม่ืนเทา่นัน้ ซึง่เป็นตวัเลขที่ต ่า
กวา่จ านวนผู้ ติดตาม (follower) Twitter ของดาราหรือคนดงั ตามรายงานการวิจยัของ Berger (2015) 
แตไ่อเอสกลบัสามารถใช้ Twitter ควบคุมฝูงชนกลุ่มใหญ่และดึงดูดความสนใจจากทัว่โลก ซึ่ง Berger 
และ Morgan กล่าวโดยอ้างอิงงานวิจยัของตนที่ท าให้กบั Brookings Institute (2015) วา่สาเหตุหนึ่งมา
จากการที่มีบญัชี Twitter อย่างน้อย 46,000 ที่มีความโยงใยกบัขบวนการไอเอส (ข้อมูลช่วงปลายปี 
2014) ซึง่บญัชีเหล่านีมี้การจดัระบบที่ดีเย่ียมในการช่วยกระจายสารที่เรียบเรียงขึน้อย่างประณีตโดย
กลุ่มไอเอส  งานวิจยัชิน้ดงักล่าวพบด้วยวา่ อีกปัจจยัส าคญัที่ท าให้กลุ่มไอเอสประสบความส าเร็จในโลก
โซเชียลมีเดีย คือการที่มีผู้ ติดตาม (follower) ที่มีความต่ืนตวัสูงกลุ่มเล็กๆ จ านวนเพียง  500 - 2,000 
บญัชีคอยชว่ยทวีตข้อความจ านวนมากอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ความโดดเดน่ของ Twitter คือการเป็นเคร่ืองมือส่ือโซเชียลที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์และ
กระแสความคิดเห็นตา่งๆ ที่มีตอ่เหตกุารณ์นัน้ๆ  ได้อยา่งครอบคลุมและทนัทว่งที (real-time) Twitter ใช้
ส่ือข้อความที่สัน้และได้ใจความไปสู่ผู้สนบัสนนุที่อาจไมมี่เวลาดคูลิปวิดีโอที่ยาว หรืออา่นค าแถลงการณ์ 
ธรรมชาติของ Twitter ชว่ยให้การกระจายข้อมูลและค าแถลงการณ์ต่างๆ ของไอเอสท าได้ง่ายขึน้มาก 
Twitter เป็นส่ือที่มีความส าคญัตอ่ไอเอสมากเสียจนมีการขู่ปองร้ายถงึชีวิตกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทเม่ือทีมงาน Twitter ได้ใช้มาตรการเด็ดขาดสั่งระงับ Twitter หลายบญัชีที่ให้การสนบัสนุนไอเอส 
(Hern, 2015) 
 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 
หนึ่งในเคร่ืองชีว้ดัว่ากลุ่มไอเอสใช้กลยุทธ์ Twitter ได้อย่างครอบคลุม คือการที่กลุ่มมีบญัชี Twitter 
ทางการทัง้ที่ใช้ภาษาอาหรับและภาษาอื่นๆ อาทิ เช่น บญัชีชื่อ Al-Hayat media และ Al Medrar ท่ี
เผยแพร่ข้อความหลายภาษา Platform Media ใช้ทวีตข่าวสารภาษาอาหรับ  และ Al Battar media ท่ี
คอยป้อนทัง้ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ ค าแถลงที่เป็นทางการ และวิดีโอต่างๆ ทัง้ในภาษาอังกฤษและ



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

32 

อาหรับ ยงัไมร่วมสมาชิกไอเอสอีกมากมายที่กระจายตวัอยูใ่นภูมิภาคตา่งๆ และใช้บญัชี Twitter เผยแพร่
ข่าว รูปภาพและวิดีโอเก่ียวกบักิจกรรมของตน  
 
ส่วนหนึง่ของการลงทนุที่ถือวา่ประสบความส าเร็จของกลุ่มเอเอส คือการสร้างแอปลิเคชัน่ Twitter ภาษา
อาหรับชื่อวา่ The Dawn of Glad Tidings (เรียกสัน้ๆ ว่า Dawn) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google 
Play Store แอปที่ได้รับการประชาสมัพนัธ์ว่าเป็นสินค้าทางการของไอเอสแอปนีเ้ป็นช่องทางหนึ่งที่จะ
ชว่ยให้ผู้ ใช้งานได้รับทราบข่าวความคืบหน้าล่าสุดของกลุ่มญิฮาดไอเอส (ดทูี่ Berger, 2014) 
 
เม่ือผู้ ใช้สมคัรเพื่อใช้งานแอปลิเคชัน่ดงักล่าวแล้ว แอปจะส่งข้อความทวีตไปยงับญัชี Twitter ของคุณ 
ข้อความเหล่านัน้จะประกอบด้วยลิงค์ แฮชแท็ก และรูปภาพต่างๆ ซึ่งเนือ้หาเดียวกนันีจ้ะถูกทวีตจาก
บญัชี Twitter ของผู้ ใช้งานแอปทกุคนโดยอตัโนมติัอีกด้วย โดยข้อความจะมีการเคาะช่องว่างเพื่อหลบ
หลีกอลักอริธึมตรวจจบัสแปมของ Twitter นอกเหนือจากกลไกการท างานดงักล่าวบญัชี Twitter ของผู้ ใช้
แอปจะท างานตามปกติตามค าสัง่ของเจ้าของบญัชี 
 
อีกหนึง่กิจกรรมออนไลน์ของกลุ่มไอเอส คือ แคมเปญแฮชแท็ก ซึง่กลุ่มจะระดมนกัเคล่ือนไหวหลายร้อย
ถงึหลายพนัคนมาชว่ยกนัระดมทวีตข้อความแฮชแท็กในเวลาใดเวลาหนึง่ของวนั ท าให้เกิดเป็นกระแสใน
โลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิธีการนีท้ าให้บญัชี Twitter ภาษาอาหรับชื่อว่า @ActiveHashtags ซึ่งปล่อย
ข้อความแฮชแท็กที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในทุกวนัมีประสิทธิผลเกินจริง เพราะเม่ือกลุ่มไอเอสส่ง
ข้อความแฮกแท็กใดๆ บนสตรีมของ @ActiveHashtags แฮชแท็กดังกล่าวจะถูกรีทวีต 72 ครัง้
โดยประมาณทนัที เป็นการสร้างกระแสอีกระดับให้กบัแฮชแท็กหนึ่งๆ ด้วยการผลักดันในลักษณะนี ้
โอกาสที่ผู้ ใช้งานส่ือโซเชียลจะได้รับข้อความของกลุ่มไอเอสก็เพิ่มสูงขึน้เช่นกนั ไม่เพียงเท่านัน้ยงัมีกลุ่ม
ผู้สนบัสนนุไอเอสที่สร้างบญัชีที่ท างานคล้ายกบั @ActiveHashtags เพื่อน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการญิ
ฮาดโดยเฉพาะและสามารถผลิตข้อความรีทวีตนบัร้อยเม่ือมีการทวีตหนึง่ข้อความ (Berger, 2014) 
 
ตัวอย่าง 
 
ตวัอยา่งที่เดน่ชดัที่สุดได้แกเ่หตกุารณ์ในเดือนธันวาคม 2010 อนัเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ชายชื่อ โมฮมั
เหม็ด บูอาซีซี จุดไฟเผาตวัตายในประเทศตูนิเซีย จนเป็นแรงกดดนัให้ประธานาธิบดีตูนิเซียลงจาก
ต าแหนง่อยา่งถาวร ในโลกโซเชียลทัง้ Facebook และ Twitter มีการระดมใช้แฮชแท็กผลักดนัให้วิดีโอ
บนัทกึภาพการเผาตวัตายของบอูาซีซีน าไปสู่การเคล่ือนไหวในวงกว้าง การเคล่ือนไหวที่อาจน าไปสู่การ
ปฏิวติั และที่ย่ิงไปกวา่นัน้อาจเป็นแรงหนนุส าคญัตอ่คล่ืนการปฏิวติัอาหรับสปริงที่แผ่ครอบคลุมภาคพืน้
แอฟริกาเหนือและตะวนัออกกลาง (Thompson, 2011) 
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ในชว่งฟตุบอลโลกปี 2014 กลุ่มไอเอสใช้วิธีที่คล้ายกนักระจายสารชวนเชื่อที่ส่งเสริมทศันคติสุดโต่ง ใน
ความพยายามที่จะชักจูงฝูงชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก กลุ่มไอเอสทวีตข้อความโดยใส่แฮชแท็ก เช่น 
#Brazil2014 และ #WC2014 ก ากบั หรือแม้แตแ่ฮชแท็กที่เก่ียวกบัสโมสรฟุตบอลแนวหน้าขององักฤษ 
และเม่ือแฮชแท็กอยา่ง  #ENG หรือ #France ถกูใช้งาน เม่ือใดก็ตามที่ผู้ ใช้ Twitter ค้นหาข้อความทวีต
เก่ียวกบัฟตุบอลโลกก็จะพบกบัเนือ้หาชวนเชื่อของไอเอส กลุ่มไอเอสยงัใช้แฮชแท็กเผยแพร่วิดีโอชิน้หนึ่ง
ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบันกัรบญิฮาดชาวองักฤษและออสเตรเลียเพื่อชกัชวนใช้ชาวมุสลิมในยุโรปเข้าร่วม
อดุมการณ์ของพวกตน (Milmo, 2014) กลุ่มไอเอสฉวยโอกาสในช่วงที่ความสนใจของนานาประเทศใน
โลก Twitter มุง่ไปยงัการแข่งขันฟุตบอลโลกเผยแพร่สารของตนทัง้ในภาษาอาหรับและภาษาองักฤษ 
(AFP, 2014) 
 
 
“ผู้กระจายสาร” จุดสนใจของงานศึกษาเกี่ยวกับสื่อโซเชียล 
 
เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงที่วา่ข้อความสนบัสนนุไอเอสส่วนใหญ่มิได้มาจากบญัชี Twitter ทางการของกลุม่ 
โดยบัญชีทางการมีจ านวนน้อยกว่าอย่างทิง้ห่าง บัญชีที่ของกลุ่มคนที่ เรียกว่า “ผู้ กระจายสาร” 
(disseminator) ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายข่าวสารอิสระ ย่อมถือเป็นกลุ่มที่ส าคญัย่ิงต่อกลไกการ
ส่ือสารของกลุ่มไอเอส “ผู้กระจายสาร” ซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นปัจเจกบุคคลที่ไม่ขึน้ต่อหน่วยใดแต่มี
ความเข้าใจและเห็นด้วยกบัภารกิจเพื่ออิสลามของกลุ่มไอเอส เป็นกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนทัง้ทาง
ก าลงัใจและทางการเมืองตอ่อดุมการณ์ของไอเอส โดยวางตวัเป็นแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ (Carter et al., 
2014) พบว่าบัญชี Twitter ของผู้ กระจายสารนัน้ดูจะอยู่นอกพืน้ที่ความขัดแย้งเสียเป็นส่วนใหญ่ 
(Klausen, 2015) และพบวา่เพศหญิงมีบทบาทส าคญัอยา่งชดัเจนในหมูผู่้กระจายสาร ประเด็นนีน้บัเป็น
ข้อค้นพบที่นา่สนใจอยา่งย่ิง (Klausen, 2015) 
 
ผู้ กระจายสารเป็นกลไกที่ทรงคุณค่า เพราะสารจากกลุ่มนีก้ระจายไปในหลากหลายภาษาผ่านส่ือ
หลากหลายประเภท รวมถึง Twitter  Facebook  Instagram และบริการถาม-ตอบอย่าง Ask.FM การ
กระจายข้อมลูผ่านส่ือหลากประเภทพร้อมกนัยอ่มท าให้เนือ้หาสารส่งถึงในวงกว้าง ผู้ กระจายสารที่ถือ
บญัชีส่ือโซเชียลอันหลากหลาย ยงัมีความสามารถในการแปลภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาหลักที่ส่ือ
ทางการของไอเอสใช้ไปสู่ภาษาองักฤษ ท าให้ผู้ รับสารในตะวนัตกเข้าถึงสารได้มากขึน้ (Carter et al., 
2014) และการที่ผู้ กระจายสารมักอยู่นอกพืน้ที่ความขัดแย้ง ปัญหาเร่ืองความก าจัดของเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่น้อยกวา่ท าให้บคุคลเหล่านีส้ามารถให้ภาพรวมของสถานการณ์ในพืน้ที่ยึดครองของไอเอ
สได้ละเอียดครอบคลุมกว่า (Carter et al., 2014)  ประการสุดท้าย ขณะที่ประกาศและรายงานต่างๆ 
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ผ่านบัญชีทางการของกลุ่มไอเอสเป็นการส่ือสารทางเดียว ผู้ กระจายสารไม่เพียงแต่ส่งต่อสารแต่ยัง
พยายามที่จะมีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้ ติดตาม (followers) ของตน มีการพยายามที่จะอธิบายขยายความ
เพิ่มเติม และร่วมพดูคยุแลกเปล่ียนกบัผู้ รับสาร กล่าวโดยสรุปได้ว่าบญัชีส่ือโซเชียลของผู้ กระจายสาร
ชว่ยท างานที่ทัง้ยากและนา่เบื่อปริมาณมากเพื่อเป็นแรงหนนุกลยทุธ์ส่ือโซเชียลของไอเอส 
 
 
ตัวอย่าง: ผู้กระจายสารกับบทบาทผู้ชักน าเข้าร่วมขบวนการไอเอส 
 
เม่ือไมน่านมานีห้นงัสือพิมพ์ The New York Times ได้ตีพิมพ์บทความเก่ียวกบัการใช้งาน Twitter ของ
กลุ่มไอเอสเพื่อชกัชวนหญิงสาวคนหนึง่มาเป็น ‘เจ้าสาวญิฮาด’ (jihadi bride) โดยเร่ืองมีอยู่ว่าหญิงสาว
ชาวอเมริกันซึ่งนบัถือศาสนาคริสต์คนหนึ่งพยายามค้นหาค าตอบเก่ียวกบักลุ่มรัฐอิสลามใน Twitter 
หลังจากที่มีเหตุการณ์ฆ่าตดัศีรษะผู้ ส่ือข่าวชาวอเมริกนั เจมส์ โฟลีย์ หญิงสาวผู้ นีถู้กค้นพบได้อย่าง
ง่ายดายในโลกออนไลน์ และได้ร่วมพูดคุยโต้แย้งกบัผู้ ชักน าเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เก่ียวกับศาสนา
อิสลาม ผู้ชกัน ามีการติดตอ่กบัหญิงสาวคนดงักล่าวอยา่งตอ่เนื่อง และแสดงความเข้าอกเข้าใจอยา่งมาก
ตอ่หญิงสาวผู้นี ้และเม่ือเธอตดัสินใจเข้ารับศาสนาอิสลามเธอได้รับของขวญั เช่น ฮิญาบ (ผ้าคลุมผม) 
และพรมปลูะหมาดซึง่ท าให้เธอมีความรู้สึกแปลกแยกจากครอบครัวและชมุชนของตนอีกระดบั การแยก
ปัจเจกบุคคลออกจากครอบครัวและชุมชนของตนเป็นวิธีการหนึ่งที่กลุ่มไอเอสใช้เพื่อ ล่อลวงบุคคล
เหล่านัน้มาสู่เส้นทางภารกิจของตน  อดีตผู้ชกัน าจากกลุ่มตาลีบนัคนหนึ่งกล่าวว่ากลุ่มไอเอสนัน้ได้โยน 
“เชือกชว่ยชีวิตลงในทะเลดิจิตอล” (Callimachi, 2015) และควานหาบคุคลที่แยกตวัจากสงัคม 

 
ความเป็นจริง (กระบวนทศัน์เกี่ยวกับไอเอส สื่อโซเชียล และสื่อกระแสหลัก) 
 
จากการใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วรวมถงึกลยทุธ์อื่นๆ ท าให้กลุ่มไอเอสสามารถสร้างภาพความ
ของแข็งแกร่งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในโลกออนไลน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าเร็จของการรณรงค์ผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มไอเอสท าให้ Berger สรุปว่า การทุ่มเทให้กับ
กิจกรรมทาง Twitter อยา่งขยนัขนัแข็งและเป็นระบบของกลุ่มไอเอส ท าให้กลุ่มสามารถครองความสนใจ
จากส่ือมวลชนและความสนใจอนัมีผลต่อนโยบายต่างๆ ในสัดส่วนที่มากกว่าที่ควรจะเป็น (2015) กล
ยทุธ์ออนไลน์ของไอเอสได้สร้างผลกระทบสูงเกินกวา่ความแข็งแกร่งจริงในเชิงจ านวนท าให้มีการนิยาม
ปรากฏการณ์นีว้่า “femtorisk” ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่ความน้อยในเชิงตัวเลขสามารถสร้าง
ผลกระทบที่สูงมากตอ่นโยบายตา่งๆ ในระดบัโลก (Berger, 2015) ดงัเชน่ การขยายวงกว้างของไอเอสสู่
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นานาชาติที่ส่วนหนึง่เป็นผลจากความสามารถในการส่ือภาพของความแข็งแกร่งและส่งค าเตือนตา่งๆ ที่
เกินกวา่ก าลงัจริงในเชิงกายภาพของกลุ่ม 
 
ความได้เปรียบของกลุ่มไอเอสมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงจากโซเชียลเน็ตเวิร์กไปยงัส่ือกระแส
หลกั อนัเป็นการก้าวกระโดดที่มีแรงผลกัดนัส าคญัคือความคลัง่ไคล้ในการกระท าทรมานของกลุ่ม และ
วิธีการเลือกเป้าหมายที่รักการเสพส่ือ ความหวาดกลัวต่อไอเอสได้แพร่ระบาดจริงในความหมายเชิง
อปุมาอปุมยั แตก็่นา่สนใจที่ความพยายามในการส่ือโซเชียลของไอเอสประสบความส าเร็จเพียงพอที่จะ
ผลกัดนัสารของตนไปยงับรรดาส่ือมวลชนผู้ มีหน้าที่กลัน่กรองข่าวสาร ซึง่กลบัท าหน้าที่ชว่ยกระจายสาร
เหล่านัน้ 
 
ในท านองเดียวกับข้อค้นพบของ Berger ศาสตราจารย์ด้านการตลาด Scott Galloway จาก
มหาวิทยาลยันิวยอร์ก กล่าววา่ ภาพความรุนแรงที่ส่งมาจากกลุ่มรัฐอิสลามได้รับการเผยแพร่กว้างไกล
กวา่กลุ่มผู้ รับสารเปา้หมายแรกเร่ิมของกลุ่ม ในลกัษณะเดียวกบัที่ข้อความทวีตของดาราหรือคนดงัได้รับ
การเผยแพร่ตอ่ๆ กนับนเว็บไซต์และส่ือกระแสหลกั (Gladstone and Goel, 2015) อนัเป็นเหตใุห้อิทธิพล
ของกลุ่มรัฐอิสลามมีแนวโน้มสูงกวา่ที่ตวัเลขบง่ชีม้าก 
 

8.2.4 Facebook 

 
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเก่ียวกบัการใช้ Facebook ของกลุ่มหวัรุนแรงและสุดโต่งนัน้ยงัมีจ ากดัมาก ทัง้
ในด้านปริมาณและคุณภาพเม่ือเทียบกบัการศึกษาการใช้งาน Twitter สาเหตุส าคญัประการหนึ่งคือ
การศกึษา Facebook เป็นงานที่ซบัซ้อนเพราะ Facebook เป็นส่ือโซเชียลที่น าเสนอวิธีการส่ือสารและ
ปฏิสมัพนัธ์ที่มีความเปล่ียนแปลงสูงและหลากหลายรูปแบบพร้อมกนั บทสนทนาใน Facebook เป็นได้
ทัง้แบบเปิด (public) และแบบปิด (private) สามารถเผยแพร่ทัง้วิดีโอ รูปภาพ และข้อความซึง่อาจจะสัน้
กวา่ข้อความใน Twitter หรือยาวเป็นบทความ ดงันัน้ความครอบคลุมในการศึกษาเก่ียวกบั Facebook 
จงึมีสถานการณ์ใกล้เคียงกบั blog และมกัจะไมใ่ชจ่ดุสนใจหลกัของบทความเชิงวิชาการที่เก่ียวข้อง  
 
Vergani ได้วิเคราะห์กรณีการใช้ส่ือของ จูลิอาโน เดลเนโว ชายชาวอิตาลีผู้ เข้ารับอิสลามคนแรกที่
เสียชีวิตในซีเรียจากการเข้าร่วมขบวนการต่อต้านการปกครองของประธานาธิบดีอะซดั ทัง้เนือ้หา 
YouTube และ Facebook ในบทความดงักล่าว Vergani วิเคราะห์แนวคิดของค าว่า ‘prosumer’ ซึ่ง
หมายถึงผู้ ที่ไม่เพียงบริโภคส่ือแต่ยงัท าหน้าที่ผลิตเนือ้หาด้วย Vergani ระบุว่าตัวแสดงประเภทนีไ้ม่
เพียงแตบ่อกตอ่เร่ืองเล่าหลกัของกลุ่มกอ่การร้ายอยา่งอลักออิดะห์แตย่งัชว่ยปรับแตง่สารให้เข้ากบับริบท
ตา่งๆ แม้โดยรวมแล้ว เดลเนโว จะยดึตามเร่ืองเล่าที่กลุ่มอลักออิดะห์ใช้ทัง้ในการเรียกร้องให้อิตาลีถอน
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ทพัออกจากอฟักานิสถานและการส่งสารข่มขู่บรรดาศิลปินที่วาดภาพล้อเลียนศาสดามฮูมัมดั แตก็่พบวา่
วิดีโอที่เขาท าขึน้มีเนือ้หาที่ตา่งออกไปหลายประการที่นา่สนใจ และที่นา่สนใจมากประการหนึ่งคือการที่
เดลเนโวน าภาพของ โอซามา บินลาเดน มาอยูคู่ก่บั เจ กวูารา ทัง้ที่บคุคลทัง้สองมีอดุมการณ์ที่ตา่งอยา่ง
ชดัเจนในหลายแง่มุม การปรากฏตวัผ่านโลกออนไลน์ท าให้เดลเนโวสามารถออกแบบอตัลักษณ์ใหม่
ให้แกต่วัเขา ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ที่เป็นผลจากผสานรวมของเร่ืองเล่าจากอลักออิดะห์และระบบความคิด
ความเชื่อที่ติดมากบัเชือ้ชาติอิตาลีของตนเอง (Vergani 2014a) ในบทความอีกชิน้ Vergani ท าการ
วิเคราะห์เร่ืองเล่าออนไลน์ที่ขบวนการแบง่แยกดินแดนมินดาเนาใช้ใน Facebook ภาษาองักฤษสามเพจ
ด้วยกนั และพบวา่เพจเหล่านีมี้การเชื่อมโยงเร่ืองเล่าระดบัโลกและท้องถ่ิน กล่าวคือ ถึงแม้ว่าการต่อสู้
แข็งขืนของขบวนการจะเป็นเร่ืองในท้องถ่ิน แตข่ณะเดียวกนัก็ถกูน าเสนอเป็นประเด็นระดบัโลก และมีน า
เร่ืองราวการตอ่สู้ ในเขตภูมิศาสตร์อื่นๆ มาผสานกบัสถานการณ์ในท้องถ่ินของตน (Vergani 2014b) 
 

8.2.5. ดาบิค (Dabiq) 

 
ดงัที่แจกแจงไปแล้วว่ากลุ่มไอเอสมีแผนการใช้ส่ือโซเชียลที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือ
อยา่ง Dabiq วารสารออนไลน์ของกลุ่มเป็นส่ิงที่ไมอ่าจมองข้าม เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยอธิบาย
เก่ียวกับเร่ืองเล่าที่ขบวนการญิฮาดสายเลือดใหม่ (neojihadist) ใช้ได้เป็นอย่างดี ในท านองเดียวกับ 
Inspire วารสารออนไลน์ของกลุ่มอลักออิดะห์ Dabiq ถกูใช้เพื่อการชวนเชื่อและการสรรหาสมาชิกใหม ่
ปัจจบุนั Dabiq มีด้วยกนัเก้าฉบบั ฉบบัปฐมฤกษ์ใช้ชื่อวา่ “การกลบัมาของคอลีฟะฮ์” เผยแพร่เม่ือเดือน
กรกฎาคม 2014 (ตรงกบัเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศกัราชที่ 1435)  ซึ่งเป็นเดือนเดียวกบัที่กลุ่มไอเอสป
ระกาศวา่รัฐอิสลามได้รับการฟืน้ฟแูละสถาปนาขึน้ใหมอ่ีกครัง้ Dabiq ทกุฉบบัจะขึน้ต้นด้วยค ากล่าวของ 
อาบ ูมซูาบ อลั ซาร์กาวี ที่วา่ “เปลวเพลิงได้ถกูจดุขึน้แล้วที่นี่ในอิรัก และหากเป็นพระประสงค์ของอลัลอฮ ์
ความร้อนของมนัจะทวีรุนแรงอยา่งไมห่ยดุยัง้จนเผาผลาญกองทพัครูเสด (อาจหมายถงึพวกตะวนัตก)ใน
ดาบิค” (Dabiq, July 2014) ซาร์กาวีนัน้ถือเป็นผู้ น าอัลกออิดะห์ในอิรักซึ่งถ้อยค าที่มีการน ามาใช้
ดงักล่าว ส่ือความตัง้ใจของเขาที่จะขยายรัฐอิสลามจากอิรักสู่ซีเรียกอ่นที่จะเสียชีวิตในปี 2006 ทีน่า่สนใจ
คือ ดาบิค เป็นชื่อเมืองส าคญัในต านานอิสลามเก่ียวกบัสงครามก่อนวนัสิน้โลก  ดาบิค ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของเมืองอเลปโปในซีเรีย และจากค าแถลงของไอเอส “หนึ่งในสงครามครัง้ย่ิงใหญ่ระหว่างมุสลิม
และกองทพัครูเสดจะเกิดขึน้ใกล้กบัดาบิค” (Dabiq, July 2014) 
 
ดาบิคทัง้เก้าฉบบัได้ประมวลเร่ืองราวชยัชนะทางการทหารรวมถึงความส าเร็จอื่นๆ ของกลุ่มไอเอส เช่น 
ฉบบัแรกได้น าเสนอภาพเมืองหลายเมืองที่ได้รับการปลอดปล่อย กิจกรรมการแจกซะกาด (งานการกศุล) 
การปาหินลงโทษผู้ที่กระท าผิดประเวณี การจบักมุตวักลุ่มผู้ ค้ายาเสพติด และภาพทหารไอเอสก าลังละ
ศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน (Dabiq, July 2014) และในท านองเดียวกบัเนือ้หาวิดีโอใน YouTube ซึ่ง
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โพสต์โดยบญัชีชื่อ The Revival Production วาทกรรมอ้างอิงหลกัศาสนาอิสลามถูกใช้อย่างหนกัหน่วง
ในวารสาร Dabiq เชน่ การหยิบยกหลกัการแตด่ัง้เดิมของอิสลามที่แบ่งสังคมโลกออกเป็นสองค่าย นัน่
คือ ดาร์ อลั-อิสลาม หมายถงึ ดินแดนส าหรับศาสนาอิสลามและการศรัทธา กบั ดาร์ อลั-ฮาร์บ ส าหรับผู้
ปฏิเสธศาสนาและความหน้าไหว้หลงัหลอก  (Dabiq, July 2014) 
 
ควบคู่ไปกบัการใช้ภาพส่ือเร่ืองเล่าในแบบญิฮาดสายเลือดใหม่ ไอเอสยังอวดอ้างกลุ่มผู้ สนบัสนุนที่
กว้างขวางของตน ซึง่นัน่หมายถงึความสามารถในการกระจายอ านาจของกลุ่ม Dabiq ยงับรรยายความ
ถงึความสามารถของไอเอสในการรวบรวม ‘พีน้่อง’ จากหลากหลายพืน้เพชีวิต ครอบคลุมหลายภาคพืน้
ทวีป (Dabiq, July 2014) ไมเ่พียงเทา่นัน้ Dabiq ฉบบัที่ 6 ได้กล่าวยกยอ่ง แมน ฮารอน โมนิส ชายผู้ ก่อ
เหตจุบัตวัประกนัที่ร้านลินท์คาร์เฟ่ ในนครซิดนีย์เม่ือเดือนธันวาคม 2014 ส่วนฉบบัที่ 7 ใช้ภาพปกเป็น
ชายสูงวยัชาวมสุลิมสองคนที่ร่วมถือปา้ย ‘Je suis Charlie’ (ฉนัคือชาร์ลี) เพื่อร่วมไว้อาลยัหลงัเหตกุารณ์
บกุยิงที่ส านกัพิมพ์ Charlie Hebdo ในปารีสเม่ือต้นปี (2015) โดยระบุว่าการก่อเหตุทัง้สองเหตุการณ์
เป็นส่ิงที่ไอเอสให้การยอมรับ โดยกล่าวอ้างวา่ ฮารอน โมนิส ได้กระท าตาม “เสียงเพรียกแห่งคอลิฟะฮ์
โจมตีพวกที่เปิดสงครามกบัรัฐอิสลาม” โดยที่ไมต้่องเดินทางมาถงึรัฐอิสลาม (Dabiq, February 2015) 
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9. Year 2 Broadcasting Model 
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10. เคร่ืองมือการวิจัย 
 

10.1 ค าถ ามและหัวข้อส าหรับก ารสัมภ าษณ์กลุ่มและเดี่ยว  

10.1.1. ยุทธศาสตร์และโครงการในการต่อต้านการก่อการร้าย 
 

1. ในประเทศของทา่นมีโครงการในการตอ่ต้านผู้ มีความคิดหวัรุนแรงอยา่งไรบ้าง 
2. โครงการเหล่านีใ้ช้วิธีการอยา่งไร 
3. โครงการเหล่านีเ้จาะจงกบักลุ่มใดเป็นพิเศษ 
4. ทา่นคิดวา่โครงการเหล่านีมี้ประสิทธิภาพหรือไม่ 
5. ถ้าทา่นคิดวา่โครงการเหล่านีไ้ร้ประสิทธิภาพ อะไรทาให้ทา่นคิดเชน่นี ้

 

10.1.2.  โครงการในการต่อต้านการก่อการร้ายและการส่ือสาร  

 

1. ทา่นคิดวา่การกระจายเสียงในส่ือนัน้มีบทบาทในการกอ่การตอ่ต้านการกอ่การร้ายหรือไม่ ถ้ามี 
ทา่นคิดวา่บทบาทนีเ้ป็นอยา่งไร 

2. ทา่นคิดวา่ส่ือชนิดใดมีประสิทธิภาพในการตอ่ต้านความคิดสุดโตง่ได้มากที่สุด 
3. ท่าคิดว่าส่ือกระแสหลักและส่ือสังคมออนไลน์นัน้มีบทบาทในการต่อต้านความคิดสุดโต่งใน

ระดบัที่เทา่เทียมกนัหรือไม ่
4. ทา่นคิดวา่เราสามารถนาแนวคิดจาดโครงการเผยแพร่ความรู้ต่าง  ๆ มาใช้ในโครงการต่อต้าน

ความคิดหวัรุนแรงได้หรือไม ่

 

10.1.3.  ความเป็นตัวตน ความรู้สึกเป็นหน่ึงอันเดียวกัน และส่ือ  
 

1. ในแง่มมุของความคิดทางการเมือง ทา่นคิดวา่ตวัของทา่นมีความคิดไปทางฝ่ายใด 
2. ทา่นคิดวา่ชมุชนของทา่นนา่อยูเ่พียงใด 
3. ทา่นรู้สึกใกล้ชิดกบัชมุชนของทา่นหรือไม่ เพราะเหตใุด 
4. ทา่นบง่บอกตวัตนทา่นอยา่งไรเม่ืออยูใ่นประเทศไทย 
5. ทา่นบง่บอกตวัตนทา่นวา่เป็นคนไทยหรือชาวมสุลิมกอ่น เพราะเหตใุด 
6. สาหรับทา่น การเป็นชาวมสุลิมมีความหมายอยา่งไร 
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7. ทา่นคิดวา่มีความลาเอียงตอ่ชาวมสุลิมในส่ือหรือไม่ เพราะเหตุใด มีวิธีในการตอบโต้กบัความ
ลาเอียงนีอ้ยา่งไรบ้าง 

8. ทา่นคิดวา่การนาเสนอชาวมสุลิมในส่ือมีความแม่นยาหรือไม่ เพราะเหตุใด มีวิธีในการตอบโต้
กบัการนะเสนอในรูปแบบนีอ้ยา่งไรบ้าง 

9. ทา่นคิดอยา่งไรกบัการนาเสนอศาสนาอิสลามและชาวมสุลิมในส่ือไทยกอ่นเหตกุารณ์ 9/11 
10. ทา่นคิดวา่ส่ือไทยมีความตัง้ใจในการนาเสนอข่าวที่เก่ียวกบัชาวมสุลิมและศาสนาอิสลามอย่าง

ไมถ่กูต้องหรือไม ่
11. ทา่นคิดวา่เหตกุารณ์ 9/11 นัน้ทาให้ชาวมสุลิมใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ยากขึน้หรือไม่ หรือไม่มี

การเปล่ียนแปลงแตอ่ยา่งใด 
12. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ขัดแย้งในปัตตานีนัน้ทาให้ชาวมุสลิมใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ยากขึน้

หรือไม ่หรือไมมี่การเปล่ียนแปลงแตอ่ยา่งใด 
13. ทา่นคิดวา่เหตกุารณ์ 9/11 มีผลดีหรือผลเสียตอ่ชีวิตของชาวมสุลิมรอบโลก 
14. เหตกุารณ์ใดมีผลกระทบตอ่ชมุชนชาวมสุลิมมากกวา่กนั 
15. ทา่นเคยถกูกระทาอยา่งไมเ่ทา่เทียมเพราะเป็นชาวมสุลิมในประเทศไทยหรือไม่ 
16. ปัญหาของชาวมสุลิมในไทยที่สาคญัที่สุดมีอะไรบ้าง 
17. เม่ือคานึงถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมและชาวไทยท่านคิดว่าความขัดแย้งนัน้เป็นอะไรที่

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ หรือทา่นคิดวา่ยงัสามารถหาวิธีเพื่ออยูร่่วมกนัได้ 
18. เม่ือคานงึถงึวฒันธรรมของชาวมุสลิมและชาวตะวนัตกท่านคิดว่าความขัดแย้งนัน้เป็นอะไรที่

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ หรือทา่นคิดวา่ยงัสามารถหาวิธีเพื่ออยูร่่วมกนัได้ 
 

 

10.1.4. ศาสนา  
 

1. ศาสนามีความสาคญัในชีวิตทา่นเพียงใด 
2. ทา่นเคร่งศาสนามากน้อยเทา่ใด 
3. ทา่นเย่ียมมสัยิดในชมุชมทา่นบอ่ยแคไ่หน 
5. ทา่นอดอาหารบอ่ยเพียงใด 
6. ท่านคิดว่ามีความขัดแย้งระหว่างการเป็นชาวมุสลิมที่เคร่งศาสนาและการใช้ชีวิตอยู่ในโลก

ปัจจบุนัหรือไม ่
7. ทา่นคิดวา่มสัยิดนัน้ควรจะหลีกเล่ียงการเมือง หรือควรที่จะให้ความเห็นในการดารงชีวิตอยูข่อง

ชมุชนทัว่ไปรวมไปถงึในเร่ืองของการเมือง 
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10.1.5 อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 
 

1. ปกติแล้วทา่นดโูทรทศัน์ทกุวนัหรือไม ่
2. ทา่นดรูายการโทรทศัน์อะไรบ้าง 
3. ปกติแล้วทา่นดโูทรทศัน์วนัละก่ีชัว่โมง 
4. ทา่นใช้ส่ือสงัคมออนไลน์บอ่ยแคไ่หน และใช้เป็นเวลานานเทา่ไร 
5. ทา่นอา่นนิตยสารบอ่ยหรือไม ่
6. ทา่นฟังวิทยบุอ่ยหรือไม ่
8. ทา่นฟังรายการวิทยอุะไรบ้าง 
9. ปกติแล้วทา่นฟังวิทยวุนัละก่ีชัว่โมง 

10. ทา่นเชื่อในข้อมลูที่ได้รับจากส่ือกระแสหลกัและส่ือสงัคมออนไลน์หรือไม่ 
11. ทา่นใช้เคร่ืองมืออะไรบ้างในการเชื่อมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต 
12. ทา่นชอบใช้อินเตอร์เน็ตในสถานที่ใดมากที่สุด 
13. ในวนัธรรมดานัน้ ทา่นใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทางานหรือเพื่อเหตผุลส่วนตวัมากกวา่กนั 
14. ในวนัธรรมดานัน้ ทา่นใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทาอะไรมากที่สุด 
15. ถ้าทา่นสามารถเลือกใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อจดุประสงค์เดียว ทา่นจะเลือกใช้เพื่ออะไร 
16. เหตผุลหลกัในการใช้เฟสบุ๊กของทา่นคืออะไร 
17. เหตผุลหลกัในการใช้ทวิตเตอร์ของทา่นคืออะไร 
18. ทา่นชอบใช้เฟสบุ๊กหรือทวิตเตอร์มากกวา่กนั 
19. ทา่นได้รับข่าวสารจากส่ือสงัคมออนไลน์บอ่ยแคไ่หน 
20. ทา่นคิดวา่ความคิดเห็นที่ทา่นเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์นัน้ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามความคิดเหน็

ของทา่น ตรงบ้างไมต่รงบ้าง หรือตรงกนัข้ามกบัความคิดเห็นของทา่น 
21. ทา่นคิดวา่ทา่นกดดหูรือศกึษาความคิดเห็นที่ไมต่รงกบัทา่นบอ่ยหรือไม่ 

 

10.1.6. รัฐบาลและการปกครอง 
 

1. เม่ือนกึถงึประชาธิปไตยและการปกครองในประเทศไทย ทา่นคิดวา่มีประสิทธิภาพดี ใช้ได้ หรือ 
ไมดี่ 
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10.1.7. ความคิดสุดโต่ง  
 

1. ทา่นมีความกงัวลเก่ียวกบักลุ่มอิสลามที่มีความคิดสุดโตง่ทัว่โลกหรือไม่ 
2. ทา่นมีความกงัวลเก่ียวกบักลุ่มอิสลามที่มีความคิดสุดโตง่ในประเทศไทยหรือไม่ 
3. ทา่นคิดวา่ชาวมสุลิมทัว่ไปในประเทศไทยมีความคิดอยา่งไรกบักลุ่มอิสลามที่มีความคิดสุดโต่ง

ในประเทศไทย 
4. ทา่นคิดวา่อิสลามนัน้ยอ่มถกูบง่ชีอ้ยา่งผิด ๆ วา่เป็นศาสนาที่สนบัสนนุความรุนแรงหรือไม่ 
5. จีฮจัในศาสนาอิสลามมีความหมายอยา่งไร 
6. ทา่นคิดวา่เป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเป็นเร่ืองการตอ่สู้  
7. ท่านคิดว่าการโจมตีประชาชนทั่วไปเป็นยุทธการที่  มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ ได้ผลบ้างไมไ่ด้ผลบ้าง หรือไมมี่ประสิทธิภาพ 
8. ท่านเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนีห้รือไม่ ชาวมิสลิมจาเป็นที่จะตอบโต้กับชาวตะวันตกเพื่อ

ปกปอ้งเกียรติยศของชาวมสุลิม 
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11. Year 2 Final Findings 
 

11.1 การเก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประเทศไทย - ข้อ
ค้นพบเบ้ืองต้น 
 

ผู้ เข้าร่วมสนทนามีทัง้หมด 20 กลุ่มจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทยอนัได้แก่: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแกน่และอดุรธานี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) ภาคใต้ (ภูเก็ต) และชายแดนใต้ 
(ปัตตานี) ในแต่ละภาคยงัแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่: กลุ่มชาวบ้าน ผู้ น าศาสนา 
เยาวชน(วยัรุ่น) และองค์กรภาคประชาสงัคม 
 

11.1.1. ความเคร่งศาสนา 
 
พบว่าทัง้คนมุสลิมโดยก าเนิดและกลุ่มที่เข้ารับอิสลามต่างก็แสดงทรรศนะในทางเดียวกนัเก่ียวกับ
เปา้หมายและคณุคา่ที่อิสลามเติมเต็มให้แกช่ีวิต และศรัทธาของพวกเขากินความกว้างกวา่แค่การบรรลุ
หน้าที่ในเสาหลักห้าประการของอิสลาม นอกจากนี ้กลุ่มสนทนากล่าวตรงกันว่าอิสลามได้มอบเข็ม
ทิศทางศีลธรรมซึง่ท าให้พวกเขาสามารถแยกแยะถกูและผิด  ทัง้นีท้ ัง้นัน้ มีการเอ่ยถึงปัญหาเม่ือตนต้อง
ปฏิบติัหน้าที่ทางศาสนาในพืน้ที่สาธารณะ เช่น พบว่าสังคมไทยมีการตีความการแสดงออกถึงความ
เคร่งครัดในศาสนาไปในบางทิศทาง  เช่น เม่ือพบเห็นการละหมาดครบห้าเวลา อาจตีความว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของความสุดโตง่หรือการถกูท าให้เป็นพวกหวัรุนแรง 
 

11.1.2. มสัยดิ 
 
ผู้ เข้าร่วมสนทนาเกือบทัง้หมดเห็นตรงกนัวา่มสัยิดคือหวัใจของชมุชนมสุลิม ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นที่
ละหมาดรวมแล้ว ยังเป็นศูนย์ศึกษาความรู้ทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมผู้ คนในเทศกาลทางศาสนา 
อยา่งไรก็ตาม โดยรวมเห็นตรงกนัวา่บทบาทของอิหมา่มที่มีตอ่ชมุชนได้ลดลงเร่ือยๆ และขาดสายสมัพนัธ์
ระหวา่งอิหม่ามและมุสลิมรุ่นเยาว์ ต่างจากในอดีตที่อิหม่ามมกัจะมีบทบาทสูงในชุมชนโดยได้รับการ
สนบัสนนุจากทัง้จากเยาวชนและชาวบ้านในชุมชน และบทบาทนัน้ครอบคลุมกว้างกว่าการเป็นเพียง
ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนา ผู้ ร่วมสนทนาเสนอว่าอิหม่ามควรมีบทบาทในการหยิบยกปัญหาที่
ก าลงัลุกลามในชมุชนของตน อาทิเชน่ ปัญหายาเสพติดและลทัธิสุดโตง่ 



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

 

 

 

44 

นอกจากนี ้บทบาทของมสัยิดที่ลดลงจนกลายเป็นเพียงพืน้ที่สาธารณะของชุมชนมุสลิม ยัง
ส่งผลให้มสัยิดสูญเสียบทบาทในการแก้ไขความขดัแย้งที่เคยมีในอดีต รวมถงึบทบาทในการสร้างความ
สามคัคีในหมูช่าวมสุลิมซึง่นบัเป็นประเด็นที่อนัตราย ตรงกนัข้ามมสัยิดในปัจจุบนัถูกมองว่าเป็นบ่อเกิด
ของความแตกแยกจากการแบง่แยกฝักฝ่าย เชน่ นิกายชิอะฮ์และซุนนี และการแบ่งแยกตามแนวความ
เชื่อเป็นคณะใหม ่(ซาลาฟี) และคณะเกา่ (ชาฟีอี) พฤติการณ์นีส้ร้างความแตกแยกและความตึงเครียด
ไมเ่พียงแตใ่นมสัยิดเทา่นัน้ แตใ่นชมุชนมสุลิมโดยรวมด้วย 

ผู้ ร่วมสนทนามองวา่การที่เยาวชนขาดการมีส่วนร่วมกบัมสัยิดเป็นเหตุผลส าคญัที่บทบาทของ
มสัยิดควรได้รับการใส่ใจและฟืน้ฟจูากสงัคมมสุลิม ผู้ ร่วมสนทนากลุ่มเยาวชนสะท้อนว่าทุกวนันีม้สัยิด
มกัถกูมองวา่เป็นสถานที่ส าหรับ ‘คนสูงวยั’ และอธิบายถงึสาเหตทุี่พวกตนขาดสายสัมพนัธ์กบัมสัยิดว่า
เป็นเพราะไมไ่ด้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น เม่ือใดก็ตามที่พวกเขาพยายามมีส่วนร่วมโดยการเสนอ
หรือคิดจะน ากิจกรรมที่ดงึดดูมสุลิมรุ่นใหม่มาใช้ มกัจะถูกคดัค้านจากกลุ่มผู้ น าศาสนาซึ่งเป็นผู้ อาวุโส  
พบวา่ในขณะที่กลุ่มผู้น าศาสนาดงักล่าวมิได้ตระหนกัถึงอุปสรรคที่วยัรุ่นหยิบยกขึน้มาเหล่านี ้พวกเขา
กลบัยอมรับวา่จ าเป็นที่เยาวชนต้องมีส่วนร่วมกบัมสัยิด 
 

11.1.3. อตัลกัษณ์ 
 
อตัลกัษณ์สองขัว้ของมสุลิมในประเทศไทยปรากฏชดัจากการที่กลุ่มสนทนาโดยทัว่ไปเรียกตวัเองว่า ‘คน
ไทย-มสุลิม’ โดยให้ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ด้านศาสนามากกวา่อตัลักษณ์ด้านสัญชาติ ผู้ ร่วมสนทนา
บางคนกล่าววา่การให้ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ด้านศาสนากอ่นสญัชาติ เป็นเหตุให้พวกเขาไม่เข้าร่วม
ประเพณีไทยบางอยา่งที่ขดัแย้งกบัค าสอนของอิสลาม อยา่งไรก็ตาม พฤติการณ์ดงักล่าวมิได้บ่งบอกว่า
ชาวมสุลิมไมร่ักประเทศชาติหรือไมไ่ด้รู้สึกวา่ประเทศไทยเป็นบ้าน เพียงแตพ่วกเขาจ าเป็นต้องหาสมดุล
ระหวา่งสองอตัลกัษณ์ ทัง้ความเป็นไทยและความเป็นมสุลิมซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศที่ประชากร
ส่วนใหญ่ไมใ่ชม่สุลิม 
 
พบวา่สถานการณ์ทางการเมืองในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย ได้ส่งผลกระทบต่ออตัลักษณ์สองขัว้ของ
ชาวไทยมสุลิม กล่าวคือ ไมว่า่บคุคลนัน้จะมาจากภาคใต้ หรือภาคอื่นของประเทศการแสดงออกถึงอตั
ลกัษณ์มสุลิมที่ชดัเจนจะถกูเชื่อมโยงกบัความเป็นมลายแูละความรุนแรง ในขณะที่เหตผุลที่ชาวปัตตานี
จ านวนมากเรียกตนเองวา่มุสลิมมลายูเพราะตนใช้ภาษามลายูเป็นภาษาพูด อย่างไรก็ตามกลุ่มวยัรุ่น
ปัตตานีกล่าววา่การระบวุ่าตนเองเป็นคนมลายูท าให้เกิดปัญหา กล่าวคือจะถูกมองว่าเป็นการปฏิเสธ
ความเป็นไทยและชาติไทยอยา่งเปิดเผย 
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11.1.4. ส่ือ 
 
ผู้ ร่วมสนทนาส่วนใหญ่กล่าววา่ส่ือมีบทบาทส าคญัในการแสดงภาพเชิงลบของชาวมสุลิม ข้อมลูข่าวสาร
ที่ส่ือรายงานมกัแสดงภาพของอิสลามวา่เป็นศาสนาแหง่ความรุนแรงและมีความหมายเปรียบได้กบัค าวา่ 
การกอ่การร้าย ส่ือยงัส่งเสริมการมองแบบเหมารวมวา่คนมสุลิมคือผู้กอ่การร้าย มีมมุมองที่วา่ได้เติมเชือ้
ไฟให้กบัปรากฏการณ์เกลียดกลวัอิสลาม (Islamophobia) ด้วยการต าหนิและกล่าวหาอยา่งเป็นระบบวา่
มสุลิมเป็นผู้กอ่เหตรุุนแรงหรือความขดัแย้งเหมารวมทกุกรณี (เชน่ เหตกุารณ์ระเบิดกลางกรุงเทพฯ เม่ือ
เร็วๆ นี)้  ส่ือยงัสะท้อนภาพความขัดแย้งในชายแดนใต้ของไทยว่าเป็นความรุนแรงทางศาสนาอย่าง
ตอ่เนื่อง บิดเบือนค าวา่ ‘ญิฮาด’ วา่เทียบเท่ากบัค าว่าการก่อการร้ายและสงครามศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือตอกย า้
ภาพลบของมสุลิมและสร้างความหวาดกลวัในหมูค่นศาสนาอื่น กลุ่มผู้ ร่วมสนทนายงัชีใ้ห้เห็นว่าส่ืองด
เว้นการรายงานเร่ืองราวด้านดีเกี่ยวกบัมุสลิม นอกจากนีย้งัเปิดเผยว่า พวกเขาท าการตรวจสอบความ
ถกูต้องและเที่ยงตรงของข่าวที่รายงานโดยส่ือไทยโดยเปรียบเทียบกบัแหล่งข่าวต่างประเทศ เช่น CNN 
หรือ al Jazeera ซึง่เป็นแหล่งที่พวกตนรู้สึกว่ามีความเป็นกลางมากกว่าและมุ่งเร้าอารมณ์น้อยกว่าใน
การรายงานเร่ืองราวเก่ียวกบัมสุลิม 

 
นอกเหนือจากประเด็นเก่ียวกบัส่ือสร้างความหวาดกลวัตอ่ชาวมุสลิมและศาสนาอิสลาม กลุ่ม

สนทนายงัระบวุา่ข่าวสารจากส่ือยงัมีผลลดทอนโอกาสในการได้งาน การสร้างมสัยิด และการผลิตอาหาร
ฮาลาลของชาวมสุลิมในบางจงัหวดั นอกจากนี ้ยงัก่อให้เกิดกรณีการเหยียดและการเลือกปฏิบติัโดยดู
จากรูปลกัษณ์ภายนอกและความเชื่อทางศาสนา 

ในประเด็นของส่ือโดยมสุลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะโทรทศัน์ ผู้ ร่วมสนทนาได้ชีป้ระเด็นความ
ตงึเครียดและการแบง่ฝักฝ่ายในชมุชนมสุลิมอนัเป็นผลจากรายกายโทรทศัน์บางรายการที่เน้นย า้เนือ้หา
เก่ียวกบัความขัดแย้งและการแบ่งแยกระหว่างมุสลิมส านกั ‘เก่า’ และ ‘ใหม่’ ในประเทศไทย ผู้ ร่วม
สนทนาแนะน าให้มีช่องของมุสลิมหนึ่งช่องที่ช่วยลบล้างการแบ่งแยกเหล่านัน้และมุ่งที่กลุ่มผู้ ชม
เปา้หมายที่ไมใ่ชม่สุลิมด้วย ผู้ ร่วมสนทนาเกือบทัง้หมดเห็นด้วยอย่างมากกบัแนวคิดที่ว่าควรมีประมวล
หลกัปฏิบติัในการรายงานข่าวสารเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย อนัจะเป็นหนทางหนึง่ในการขจดั
ปัญหาความไมเ่ทา่เทียมและการขาดความเป็นมืออาชีพในการรายงานเก่ียวกบัมสุลิมในประเทศไทย 
 

11.1.5. อนิเตอร์เน็ตและส่ือโซเชียล 
 
อินเตอร์เน็ตถกูใช้งานในหลากหลายวตัถปุระสงค์ด้วยกนั เชน่ ใช้ค้นหาข้อมลูด้านศาสนาใน Google ใช้
สร้างกลุ่มสนทนา และใช้เผยแพร่ข้อมลูให้แกก่ลุ่มคนที่มีแนวโน้มเข้ารับอิสลาม แต่แม้จะมีการหยิบยก
ข้อดีหลายประการ ขณะเดียวกนัอินเตอร์เน็ตก็ถกูมองวา่มีส่วนบัน่ทอนวฒันธรรมไทยแต่ดัง้เดิม ที่ย่ิงไป



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

 

 

 

46 

กวา่นัน้ ในสงัคมมสุลิมอินเตอร์เน็ตได้ท าให้เกิดชอ่งวา่งระหวา่งคนตา่งรุ่นตา่งวยั เม่ือคนอายุน้อยหนัไป
พึง่พาอินเตอร์เน็ตเม่ือเกิดค าถามตา่งๆ แทนที่จะปรึกษาผู้ ใหญ่ในชมุชน 

เช่นเดียวกบัส่ือกระแสหลัก มีการมองว่าส่ือออนไลน์มีส่วนท าลายภาพลักษณ์ของอิสลาม 
กล่าวคือ ถงึแม้วา่อินเตอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้ชาวมสุลิมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเมือง 
รวมถึงแก้ต่างว่ามุสลิมไม่ใช่ความสุดโต่ง ความพยายามเหล่านีก้ลับน ามาซึ่งผลตรงกนัข้าม และย่ิง
กระตุ้นให้ชาวไทยศาสนาอื่นในโลกออนไลน์กล่าวหาวา่อิสลามนัน้เป็นศาสนาที่ก้าวร้าวและรุนแรง 

ผู้ ร่วมสนทนายงัเน้นย า้วา่การรายงานข่าวทัง้ในประเทศและในนานาชาติเก่ียวกบัเหตกุารณ์วนัที ่
11 กนัยายน (9/11) และเหตกุารณ์ที่ อ. ตากใบมีส่วนท าให้มุสลิมในประเทศไทยถูกรวมอยู่ในกลุ่มศตัรู
อยา่งถกูต้องใน ‘สงครามต้านการกอ่การร้าย’ ระดบัโลก ซึง่ท าให้มมุมองตอ่ศาสนาอิสลามทัง้ในชาติและ
ในนานาชาติเปล่ียนแปลงไปอยา่งมิอาจแก้ไข ผู้ ร่วมสนทนายงัมองการส่ือภาพเชิงลบของมุสลิมในส่ือ
กระแสหลกัและส่ือออนไลน์ของไทยวา่มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจผิดและความตงึเครียดระหว่างชุมชน
มสุลิมกบัเจ้าหน้าที่รัฐของไทยอีกด้วย 
 

11.1.6. ความเป็นพลเมืองและเสรีภาพในทางศาสนา 
 
แม้วา่รัฐธรรมนญูของไทยจะรับรองเสรีภาพในทางศาสนา ผู้ ร่วมสนทนาส่วนใหญ่รู้สึกวา่ตนไมไ่ด้รับสิทธิ
และการให้ความส าคญัอยา่งเทา่เทียมกบัเพื่อนร่วมชาติชาวพทุธ โดยเฉพาะสิทธิในการลาเรียน /งานใน
วนัหยดุทางศาสนา หรือโอกาสที่จะได้รับทนุสนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนาและมสัยิด 
 

11.1.7. ญิฮาดและความสุดโต่ง 
 
ถงึแม้ผู้ ร่วมสนทนาบางคนจะมองความสุดโตง่อนัเป็นภยัคกุคามในแบบไอเอส (กลุ่มรัฐอิสลาม) ว่าเป็น
ปัญหาของพวก ‘อาหรับ’ หลายคนมองว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากขึน้เร่ือยๆ เพราะหวัน่เกรงว่า
สถานการณ์ความขัดแย้งในชายแดนใต้ที่มีความยืดเยือ้และผันแปรสูงอาจเป็นพืน้ฐานน าไปสู่ความ
รุนแรงในหมูช่าวไทยมสุลิมที่ขยายผลไปไกลกวา่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

แม้ผู้ ร่วมสนทนาส่วนมากจะเข้าใจญิฮาดในแง่มุมที่ปราศจากความรุนแรงเป็นอย่างดี (ญิฮาด
เพื่อตอ่สู้กบัตนเอง) พวกเขามองวา่เหตกุารณ์ที่อ าเภอตากใบในปี 2004 เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้หากจะมี
การลุกขึน้จบัอาวธุตอ่สู้ เพื่อมสุลิมในปัตตานี เพื่อปกปอ้งตนเองในสถานการณ์ที่มองว่าเป็นการกดข่ีข่ม
เหง 

สืบเนื่องจากประเด็นภัยคุกคามจากกลุ่มไอเอสในปัจจุบนั ผู้ ร่วมสนทนามองว่าส่ือไทยจงใจ
หลีกเล่ียงที่จะรายงานข่าวเก่ียวกบักลุ่มไอเอสเพราะกลวัวา่อาจท าให้เกิดความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มไอ
เอสและผลกัดนัให้เกิดการเดินทางไปเข้าร่วมในซีเรีย อยา่งไรก็ตาม จากรายงานที่วา่มีคนมาเลเซยีซึง่เป็น
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ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเร่ิมเข้าร่วมขบวนการไอเอส ท าให้มีกระแสความหวัน่เกรงเพิ่มสูงขึน้ว่าไอ
เอสอาจจะแผ่อิทธิพลมาถงึประเทศไทยเร็วกวา่ที่คิด และแนวร่วมไอเอสอาจเกิดขึน้จริงในประเทศไทย
เม่ือใดที่สารชวนเชื่อจากไอเอสมีการแปลเป็นภาษาไทย ถึงกระนัน้ ผู้ ร่วมสนทนาบางคนยังเชื่อว่า
ขบวนการไอเอสไมน่า่จะมาถงึประเทศไทยเพราะคนไทยมุสลิมมองว่าตนเป็นกลุ่มที่มีความผ่อนผันสูง 
อีกทัง้ความรู้สึกแปลกแยกที่เผชิญอยูใ่นประเทศไทยก็นบัวา่ยงัอยูใ่นขอบเขตที่ ‘รับได้’ ผู้ ร่วมสนทนาคน
หนึ่งกล่าวว่า “คนไทยมุสลิมยงัไม่มีความเกลียดในใจมากพอที่จะหนีไปยังรัฐอิสลาม” ทัง้นี ้มีผู้ ร่วม
สนทนาบางคนตัง้ค าถามในความจริง/ปลอมของรูปภาพตา่งๆ ที่ปล่อยมาจากกลุ่มไอเอส และมองว่าไอ
เอสถกูสร้างขึน้เพื่อใส่ร้ายปา้ยสีมสุลิมในนานาชาติในยคุหลงัเหตกุารณ์ 9/11 

แม้จะพบแนวคิดสนับสนุนกลุ่มไอเอสน้อยมากในหมู่ผู้ ร่วมสนทนา แต่ก็ได้พบข้อชีว้ ัดบาง
ประการที่วา่กลุ่มไอเอสมีอิทธิพลทางความคิดในระดบัหนึง่ตอ่กลุ่มวยัรุ่นชาวไทยมุสลิม โดยมีกรณีหนึ่ง
แสดงความเป็นไปได้ที่อาจเดินทางไปเข้าร่วมในซีเรีย ในทรรศนะของวยัรุ่นผู้ ร่วมสนทนาคนดงักล่าวไอ
เอสเป็นองค์กรที่ชอบธรรมตามหลกัศาสนาอิสลามที่ยืนหยดัตอ่สู้กบัการกดข่ีในนามของศาสนา 
 
 

11.2 อันตรายของการแบ่งแยกเช้ือชาติและศาสนาในการรายงานข่าวของส่ือ 
 

ในสงัคมยคุปัจจบุนัส่ือมวลชน (mass media) มีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้เก่ียวกบัโลกและมุมมองต่อ
โลกของผู้คน โดยเฉพาะชว่งหลงัเหตกุารณ์ 9/11 การที่ส่ือระดมเผยแพร่ภาพความรุนแรงและสงคราม
อย่างต่อเนื่องย่ิงเป็นการเร่งปฏิกิริยาของปรากฏการณ์ที่นกัวิชาการ Brian Jenkins (1974)   เรียกว่า 
‘theatre of terror’ ซึง่หมายถงึการกอ่การร้ายยอ่มกระหายที่จะมีคนด ูAltheide (2011) เสนอวา่ควรเรียก
ข่าววา่เป็น ‘infotainment’ เสียมากกวา่เพราะข่าวเป็นการผสมผสานของข้อมลูและความบนัเทงิ เป็นส่ิงที ่
‘ความหวาดกลวั’ และ ‘วิกฤต’ ถูกเจาะจงใช้งานมากขึน้เร่ือยๆ เพื่อกระตุ้นอารมณ์และเรียกร้องความ
สนใจของมหาชน อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงส าคญัหลายประการ เช่น ในด้านนโยบายทัง้ภายในและ
ตา่งประเทศ ด้วยการชว่ย ‘เตรียมผู้ชมให้พร้อมส าหรับการตดัสินใจปฏิบติัการอย่างใดอย่างหนึ่งในทาง
การเมือง รวมถงึในเร่ืองสงคราม’ (Altheide 2007, p. 287) ยกตวัอยา่งเชน่ ชว่งที่เกิดสงครามในอิรักส่ีปี
แรก ข่าวถกูเลือกน าเสนอในกรอบศีลธรรมที่ถกูสร้างขึน้ใหม ่ที่ถือวา่การมองข้ามความเป็นมนษุย์ระหวา่ง
ศตัรูเป็นส่ิงที่ชอบธรรม 
ในขณะเดียวกนั นโยบายตา่งประเทศเหล่านีไ้มว่า่จะอยูภ่ายใต้การปกครองระบอบใดอาจมีส่วนผลักดนั
ประเทศตนไปสู่วงเวียนการกอ่การร้ายข้ามชาติและกลายเป็นเปา้โจมตี ‘ที่สมเหตสุมผล’ ของกลุ่มกอ่การ
ร้าย Savun and Phililips (2009, p. 878) อธิบายวา่: 
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ประเทศที่มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนักบัการเมืองระหวา่งประเทศมีแนวโน้มที่จะสร้างความขุ่นเคืองภายนอก
ประเทศ ด้วยเหตนุีจ้งึมีความเส่ียงที่จะตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายข้ามชาติมากกว่าประเทศที่
เน้นนโยบายตา่งประเทศที่ไมยุ่ง่เก่ียวกบัใคร 
 
ประเทศไทยเองก็เป็นเคร่ืองยืนยนัแนวคิดดงักล่าว เม่ือเดือนกรกฎาคม 2015 รัฐบาลไทยตดัสินใจส่งชาว
อยุกร์ูหนึง่ร้อยคนกลบัสู่ประเทศจีน หนึ่งเดือนถดัมาในวนัที่ 17 สิงหาคม 2015 เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่
ศาลพระพรหมจนมีผู้ เสียชีวิต 12 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน แม้วา่ทัง้สองเหตุการณ์จะเกิดต่างวนัและ
เวลา รูปการณ์ชีว้า่การกอ่วินาศกรรมนีน้า่จะเก่ียวข้องกบัการที่รัฐบาลส่งตวัชาวอยุกร์ูกลบัสู่ประเทศจีน 
 
ด้วยเหตุนี ้ความเข้าใจให้ถ่องแท้ขึน้ว่าความสัมพนัธ์ที่ซบัซ้อนระหว่างนโยบายการต่างประเทศ การ
รายงานข่าวของส่ือ และวาทกรรมของนกัการเมืองเก่ียวกบัการกอ่การร้ายและศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ได้ก ากบัทิศทางความคิดเห็นของสาธารณชนและมีผลกระทบเชิงลบตอ่ความเป็นพลเมืองและความรู้สกึ
ร่วมเป็นคนในชาติของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาอย่างไร จึงเป็นส่ิงที่ส าคัญอย่างย่ิง Shanto Iyengar 
(1994) กล่าวว่าการเลือกวาระข่าวและวิธีการรายงานข่าวของส่ือมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเก่ียวกับ
การเมืองภายในประเทศของประชาชน และมีบทบาทในการอธิบายประเด็นอยา่ง การก่อการร้าย ความ
ไม่เท่าเทียม และความยากจน  ในประเด็นของการก่อการร้าย Iyengar ขยายความต่อไปว่า ‘ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการกอ่การร้ายของผู้คนถกูชีน้ าโดยค าสรุปต่างๆ ที่ว่าใครคือผู้ ต้องรับผิดชอบ ’ (p. 4) ใน
กรอบคิดเร่ืองการกระจายข่าววิทย/ุโทรทศัน์เพื่อตอ่ต้านแนวคิดอิสลามในกลุ่มรุนแรงสุดโต่ง ส่ือมวลชน
ถือวา่มีบทบาทส าคญัมากทัง้ในด้านการให้ข้อมลูและ การก าหนดทิศทางความคิดเห็นและการรับรู้ของ
สาธารณชนเก่ียวกบัประเด็นอยา่ง การกอ่การร้าย ศาสนาอิสลาม และชาวมุสลิม และผลส ารวจความ
คิดเห็นด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (focus group) ในห้าภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้บง่ชีว้า่การถา่ยทอดเนือ้หา
กระตุ้นอารมณ์เก่ียวกบัศาสนาอิสลามและชาวมสุลิม รวมถงึวิธีการรายงานข่าวการกอ่การร้ายของส่ือได้
ส่งผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคมมสุลิมในประเทศไทย 
 
การส่ือสารมวลชนที่ระมดัระวงัและมีจรรยาบรรณ ทัง้ในแง่วิธีการรายงานเหตกุารณ์โดยเฉพาะที่เก่ียวกบั
กลุ่มศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อย และในแง่การเลือกวาระข่าวมีบทบาทส าคญัย่ิงในการตอ่ต้านลทัธิรุนแรง
สุดโตง่ ความรับผิดชอบตอ่เนือ้หาข่าวสารขององค์กรส่ือและนกัส่ือสารมวลชนหมายถงึความรับผิดชอบ
ในทางศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องมีสูงขึน้ ในประเด็นนี ้โครงการวิจยัใคร่ขอน าเสนอ
ภาพรวมของพฒันาการ ‘ประมวลจรรยาบรรณ’ ในการเผยแพร่ข่าวโดยเฉพาะที่เก่ียวกบัประเด็นความ
มัน่คงและชมุชนศาสนิกตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
หลายปีที่ผ่านมามีหลายองค์กรด้านส่ือทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติพยายามสร้างชุดมาตรฐานและ
หลักการอนัครอบคลุม ที่จะสามารถใช้เป็นหลักปฏิบติัของนกัส่ือสารมวลชนในยุคส่ือไร้พรมแดน แต่
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แม้วา่จะมีความพยายามดงักล่าว Rao and Malik (2014, p. 80) ชีใ้ห้เห็นวา่ ‘ประมวลจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบติัที่เขียนขึน้เหล่านัน้ยงัไม่เป็นไปในทางเดียวกนัในแต่ละประเทศและองค์กร ’ และ
แม้วา่การใช้ชดุจรรยาบรรณเดียวกนัทัง้โลกจะเป็นเร่ืองยาก แตก่ารที่ ‘นกัส่ือสารมวลชนจะยึดแก่นหลัก
บางประการเดียวกนั’ นา่จะเป็นส่ิงที่พอจะเกิดขึน้ได้ (Ward 2013, p. 309) 
 
ในการค้นหาชุดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เป็นแนวทางพัฒนา ‘ประมวลจรรยาบรรณ ’ เพื่อการ
ส่ือสารมวลชนที่มีจริยธรรม มีความระมดัระวงั และความรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อต่อต้าน
แนวคิดสุดโต่งในประเทศไทยของโครงการวิจยันี ้นกัวิจัยได้ท าการวิเคราะห์กลไกจรรยาบรรณที่ใช้ใน
ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร อิตาลี และกลุ่มสหภาพยโุรป และพบภาพรวมดงันี  ้
 
ในสหราชอาณาจกัร กลุ่มหนงัสือพิมพ์และนิตยสารได้ร่วมกนัตัง้คณะกรรมการรับค าร้องเรียน the Press 
Complaints Commission ซึง่เป็น ‘หนว่ยตรวจสอบตนเองที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางในอุตสาหกรรม
ส่ือ’ หนว่ยงานใหมน่ีไ้ด้รับมอบอ านาจบงัคบัใช้ชดุมาตรฐานที่คอ่นข้างคงที่ ขณะที่ต้องรับมือกบัปริมาณ
ค าร้องเรียนที่สูงขึน้ (Rao & Malik 2014, p. 82) ระบบดงักล่าวมีเสาหลักคือ ‘ประมวลหลักปฏิบติั’ ซึ่ง 
‘วางกรอบโดยคณะกรรมการ Editors' Code of Practice Committee และมีบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไว้ในข้อตกลงระหวา่งหนว่ยตรวจสอบส่ืออิสระ IPSO และบรรดาผู้ผลิตส่ือทัง้หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือพิมพ์ออนไลน์’ ในส่วนของโทรทศัน์และวิทยุทางรัฐบาลได้ก่อตัง้หน่วยงานภาครัฐชื่อ Office of 
Communications (Ofcom) ซึง่มีหน้าที่ตรวจสอบทัง้แนวทางการท างานและเนือ้หาที่น าเสนอของนกัขา่ว
ส่ือกระจายเสียง (Crook 2010) ในกรณีที่มีความรุนแรงสุ่มเส่ียมาก กฎหมายให้อ านาจแก่ Ofcom ใน
การที่จะตกัเตือนผู้ ถือใบอนญุาต อีกทัง้สามารถเรียกคา่ปรับ หรือแม้แตร่ะงบัหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
(Frost 2012) BBC ซึง่เป็นองค์การกระจายเสียงสาธารณะของสหราชอาณาจกัรมีทีมผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ 
(เชน่แผนก the Political Research Unit และ the Religion and Ethics Department) ชว่ยควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายผลิตเนือ้หาบรรลุมาตรฐานทางบรรณาธิการอยา่งดีที่สุด (BBC 2015) แผนกอย่าง The Religion 
and Ethics department จะท าหน้าที่ เช่น ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการแพร่ภาพละคร รายการตลก หรือ
รายการประเภทอื่นๆ ที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัศาสนา เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการสร้างความขุ่นเคืองโดยไม่อาจ
ชีแ้จงเหตผุลที่เหมาะสมได้ 
  
 
ในประเทศออสเตรเลียก็มีการใช้ประมวลจรรยาบรรณและประมวลหลักปฏิบติัหลายชุดด้วยกนั ตาม
รายงานของ Breit (2008, p. 508) ในท านองเดียวกบัสหราชอาณาจกัร ออสเตรเลียมี ‘ระบบร่วมในการ
ควบคมุตรวจสอบตนเอง’ เพื่อให้เห็นภาพ Breit อธิบายวา่  ‘ส่ือกระจายเสียงจะถูกควบคุมเคร่งครัดโดย
ประมวลหลักปฏิบัติโดยสมัครใจซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐอีกที ส่วนส่ือส่ิงพิมพ์ควบคุมโดย
ประมวลหลกัปฏิบติัโดยสมคัรใจและดแูลโดยกลุ่มองค์กรอาสาสมคัร’ สามสถาบนัหลกัที่มีหน้าที่ควบคุม
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การท าหน้าที่ส่ือได้แก่ Australian Communications and Media Authority (ACMA)   the Australian 
Press Council (APC) และ Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA) และพิจารณาจาก
งานวิจยัจ านวนมากเก่ียวกบัการควบคมุส่ือที่ท าในประเทศอื่นๆ (Laitila 1995, cited in Berkowitz et al. 
2004) กลุ่มหนว่ยงานตรวจสอบตนเองของออสเตรเลียก็ได้ส่งเสริมชุดคา่นิยมที่สอดคล้องกบันานาชาติ 
โดยค่านิยมที่นานาชาติให้ความส าคญัอย่างเด่นชดัได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
อยา่งยติุธรรม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และที่โครงการวิจยันีม้องว่ามีความสอดคล้องกบั
โครงการคือประมวลหลกัปฏิบติัที่สมาพนัธ์ผู้ ส่ือข่าวส่ิงพิมพ์และส่ือกระจายเสียงของออสเตรเลียยึดถือ
เป็นหลักในการท างานเพื่อให้ข่าวสารและข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ มีความระมัดระวงัในเชิง
วฒันธรรม และสะท้อนคณุคา่ที่สงัคมยืดถือ (Breit 2008, pp. 508-509) ประมวลจรรยาบรรณผู้ ส่ือข่าว
ส่ิงพิมพ์ออสเตรเลียนัน้มุง่เน้นการส่ือสารมวลชนที่มีลกัษณะเป็นเอกเทศ มุ่งการแข่งขัน และผลก าไรสูง 
(เชน่เดียวกบัในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร) ในขณะที่จรรยาบรรณผู้ ส่ือข่าววิทย/ุโทรทศันมี์ความ
เป็นสาธารณะมากกวา่ นัน่หมายถงึ ‘คา่นิยมบางอยา่งที่การส่ือสารมวลชนให้ความส าคญัอาจถกูละเลย
ไปมุง่เน้นที่คล่ืนความสนใจของมหาชน’ (Breit 2008, p. 510) 
 
งานวิจยัหลายชิน้ได้ชีต้รงกนัวา่ทกุวนันีย้งัมีชอ่งวา่งระหวา่งทฤษฏี (ประมวลจรรยาบรรณที่เขียนขึน้อยา่ง
ละเอียดรอบคอบเพื่อส่งเสริมคุณธรรม) และการปฏิบัติงานของนักส่ือสารมวลชน (การใช้แนว
จรรยาบรรณในสถานการณ์จริง;  McQuail 2010; Waisbord 2013) อยา่งไรก็ตาม มีสามโครงการที่ควร
ได้รับการเอย่ถงึเพราะเก่ียวโยงกบัขอบเขตการศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่:  
 

- ประมวลจรรยาบรรณ ‘Carta di Roma’ (โดยสมาคม Associazione Carta di Roma 
2012) 

- การศกึษาหวัข้อ Getting the facts right: Reporting ethnicity and religion (นกัวิชาการ 
Verica Rupar 2012) 

- โครงการ MEDIANE - Media in Europe for Diversity Inclusiveness (โดยสภายุโรป 
[COE] 2014) 

 
ปี 2008 สมาพนัธ์ National Order of Journalists และ Italian Press Federation ภายใต้การอ านวย
ข้อมลูและค าแนะน าของส านกังานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ (UNHCR)ได้รับหลักการ
ของประมวลจรรยาบรรณที่เรียกว่า ‘Carta di Roma’ เพื่อพฒันาทกัษะส่ือในการรับมือกบัประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัผู้แสวงหาที่พกัพิง ผู้ ลีภ้ยั ผู้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ และผู้อพยพ (Associazione Carta di 
Roma 2012) ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก  European 
Commission against Racism and Intolerance (ECRI) ดังที่ปรากฏในรายงานปี 2012 ของทาง
หน่วยงาน นอกจากนี ้ Italian National Office Against Racial Discrimination (UNAR) หน่วยงานรัฐ
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ด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบติัเม่ือได้รับหลักการของ ‘Carta di Roma’ แล้ว ได้ท าการ ‘ก่อตัง้ศูนย์
ตรวจสอบส่ือซึง่เปา้หมายคือการตรวจจบับทความที่มีเนือ้หาเชิงแบง่แยกหรือเลือกปฏิบติัและรายงานไป
ยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ’  (p. 23) ในปี 2009 มีการก่อตัง้หน่วยปฏิบัติงานชื่อว่า 
Observatory on Xenophobia and Racism โดยรัฐสภาอิตาลี ซึ่งมีวตัถุประสงค์ในการต่อต้านการ
เหยียดเชือ้ชาติและการไมย่อมรับความแตกตา่งโดยท างานร่วมกบัหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง แตถ่งึแม้วา่
จะมีหลายหนว่ยงานในประเทศอิตาลีที่ท างานด้านการตอ่ต้านการไมย่อมรับความแตกต่างทางเชือ้ชาติ
ซึง่มีอยู่อย่างดาษด่ืนในวาทกรรมสาธารณะ  มาตรการที่จะท าให้หน่วยงานและประมวลจรรยาบรรณ
เหล่านีมี้อ านาจบังคับใช้ยังมีน้อยมาก ในความเป็นจริงแทบจะไม่มีนักส่ือสารมวลชนที่ท าผิด
จรรยาบรรณและได้รับโทษ (ECRI 2012) ถงึแม้วา่ ‘Carta di Roma’ จะไมมี่อ านาจบงัคบัใช้ แตป่ระมวล
จรรยาบรรณชดุนีไ้ด้ให้แนวทางที่ทัง้แปลกใหม่และสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการปรับปรุงการรายงาน
ข่าวสารในประเด็นที่เปราะบางของส่ือมวลชน เชน่ ได้แนะน าให้มีการใช้ ‘กรณีศกึษา’ ตา่งๆ เป็นเคร่ืองมือ
ชว่ยให้นกัวิชาชีพส่ือเรียนรู้วิธีปฏิบติัที่เหมาะสมเม่ือต้องรายงานข่าวในบางประเด็นที่เปราะบาง เชน่ เม่ือ
ต้องรายงานข่าวเก่ียวกบัผู้ ลีภ้ยั ผู้แสวงหาที่พกัพิง และผู้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนษุย์ ชา่งภาพข่าวโทรทศัน์
รวมถงึชา่งภาพส่ิงพิมพ์ไมค่วรถา่ยภาพซูมใกล้ (close-up) ของบคุคลเหล่านี ้ภายใต้ค าแนะน าดงักล่าว  
ได้มีการเล่าถงึกรณีศกึษาเก่ียวกบัชายสองคนซึง่เป็นบิดาของผู้แสวงหาที่พกัพิงชาวเอริเทรีย ชายทัง้สอง
หลบเล่ียงการเกณฑ์ทหารในประเทศซึง่การเกณฑ์ทหารเป็นกรณีบงัคบัและรับไมจ่ ากดัจ านวน ทัง้สองถกู
คมุตวัโดยเจ้าหน้ารัฐของเอริเทียหลังให้สัมภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์รายวนัชื่อดงัของอิตาลีฉบบัหนึ่ง ใน
กรณีเชน่นี ้การรายงานข่าวไมค่วรที่จะระบรุายละเอียดใดๆ ที่อาจน าไปสู่การระบตุวัผู้ ถูกสัมภาษณ์ เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ทัง้ตวัผู้ถกูสมัภาษณ์และครอบครัวของพวกเขาได้รับผลซึง่เป็นการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่รัฐ
ในประเทศบ้านเกิด รวมถึงจากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ และองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ด้วย  (Associazione 
Carta di Roma 2012, p. 9) 
อีกแง่มมุที่นา่สนใจของประมวลจรรยาบรรณ ‘Carta di Roma’ คือ การแบง่พืน้ที่ส าหรับแนะน าค าศพัท์ที่
เหมาะสมในการรายงานข่าวเก่ียวกบัการอพยพลีภ้ยัเป็นการเฉพาะ เช่น มีการแนะน าให้ผู้ ส่ือข่าวเล่ียง
ถ้อยค า ‘เหยียดชาติพนัธ์ุ’ (เชน่ เล่ียงค าวา่ ‘ผู้อพยพผิดกฎหมาย’ ไปใช้ค าว่า ‘ผู้ อพยพแบบไม่ปกติ’ เป็น
ต้น) ทัง้ยงัส่งเสริมให้ส่ือมวลชนระมดัระวงัเป็นพิเศษกบัชนกลุ่มน้อยอยา่งชาวโรมาและซินติที่มกัตกเป็น
เป้าของการปลุกระดมเหยียดเชือ้ชาติและการมองภาพเหมารวมด้านลบ ด้วยเหตุนี ้โดย ‘Carta di 
Roma’ ได้แบง่พืน้ที่ส่วนหนึง่ให้ข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับส่ือมวลชนที่ต้องรายงานเร่ืองราวเก่ียวกบัชนกลุ่ม
น้อยทัง้สองกลุ่ม 
 
ในปี 2012 องค์กรส่ือ Council of Europe Media Diversity Institute และ European Federation of 
Journalists ได้เผยแพร่รายงานชื่อว่า ‘Getting the Facts Right: Reporting Ethnicity and Religion’ 
(Rupar 2012) การศกึษาชิน้นีมุ้ง่ที่การรายงานข่าวเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยและประเด็นศาสนาของส่ือใน
ประเทศยโุรป 9 ประเทศ (เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี อิตาลี ลิธัวเนีย สโลวาเกีย และสหราช
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อาณาจกัร) โดยผลการศกึษาชีว้า่สภาพการเงินที่ขาดแคลนขององค์กรส่ือ จ านวนผู้ ส่ือข่าวที่มากเกินไป 
เวลาที่ไมเ่พียงพอ ความรู้ที่ไมเ่พียงพอ และการขาดการฝึกอบรมภายในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
หลกัที่เป็นอปุสรรคตอ่การรายงานข่าวที่ถกูต้องเหมาะสม (Rupar 2012, p. 2)  การศกึษาชิน้นีย้งัได้หยิบ
ยกกรณีศกึษาหลายกรณีที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยและศาสนาจ านวน 299 ชิน้มา
เป็นแนวทางให้แก่นกัวิชาชีพส่ือ และในกระบวนการศึกษาที่ใช้ผู้ ส่ือข่าวและบรรณาธิการมาร่วมตอบ
ค าถาม นกัวิชาชีพดงักล่าวจงึมีโอกาสใคร่ครวญถงึการท างานของตน ชิน้ข่าวตา่งๆ จะถกูวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเพื่อระบวุา่มีองค์ประกอบใดบ้างที่อาจน าไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดของมวลชนต่อเหตุการณ์
หนึง่ๆ จากการชปูระเด็นอยา่งการใช้ ‘ค าที่สร้างความโกรธเคือง’  ‘เร่ืองที่น าเสนอด้านเดียว’ ‘การกล่าว
แบบเหมารวม’ หรือ ‘การเลือกใช้ข้อมลูเพียงบางส่วน’ การศกึษานีไ้ด้สร้างชดุค าแนะน าที่ตรงประเด็นเพือ่
ส่งเสริม ‘แนวคิดการส่ือสารมวลชนที่มีจรรยาบรรณเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเน้นบทบาทส าคญั
ของการส่ือสารมวลชนที่มีความรับผิดชอบ’ (International Federation of Journalists 2012, p. 5) 
ประการสุดท้าย ได้เกิดโครงการ MEDIANE (Media in Europe for Diversity Inclusiveness) ซึ่งได้
ด าเนินรอยตามโครงการ ‘Speak out against discrimination!’ ในช่วงปี 2008 – 2010 และโครงการ
ร่วมระหวา่งสหภาพยุโรปและสภายุโรป ชื่อว่า ‘MARS – Media against Racism in Sports’ ในช่วงปี 
2010 – 2012 จดุสนใจส าคญัของ MEDIANE นีคื้อการสร้างกล่องเคร่ืองมือที่เรียกว่า ‘MEDIANE BOX 
on Media Diversity Inclusiveness’1 ซึ่งพฒันามาเพื่อเป็น ‘เคร่ืองมือให้อุตสาหกรรมส่ือใช้ตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองในการรับเอาความหลากหลาย (diversity) มาอยูใ่นงานแตล่ะวนั’ (COE 2014, 
para. 4) ในความเป็นจริง ยงัมีกลุ่มชนในทวีปยโุรปอีกจ านวนมากที่ไมมี่ ‘เสียงสาธารณะ’ คนเหล่านีบ้้าง
แทบจะไมเ่คยปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์ บ้างไมเ่คยถกูน าเสนอผ่านโทรทศัน์หรือวิทยุ และที่แย่ไปกว่านัน้คือ
การที่คนเหล่านีถ้กูมองแบบเหมารวม หรือถกูน าเสนอซ า้ๆ ในบางแง่มมุเทา่นัน้ ‘กล่องเคร่ืองมือ’ นีไ้ด้มา
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในแวดวงส่ือที่ส าคญั 3 ส่วน ได้แก่ นกัฝึกอบรมส่ือ 
ผู้ ส่ือข่าว และผู้บริหารงานส่ือ ที่ได้ประโยชน์จากการแลกเปล่ียนข้อมลูวิธีการปฏิบติัอาชีพแบบตวัต่อตวั 
ไมเ่พียงแตก่ารจดัให้มีการพบกนัเพื่อแลกเปล่ียนนบัครัง้ไมถ้่วน (แต่ละครัง้ใช้เวลาสองวนัเป็นอย่างต ่า) 
แตย่งัมีกิจกรรม ‘แลกเปล่ียน’ ระหวา่งนกัวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้แตล่ะคนได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท างาน
ของคนอื่นเป็นเวลาห้าวนั และจะต้องผลิตผลงานหรือเนือ้หาโดยประยุกต์ใช้หลักความหลากหลาย 
(diversity) และความครอบคลุม (inclusiveness) ในวิธีการที่ตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตาม ด้วยการตัง้เป้าที่
สูงมากของโครงการโดยหมายจะเปล่ียนแปลงภาคส่วนขนาดใหญ่ของสงัคมแม้จะเป็นการเปล่ียนแปลง
อนัเล็กน้อย ท าให้โครงการนีถ้กูมองตัง้แตแ่รกเร่ิมวา่สามารถบรรลุผลได้ในขัน้เหล่านีเ้ทา่นัน้: 
 
ขัน้ที่ 1 การกระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ  และเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัความครอบคลุมด้านความหลากหลาย  

                                                
1 แมค้ ำว่ำ ‘diversity’ และ ‘inclusiveness’ จะยงัไม่มีค ำนิยำมท่ีชดัเจน กำรน ำทั้งสองค ำมำรวมกนัจะ ‘หมำยครอบคลุม’ อย่ำง ‘ถูกตอ้ง
ตำมทรรศนะกำรเมือง’ ว่ำหมำยถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัประกอบดว้ยบุคคลหลำยประเภท ซ่ึงประเภทนั้นอำจแบ่งโดยใชเ้กณฑห์ลกั 
5 เกณฑต่์อไปน้ี: เพศ อำยุ ถ่ินก  ำเนิด ชนชั้นทำงสังคม และภำวะควำมบกพร่อง  (Georgiou & Blion 2015, p. 19) 
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ขัน้ที่ 2  การสร้างการเรียนรู้และเปล่ียนวิถีปฏิบติั 
ขัน้ที่ 3  การส่ือสารและส่งเสริมวิถีปฏิบติัใหม่ 
ขัน้ที่ 4  การให้ความร่วมมือในการสร้างผลงานที่ใช้หลกัความครอบคลุมด้านความหลากหลาย 
ขัน้ที่ 5  การเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานนอกโครงการ MARS/MEDIANE (Siochrú & Blion 2014, 
pp. 5-9) 
 
บทสรุป 
ดงัที่กล่าวเน้นย า้ในรายงานชิน้นี ้ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัย่ิงตอ่ทิศทางความเข้าใจเก่ียวกบัการเมือง
ในประเทศของสาธารณชน ด้วยเหตุนีจ้ึงมีองค์กรที่ท างานด้านส่ือทัง้ระดบัชาติและระดบันานาชาติ
พยายามสร้างเคร่ืองมือด้านจรรยาบรรณที่จะชว่ยให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัที่ดีในการส่ือสารมวลชน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกบัประเด็นอยา่งการกอ่การร้าย ความไม่เท่าเทียม ความยากจน และการ
น าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มชนที่มีความเปราะบาง (เชน่ ชาวมสุลิม และผู้แสวงหาที่พกัพิง) ผ่านส่ือซึง่อาจ
ส่งผลเสียต่อกลุ่มชนดังกล่าว ถึงแม้ว่า ‘ประมวลจรรยาบรรณ ’ ทุกวนันีย้ ังไม่เป็นหลักเดียวกันและ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบริบทประเทศ แตก็่สงัเกตได้วา่มีแนวโน้มที่นกัส่ือสารมวลชนจะถือหลกัใหญ่บาง
ประการที่สอดคล้องกนั และแม้ในขณะนีจ้ะยงัมีชอ่งวา่งระหวา่งทฤษฎีที่พฒันาขึน้อยา่งประณีตและการ
น าหลกัจรรยาบรรณไปใช้จริง ซึ่งยงัเป็นปัญหาส าคญั กระแสความสนใจที่มากขึน้เก่ียวกบัการบริหาร
ข้อมลูข่าวสารอยา่งระมดัระมดันบัเป็นสญัญาณท่ีดีในยคุการข่าวไร้พรมแดนอยา่งทุกวนันี ้ที่ส าคญัจาก
การวิเคราะห์ครัง้นีจ้ะเห็นวา่กลไกควบคมุจรรยาบรรณส่ือที่พฒันาขึน้ทัง้ในออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร 
อิตาลี และกลุ่มสหภาพยโุรปตา่งก็ผลกัดนัแนวคิดที่ส่งเสริมการส่ือสารข้ามวฒันธรรมที่แท้จริงและการ
จัดการกับความหลากหลายอย่างสร้างสรร ค์ และพบว่าแนวทางการปฏิบัติที่ให้ไว้โดยประมวล
จรรยาบรรณ ‘Carta di Roma’ (โดยสมาคม Associazione Carta di Roma 2012)  รายงานการศึกษา
หวัข้อ ‘Getting the facts right: Reporting ethnicity and religion’ (โดยนกัวิชาการ Verica Rupar 
2012) และโครงการ ‘MEDIANE - Media in Europe for Diversity Inclusiveness’ (โดยสภายุโรป 
2014) เป็นชุดแนวทางที่ ดีที่สุดที่โครงการวิจัยนีจ้ะใช้เป็นพืน้ฐานส าคัญในการพัฒนาประมวล
จรรยาบรรณของโครงการ 
 

11.2.1 กฎหมาย/บรรทดัฐาน 
 
จากบทวิเคราะห์กรณีศึกษาสามกรณี จะเห็นว่า จุดมุ่งเน้นส าคัญคือวิธีการน าหลักการของการ
ออกอากาศ และการรายงานข่าวไปใช้ปฏิบติัจริง ทัง้ผู้ ออกอากาศ (Broadcasters) และตวัผู้ ส่ือข่าว 
(Journalists) ควรด าเนินงานทัง้ตามกฎของความเป็นมืออาชีพในงานสายของตน  และบรรทดัฐานของ
นกัส่ือสารมวลชน อีกทัง้ยงัควรรอบรู้และเคารพต่อกลไกกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกและการปกป้อง
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สิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ แนน่อนวา่การรู้จกับทบาทหน้าที่ของตนและความรู้รอบมี
บทบาทส าคัญในการช่วยให้ผู้ ออกอากาศและผู้ ส่ือข่าวทนัต่อเหตุการณ์และตระหนกัถึงพฤติกรรม
ล าเอียงของตน อยา่งไรก็ดี ผู้ออกอากาศและผู้ ส่ือข่าวมิได้ต้องท างานโดยล าพงัในการสง่เสริมบรรทดัฐาน
ที่ดี ยงัมีกลไกชว่ยเหลือ เชน่ โครงการเชิญชวนให้เหล่าบรรณาธิการจดักิจกรรมอบรมและเวิร์คช็อปให้แก่
ผู้ ส่ือข่าวภายในองค์กรของตน โดยเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ ส่ือข่าวอาวุโสช่วยเหลือให้ค าแนะน ารุ่นน้องที่
อ่อนประสบการณ์ในการรายงานข่าวสารประเด็นที่เก่ียวข้องกบั การยอมรับความแตกต่าง ศาสนา 
นโยบายความมัน่คง สิทธิของคนกลุ่มน้อย และวิธีการรายงานข่าวเก่ียวกบักลุ่มที่มีความเปราะบาง  ไม่
เพียงเทา่นัน้ ผู้ออกอากาศยงัสามารถร่วมผลกัดนัหลกัจรรยาบรรณหนึง่ๆ  ผ่านทางกิจกรรมอบรมเหล่านี ้
ได้อีกด้วย 
 

11.2.2 ข่าวสารประเด็นร้อน  

 
กรณีศกึษาทัง้สามกรณี นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถงึความกงัวลตอ่บทบาทส่ือที่มีส่วนผลิตซ า้อคติ ภาพ
เหมารวม และถ้อยค าแสดงความเกลียดชงั ยงัแสดงถึงความเห็นพ้องเร่ืองความส าคญัของมาตรการ
ควบคุมให้การส่ือสารมวลชนนัน้ เชื่อถือได้ ยุติธรรม ถูกต้อง และให้ข่าวคู่กรณีอย่างสมดุล เพื่อบรรลุ
เปา้หมายดงักล่าวได้มีค าแนะน าหลกัๆ อาทิเชน่ ควรให้พืน้ที่และความโดดเด่นในส่ือแก่ข่าวท่ีเก่ียวกบัผู้
กอ่เหตแุละเหย่ืออาชญากรรมในตา่งประเทศ กบั ในประเทศอย่างเท่าเทียมกนั โลกทุกวนันีมี้ความเป็น
สากลมากขึน้เร่ือยๆ แต่สังคมมีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ในทางวฒันธรรม ศาสนา และชาติพนัธ์ุ 
ดงันัน้ องค์ความรู้ของผู้ผลิตข่าวสารที่เคารพต่อความแตกต่างหลากหลายมีส่วนช่วยอย่างมากในการ
สร้างเสริมสวสัดิภาพของสงัคม ส่ือตา่งๆ จงึควรด าเนินบทบาทอย่าง ‘ยุติธรรม’ ต้องหลีกเล่ียงการเลือก
ข้าง หลกัการส าคญัประการหนึง่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลในประเด็นหรือเหตุการณ์ต่างๆ ตามความ
เป็นจริง ส่ือยงัควรตีความข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ในแนวทางที่จะเป็นฐานให้เกิดการสนทนาแลกเปล่ียนเชิง
สร้างสรรค์ในสงัคมในประเด็นที่ผู้คนสนใจและมีความกงัวล ที่ส าคญั ส่ือท้องถ่ินซึง่มีความใกล้ชดิกบัผู้อยู่
อาศยัในพืน้ที่ และเข้าใจประเด็นความกงัวลในพืน้ที่เป็นอยา่งดี ควรท าหน้าที่ให้ความรู้เชิงลกึแกช่าวบ้าน
ว่าชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่นัน้ มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมใน
ท้องถ่ินของตน 
 

11.2.3 กลุ่มเปราะบาง 

 
ทกุวนันี ้การรายงานข่าวเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยด้วยความระมดัระวงัเพื่อไมไ่ปสร้างค าศพัท์ หรือ ภาพเหมา
รวมที่จะซ า้เติมบรรยากาศความเป็นปรปักษ์ที่พวกเขาเหล่านัน้เผชิญอยู่ ได้กลายเป็นวตัถุประสงค์ร่วม
ของส่ือโดยทัว่ไป ส่ือควรมีความรับผิดชอบโดยน าเสนอเก่ียวกบักลุ่มสังคมต่างๆ อย่างถูกต้องและ
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ยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ คนท่ีแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์ในวงกว้าง ผู้
ออกอากาศและผู้ ส่ือข่าวจะต้องเลือกสรรถ้อยค า/ค าศพัท์ตา่งๆ อยา่งถกูต้อง ควรได้รับการฝึกอบรมเร่ือง
ความหลากหลายและการอยูร่่วมกนั หลีกเล่ียงข่าวที่ส่ือภาพเหมารวมและด่วนกล่าวโทษกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ใดชาติพนัธ์ุหนึง่ เชน่ ควรที่จะระมดัระวงัไมเ่ชื่อมโยงการกอ่การร้าย ลทัธิสุดโตง่ทางศาสนา อาชญากรรม 
และพฤติกรรมเบี่ยงเบนใดๆ เข้ากบัประเด็นการอพยพย้ายถ่ิน ผู้ออกอากาศและผู้ ส่ือข่าวควรเล่ียงการท า
ข่าวที่เน้นกระตุ้น/ปลุกเร้าอารมณ์ และแผ่ขยายความต่ืนกลัวหรือความสับสนอลหม่านของสาธารณะ 
เชน่ เม่ือต้องรายงานเก่ียวกบัผู้อพยพ ผู้ แสวงหาที่พกัพิง และเหย่ือการค้ามนุษย์ ตากล้องของรายการ
ข่าวโทรทัศน์ รวมถึงช่างภาพที่เก็บภาพนิ่งไม่ควรถ่ายบุคคลเหล่านัน้แบบซูมใกล้ และควรงดเว้น
รายละเอียดของข่าวที่จะท าให้ผู้อา่นระบตุวัผู้ ให้สมัภาษณ์ เพื่อไม่ให้บุคคลผู้ ให้ข้อมูลและครอบครัวตก
เป็นเป้าการกระท าอันตรายเป็นการตอบโต้จากทัง้เจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ หรือองค์กร
อาชญากรรมตา่งๆ  
 

12. การพฒันารูปแบบการออกอากาศเพ่ือต่อต้านความรุนแรงสุดโต่ง: การใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
12.1 การก่อการร้ายและส่ือมวลชน (ส่ือกระแสหลัก)  

 
ในปี ค.ศ. 1985 อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษ นางมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ (Margaret Thatcher) กล่าว
ปราศรัยตอ่เนติบณัฑิตยสภาของอเมริกา อย่างหนกัแน่นว่า การได้รับความสนใจจากส่ือคือออกซิเจน
ของกลุ่มกอ่การร้าย และวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้กลุ่มเหล่านัน้ขาดออกซิเจนคือการ ‘ปล้น’ ความสนใจที่
ผู้กอ่การร้ายพึง่พาและหาประโยชน์ใส่ตวั ความสนใจจากส่ือมวลชนคืนมา (Nacos, 2003) แธตเชอร์ มุง่
เจาะจงที่เหตกุารณ์อกุอาจของกลุ่ม IRA ที่เกิดขึน้ในสหราชอาณาจกัรในขณะนัน้ แต่ค ากล่าวเหล่านัน้ก็
ให้ข้อคิดอย่างมากแก่ยุคหลังเหตุการณ์ 9/11 ที่ผู้ ก่อการได้โจมตีสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของ
สหรัฐอเมริกา คร่าชีวิตผู้ คนไปหลายพนัชีวิต สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับสหรัฐฯ และ
เศรษฐกิจโลก และยงับรรลุเป้าหมายส าคญัคือการได้รับความสนใจจากทุกส่ือ ไม่เพียงเท่านัน้ ยงัมี
อานภุาพถงึขัน้ก าหนดวาระของรัฐบาล ของสาธารณะชน และของส่ือมวลชน ตอ่มาอีกหลายปี (Nacos, 
2003) ในทศันะของ Howie การถา่ยทอดภาพสะเทือนขวญัของเหตกุารณ์ 9/11 ของส่ือหลังเกิดเหตุ คือ 
อานภุาพที่แท้จริงของเหตกุารณ์ มนัสร้างปฏิกิริยาตอบรับที่รุนแรง (หรืออาจรุนแรงเกินเหตุ) จากรัฐบาล
และกองทพัสหรัฐ “นกัวางแผนทางยทุธวิธีต้องการสร้างภาพการตอบโต้ทางการทหารที่รุนแรงเทียบเท่า
กนั” และมนัส าแดงออกมาในสงครามสืบเนื่องในอิรักและอฟักานิสถาน (Howie, 2012, p. 34).  
 
ความกระหายความสนใจจากส่ือมวลชนของกลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพียงแต่ก่อนหน้านี ้
ผู้กอ่การร้ายจ าต้องอดทนและพึ่งพาการบอกเล่าแบบปากต่อปาก แต่เม่ือมี ‘กองทพัที่สมยอม’ นัน่คือ
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บรรดาผู้ ส่ือข่าวและผู้ผลิตรายการ การส่ือสารระดบัมวลชนได้เข้ามาชว่ยโหมกระพือการโฆษณาชวนเชือ่
ของพวกตน (Howie, 2012, pp. 50-51) ท้ายท่ีสุดแล้ว องค์กรกอ่การร้ายและส่ือมวลชนก็เปรียบเสมือน 
‘หุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ตา่งตอบแทนกนั’ ผู้ ก่อการร้ายต้องการเผยแพร่ข่าว ขณะที่บริษัทส่ือต้องการ
ภาพอนันา่สะพรึงกลวัที่เร้าอารมณ์มาเพิ่มเรตติง้ (Nacos, 2003, p. 52) การยอมเป็นเคร่ืองจกัรโฆษณา
ชวนเชื่อให้กบักลุ่มกอ่การร้าย ท าให้ส่ือมวลชนถือวา่มีส่วนเพาะเลีย้งกลุ่มกอ่การร้ายรุ่นแล้วรุ่นเล่า และมี
บทบาทยกระดบัภาวะความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ดร. เวอร์จินี อนัเดร (Virginie Andre) 
ได้ท าการสมัภาษณ์นาย อะบีด ราจา (Abid Raja) ต ารวจนครหลวงประจ าหน่วย New Scotland Yard 
ของสหราชอาณาจกัร ผู้ ชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาพส่ือที่น่ากลัวกบัการที่กลุ่มคนมุสลิมอายุ
น้อยหนัไปเข้าร่วมกบักลุ่มไอเอส (ISIS) และวิธีการที่ส่ือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อสุดโตง่วา่รัฐอสิลาม
แบบอดุมคติ คือ ค าตอบและทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกวา่ 
 
 “…กลุ่มคนอายนุ้อยเห็นภาพท่ีถ่ายทอดมาถึงบ้านของเขา เห็นสงครามอิรัก คกุอะบูกรออิบ คุกกวนตา
นาโม…เห็นภาพมสุลิมและอิสลามผ่านทางสื่อ มนัสร้างภาพท่ีว่าก าลงัเกิดเร่ืองเลวร้ายข้ึนกบัชาวมุสลิม 
ก าลงัมีเร่ืองร้ายเกิดข้ึน…พดูง่ายๆ นัน่คือตวัผลกัดนัให้ไอเอสช้ีชวนว่า ‘มาหาเราสิ เรามีรัฐอิสลาม’ …พดู
ให้ง่ายและปลุกใจกว่านัน้ได้ว่า ‘ท าไมเราต้องจ าทนในเม่ือเราท้ิงไปได้ ไปอยู่กบัคนของเราหากเรา
ตอ้งการโดยจะไม่ตอ้งรู้สึกแปลกแยก อึดอดั หรือเป็นคนนอกอีก’ …สื่อมีส่วนอย่างมหาศาลในการเพาะ
บ่มลทัธิรุนแรงสดุโต่ง สื่อจ าเป็นตอ้งไดร้ับเสียงสะท้อนจากผู้รอบรู้ และจ าเป็นตอ้งเข้าใจว่าตนมีอิทธิพล
ผลกัดนัความคิดรุนแรงสดุโต่งมากเพียงใด” 
 
สรุปได้วา่ ส่ือมวลชน(ส่ือกระแสหลัก)มีบทบาทอย่างมากในการหยิบย่ืน ‘ออกซิเจน’ ท่ีช่วยโหมกระพือ
การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มกอ่การร้าย 
 

12.1.1 ภาพอลงัการของการก่อการร้าย 

 
ในอดีตการกอ่การร้ายถกูน าไปเปรียบวา่ คือ ละคร/หนงั (theatre) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้าย ไบร
อนั เจงกินส์ (Brian Jenkins) กล่าวว่า “การก่อการร้ายมีเป้าหมายอยู่ที่คนดู ไม่ใช่เหย่ือจริงๆ ของ
เหตุการณ์ การก่อการร้ายคือละคร” (Jenkins, 1975, p. 16) แต่การเปรียบเปรยของ Jenkins อาจจะ
ต้องมีการปรับเปล่ียน เพราะเหตกุารณ์อยา่ง 9/11 เหตกุารณ์โจมตีเม่ือปี 2005 รวมถงึเหตกุารณ์เม่ือเร็วๆ 
นีใ้นประเทศเบลเยียม แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ ก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 ต้องการให้มีคนตายจ านวน
มหาศาลด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ ชมในกว้างก็ยังคงเป็นหมายส าคัญ วิธีการโจมตีถูกออกแบบอย่าง
เหมาะเจาะ และเม่ือได้ความการชว่ยเหลือจากส่ือกระแสหลัก ความสูญเสีย โศกนาฏกรรม ณ ปัจจุบนั
ถกูมองวา่เป็น ‘ภาพอลงัการของการกอ่การร้าย’  (terrorism spectaculars) มีการจบัภาพการกระท าอุก
อาจและเผยแพร่ไปทัว่โลก ซึง่แนน่อนวา่ หากไร้ซึ่งสักขีพยาน การก่อการร้ายย่อมไม่บรรลุเป้าหมายใน
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การกระตุ้นความกลัว ประหวัน่พรั่นพรึง (Howie, 2012; Nacos, 2003) ลักษณะที่เหตุก่อการร้ายถูก
น าเสนอ หรือ รายงาน ถือว่าขาดความเป็นกลาง เพราะนั่นไม่ใช่การกระจายข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
เหตกุารณ์อยา่งเป็นกลาง แตม่นัผ่านการตบแตง่และจดัวางให้เป็นเหตกุารณ์ย่ิงใหญ่ จงใจให้ผู้คนรบัรู้มนั
ในลักษณะของ “ความอลังการทางสุนทรียศาสตร์” (Howie, 2012, pp. 60, 63) ในแบบเดียวกับ
ภาพยนตร์หรือละครโศกนาฏกรรมทางโทรทศัน์ของฮอลลีวูดอย่างเช่นเร่ือง Homeland หรือ 24 การจดั
แต่งเหตุก่อการร้ายให้เป็นภาพอลังการเช่นนี ้มีผลพวงคือ การสร้างภาพยนตร์ที่ส่ือภาพมุสลิมและ
อิสลามในแง่ลบ การส่ือเร่ืองแตง่วา่เป็นข้อเท็จจริง มีการกล่าวถึงประเด็นนีใ้นการสนทนากลุ่ม (focus 
groups) ที่จดัท าขึน้ทัว่ประเทศไทย เชน่: 
 
 “ก่อนอื่น ผมอยากช้ีให้เห็นว่า มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากมายท่ีเสนอภาพลบของมสุลิมผ่านทาง
ตวัละคร ผ่านบคุคลท่ีคลมุหน้าและมีหนวดเครา ภาพเหล่านัน้ถูกน าเสนอไปทัว่โลก แน่นอนในประเทศ
ไทยดว้ย ภาพเหล่านัน้ไดก้ลายเป็นภาพคุน้เคยของผู้คน โดยท่ีพวกเขาไม่รู้เลยว่าอิสลามแท้จริงแล้วคือ
อะไร” เยาวชนขอนแก่น B  
 
 “ข่าวบางอย่างก็เช่ือไม่ได้ มนัเหมือนกรณีของข่าวซุบซิบดาราท่ีเร่ืองราวถูกแต่งเติมเยอะมาก
ก่อนจะมาถึงเรา” เยาวชนภูเก็ต D  
 
ประการสุดท้าย การที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ ‘ภาพอลังการของการก่อการร้าย’ ได้อย่างถ่องแท้ เรา
จะต้องเข้าใจว่าส่ือมวลชนมีผลก าไรเป็นเป้าหมายใหญ่ ปัจจยัด้านการเงินของส่ือท าให้ผู้ ส่ือข่าวและ
ผู้ผลิตหมกมุน่ทุม่เทไปกบัการใช้เวลาออกอากาศและพืน้ที่ส่ือส่ิงพิมพ์ถา่ยทอดเกี่ยวกบัความรุนแรงทาง
การเมือง เผยแพร่วาระของกลุ่มก่อการร้ายผู้ มุ่งหวังความสนใจจากส่ือโดยไม่รู้ตัว ทัง้ยังเพาะบ่ม 
‘วฒันธรรมชอบโชว์ส่ือ’ ในสงัคมยคุใหม ่(Nacos, 2003, p. 45) อะบีด ราจา อธิบายอย่างกระชบัถึงแรง
ขบัทางการเงินที่อยูเ่บือ้งหลงัความหมกมุน่ของส่ือมวลชนตอ่ข่าวสารความรุนแรงทางการเมืองวา่: 
 
“สื่อ…เป็นเพียงการแสดงออกทางความคิดของคนกลุ่มเล็กๆ ในสงัคม และคุณต้องมองว่าอะไรท่ี
ขบัเคลื่อนสื่อ มกัเป็นเร่ืองการเงิน คณุรู้ดีว่ามนัเป็นปัจจยัท่ีค่อนข้างส าคญัของพวกเขา และเร่ืองน่าเบ่ือ
นัน้ย่อมขายไม่ได ้บรรดาสื่อจึงตอ้งท าให้อะไรต่ออะไรน่าสนใจข้ึนมาอีกหน่อย ความกลวัเป็นสินค้าขาย
ดี”   
 
เจ้าหน้าที่บงัคบักฎหมายคนหนึง่ในสหราชอาณาจกัรให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นที่พ้องกนักบั
ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในภูมิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศไทย เร่ืองของธุรกิจและผลก าไรซึง่เป็นตวัขบัเคล่ือน
ส่ือนัน้ถกูมองวา่มีส่วนในการสร้างภาพลบของมสุลิมในส่ือของไทย และย า้ความคิดเร่ือง ‘ความกลัวนัน้
ขายดี’ โดยผู้ เข้าร่วมสนทนาเน้นวา่ส่ือมกัตีพิมพ์และสร้างเร่ืองขึน้เพื่อดงึดดูรายได้ 
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 “เพือ่ที่จะขายข่าวและไดเ้งิน พวกเขาไม่สนว่าใครจะเสียหาย” 
 ชาวบ้านจากภูเก็ต E 
 
“บางครั้งก็หงดุหงิด เข้าใจว่าพวกสื่อจะเลือกเฉพาะแง่มมุของเร่ืองราวท่ีจะขายไดห้รือให้ผลประโยชน์แก่
ตนเท่านัน้ ไม่สนใจเร่ืองของความซ่ือตรง ความเสียหายต่อคนอื่น หรือส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการ” ผู้น า
ศาสนาจากภูเก็ต A 
 
ในสงัคมปัจจบุนั เราก าลงัหนัเหจากส่ือมวลชนรูปแบบดัง้เดิมไปสู่ส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียแทน ใน
อดีตองค์กรกอ่การร้ายสร้างเหตรุุนแรงตอ่เปา้หมายเชิงสญัลกัษณ์และกดดนัให้ส่ือรายงานสารของพวก
ตน พึง่พาส่ือกระแสหลกัให้ชว่ยปรับแตง่เหตกุารณ์รุนแรงโดยน า้มือของพวกตนให้กลายเป็นภาพตระการ
ตา แตแ่ล้วส่ือโซเชียลก็ได้เข้ามาปลดปล่อยผู้กอ่การร้ายจากการต้องพึง่พาส่ือแบบเกา่ (Klausen, 2015) 
กลุ่มผู้กอ่การร้ายในปัจจบุนัสามารถควบคมุการถา่ยทอดสารของตนอยา่งสมบูรณ์ และไม่ถูกจ ากดัโดย
หลกัปฏิบติัและกฎเกณฑ์ในการออกอากาศที่อาจตดัทอนสารชวนเชื่อและสารปลุกระดมมวลชนให้มา
เข้าร่วมของพวกตน 
 

12.1.2 การก่อการร้ายและอนิเตอร์เน็ต  

 
ชอ่งทางส่ือสารใหมข่องกลุ่มกอ่การร้ายอยา่งอินเตอร์เน็ตได้เปล่ียนวิธีการเผยแพร่อดุมคติอนัรุนแรงของ
กลุ่มไปอยา่งมีนยัส าคญั Klausen กล่าวว่า กลุ่มก่อการร้ายเคยส่ือสารกบัสาธารณะโดยให้ส่ือกระแส
หลกัชว่ยรายงานภาพความโหดร้ายจากเหตุการณ์ที่ตนก่อขึน้ แต่ในปัจจุบนั กลุ่มก่อการร้ายสามารถ
ควบคมุการเผยแพร่สารด้วยตนเอง ขณะที่ส่ือกระแสหลกักลบัต้องหนัมาพึง่ ‘ส่ือโซเชียลของกลุ่มนกัรบญิ
ฮาด’ แทน  (Klausen, 2015, p. 4) ไมเ่พียงเท่านัน้ อ านาจควบคุมเนือ้หาสารของตนได้โดยตรงยงัเปิด
โอกาสมากมายให้แก่กลุ่มก่อการร้าย ไม่เพียงก าหนดได้ว่าต้องการให้กลุ่มผู้ ชม /ผู้ ฟังเป้าหมายอัน
หลากหลาย (กลุ่มที่มีแนวโน้มสนบัสนนุ ความคิดเห็นสาธารณะในนานาชาติ และสาธารณะที่เป็นศตัรู) 
รับรู้เก่ียวกบัตนอยา่งไร ยงัก าหนดได้ด้วยวา่จะส่ือภาพของตนและภาพของศตัรูกลุ่มตา่งๆ อยา่งไร เพราะ
ไมต้่องถกูจ ากดัโดยกระบวนการทางบรรณาธิการอีกตอ่ไป โดยหลกัการ อินเตอร์เน็ตเป็นตวัแทนท่ีดีเย่ียม
ของอดุมคติแหง่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการส่ือสารของโลกตะวนัตก แตเ่สรีภาพนีก้ลับถูก
ใช้งานในทางที่ผิดโดยกลุ่มคนที่แท้จริงแล้วตอ่ต้านเสรีภาพทางความคิดเห็นและเนือ้หาเสรี (Weimann, 
2004) อยา่งไรก็ตาม กระบวนการชกัน าสู่ลทัธิรุนแรงสุดโตง่ทางอินเตอร์เน็ตจะต้องไมไ่ด้รับการขยายผล 
และการส่ือสารแบบไม่ผ่านระบบออนไลน์ก็ยงัเป็นส่ิงส าคญั (Behr, Reding, Edwards, & Gribbon, 
2013) ที่จะต้องใส่ใจในการจะออกมาตรการใดๆ ด้านการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโต่ง (CVE) ส่วนต่อไป



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

 

 

 

59 

จะกล่าวถงึ ตวัอยา่งของ ‘วิธีการท่ีนุ่มนวล’  (Soft Approach) ในการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่ง ทัง้ใน
โลกออนไลน์และออฟไลน์  
 

12.2 วธีิการ CVE ทีนุ่่มนวล 

 
พลเรือเอก โมเคิล มลุเลน (Michael Mullen) เตือนสภาคองเกรสแห่งสหรัฐเม่ือปี ค.ศ. 2008 ว่า สหรัฐมี
โอกาสชนะสงครามอฟักานิสถานหากปรับปรุงแนวทางสร้างชาติของตนเสียใหม่ ‘เราไม่สามารถฆ่าเพื่อ
คว้าชยัชนะได้…มนัต้องการการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกนั’ (CNN, September 10, 2008) จดุยืน 
Mullen สะท้อนหลักในการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งด้วย ‘วิธีการท่ีนุ่มนวล ’ ท่ีอยู่บนฐานของการ
ศกึษาวิจยัทางสงัคมศาสตร์ที่มุง่ระบถุงึรากของปัญหาการเกิดลทัธิสุดโตง่ (extremism) และกระบวนการ
ชกัน าสู่ความรุนแรง (radicalisation) แทนการใช้วิธีทางการทหารท่ี ‘แข็งกร้าว’ ที่ใช้กนัอยู่เดิม  ‘วิธีการท่ี
นุม่นวล’ ในการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ผลกัให้การแทรกแซงทางการทหารเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งใน
หลายๆ ทางเลือกเทา่นัน้ รัฐบาลในนานาประเทศควรมุง่สนใจท่ีการให้การศกึษาและโอกาสทางวิชาชีพ
แกป่ระชากรกลุ่มที่เส่ียงตอ่การเข้าร่วมกระบวนการความรุนแรง กลยุทธ์เชิงพฒันาเหล่านีต้้องการการ
ลงทนุในระยะยาว ซึง่มนัก็ให้ประสิทธิผลในการต้านลทัธิหวัรุนแรงในชมุชนชายขอบในระยะยาวเช่นกนั 
ทัง้ยงัชว่ยสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในหมูป่ระชากร และเป็นเคร่ืองมือที่มิอาจประเมินค่าในการ
สร้างสรรค์อนาคตที่สงบสุขและรุ่งโรจน์ (Aldrich, 2012, pp. 46-49)  ส่วนถดัไปจะสรุปให้เห็นคร่าวๆ ถงึ
โครงการต่างๆ ทั่วทวีปแอฟริกาที่ด าเนินงานโดย  องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา  (USAID) ท่ีได้ใช้อานภุาพของรายการวิทยใุนกระบวนการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโต่ง เรา
ยงัจะเล่าถงึรายการวิทยเุพื่อตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่รายการหนึง่ในกรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล
ยุทธ์ส่ือต่อต้านการก่อการร้ายในสหราชอาณาจักรที่เป็นประเด็นถกเถียงเพราะ เพิ่มอ านาจให้แก่
หนว่ยงานควบคุมเนือ้หาการออกอากาศให้มีสิทธิตรวจสอบคดักรองข่าวสาร ซึ่งถูกมองว่ากระทบต่อ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of speech) และสุดท้ายจะอธิบายบทบาทของโครงการ  
Affinis Labs ในการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ในโลกออนไลน์  
 
นโยบายต่อต้านลัทธิรุนแรงสุดโต่งของ USAID ในแอฟริกา  
เปา้หมายหลกัของนโยบายตอ่ต้านลทัธิรุนแรงสุดโต่ง(CVE) โดย USAID ในทวีปแอฟริกา คือการสร้าง
ช่องการส่ือสารผ่านวิทยุท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมสันติภาพ การยอมรับความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง และการตัดสินใจต่างๆ ในระดบัชุมชน ชกัน าให้ผู้ อยู่อาศยัในท้องถ่ินพิจารณาการใช้ความ
รุนแรงของกลุ่มอย่าง อลักออิดะห์ หรือ ไอเอส อย่างพินิจพิเคราะห์มากขึน้ ในทางทฤษฎีรายการวิทยุ
เหล่านีมุ้ง่เปา้ไปที่การชว่ยให้เยาวชนเพศชาย เช่น ในประเทศมาลี มีความเส่ียงน้อยลงที่จะเข้าร่วมกบั
องค์กรหวัรุนแรงสุดโตง่ และกระตุ้นให้เขาเหล่านัน้หนัมาเข้าร่วมกบัสถาบนัทางศาสนาของสงัคมกระแส
หลกัที่เน้นสร้างสรรค์สงัคม ถงึแม้วา่นโนบาย CVE โดย USAID จะให้ผลลพัธ์ที่จ ากดั แตก็่พบวา่ กลุ่มคน
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เชน่ที่อยูอ่าศยั ณ ใจกลางเมืองของทิมบกุตทูี่ได้รับฟังรายการวิทยซุึง่สนบัสนนุโดย USAID เป็นเวลาห้าปี 
เกิดผลลพัธ์ทางความคิดและพฤติกรรมที่ตา่งไปจากเมืองข้างเคียงอยา่ง ดิเฮ รายการวิทยทุี่ผลกัดนัความ
ร่วมมือระหวา่งชาติพนัธ์ุและสันติวิธีปลอดความรุนแรงอย่างที่เคยใช้ในช่วงหลังเหตุการณ์การฆ่าล้าง
เผ่าพนัธ์ุรวนัดานัน้ ควรน ามาใช้เป็นฐานในการพฒันาโครงการเพื่อการต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งใน
อนาคต (Aldrich, 2014) เนื่องด้วยเยาวชนแอฟริกนัใช้งานส่ือโซเชียลมากขึน้เร่ือยๆ ในอนาคตโครงการ 
CVE ต่างๆ จะต้องปรับเปล่ียนไปมุ่งเน้นส่ือออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ท ากบัส่ือ
ออนไลน์หรือออฟไลน์ จะต้องใช้หนทางแก้ปัญหาที่ใช้ภาษา วฒันธรรม และสถาบนัของท้องถ่ินเป็นฐาน 
กลุ่มสุดโตง่อยา่ง ไอเอส และ อลักออิดะห์ ได้เข้าควบคมุสถาบนัตา่งๆ และพยายามผลักดนัเจตนารมณ์
ของตนสู่ประชาชนในพืน้ที่ ด้วยเหตนุีง้านของ USAID ในแอฟริกาจะแสดงให้เห็นว่า รายการวิทยุที่ร่วม
ผลิตกบัสมาชิกชุมชนคือ“ก้าวแรกสู่การชนะใจและสมอง” ของกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการต่อต้าน
ความรุนแรงสุดโต่ง (Aldrich, 2014, p. 542)  ที่จะน าเสนอด้านล่างคือตัวอย่างรายการวิทยุที่
ประสานงานโดย USAID ที่ใช้วฒันธรรมการกระจายเสียงวิทยทุี่มีอยูเ่ดิมในภูมิภาคเป็นฐาน :  
 

- “Road to Reading” เป็นโครงการในภาษาองักฤษที่ภารกิจคือการผลิตและออกอากาศรายการ
วิทยุชื่อ Interactive Radio Instruction (IRI) ส าหรับนกัเรียนประถมเกรด 1-6 โดยมุ่งเน้นให้
ความรู้ทัง้ครูและนกัเรียนไปพร้อมๆ กนั โครงการน าร่องจะช่วยก าหนดรูปแบบในการเข้าถึง
ประชากรและเด็กๆ ที่เร่ร่อนไร้หลกัแหล่งที่มีความต้องการพิเศษในระดบัเล็กน้อยถึงปานกลาง 
จะมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เชน่ สมาร์ทโฟนและมินิคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ให้เหมาะกบั
บริบทสงัคมของมาลี และเคร่ืองมือชนิดใดที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดจะได้รับการขยายผลโดยการ
สนบัสนนุจากทัง้ภาครัฐและเอกชนตอ่ไป รายการวิทย ุIRI มุง่ที่จะชว่ยเหลือครูในการตระเตรียม
การสอนในห้องเรียนอีกด้วย (Aldrich, 2014) 

- “Walaikum” เป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี โดยทนุสนบัสนุนจาก USAID ที่พฒันาขึน้เพื่อรับมือ
กบัความขดัแย้งท่ีด าเนินอยูแ่ละที่อาจเกิดขึน้ในตอนเหนือประเทศมาลี Walaikum เป็นวลีภาษา
อาหรับแปลวา่ “และท่านเช่นกนั” ปกติแล้วใช้เพื่อขานรับค าทกัทายว่า “ขอสันติจงมีแด่ท่าน” 
ภายใต้โครงการ Walaikum องค์กร World Education ได้น าวิธีสานสมัพนัธ์ประชาชนเชิงบรูณา
การที่หลากหลายมาใช้ขับเคล่ือนภาคส่วนหลักๆ ในหมู่ประชากรให้ท างานร่วมกัน ภายใต้
เปา้หมายเดียวกนั โดยเปา้หมายส าคญัของ Walaikum คือ การสร้างเครือข่ายตวัแทนสนัติภาพ
อนัยัง่ยืน ผู้ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตวัแสดงหลักๆ ในตอนเหนือของประเทศมาลีให้
พวกเขาเหล่านัน้ส่งเสริมและเลือกวิถีทางสนัติภาพ ตวัแสดงหลกัส่ีตวัดงักล่าวได้แก ่ผู้หญิงและ
สมาคมสตรีต่างๆ เยาวชนและสมาคมเยาวชนต่างๆ ผู้ น าทางจิตวิญญาณ วฒันธรรม  และ
ศาสนา และสุดท้ายคือ กลุ่มวิทยุชุมชน โครงการ Walaikum จะเปิดโอกาสให้ผู้ เป็นแม่ พี่สาว 
น้องสาว ภรรยา ยา่และยาย มีบทบาทในสมาคมสตรีในฐานะนกัล็อบบีเ้พื่อสนัติภาพ คนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะเยาวชนเพศชายมกัถกูล่อลวงสู่ความรุนแรงเพราะขาดโอกาสในชีวิต  ไม่เห็นคุณค่า



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

 

 

 

61 

ของสนัติภาพ  และปัจจยัเร่ืองเงินที่จะได้รับเม่ือเข้าร่วมกบักลุ่มกบฏต่างๆ  Walaikum ท างาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กบัชุมชนและผู้น าศาสนา ชักน าให้วยัรุ่นกลุ่มเส่ียงดงักล่าวมาเข้าร่วมเป็น
ผู้แทนสนัติภาพที่แข็งขนั และยงัชกัน าให้วิทยชุมุชนอ านวยเวลาการกระจายเสียงในรายการของ
ตนให้การกบัส่ือสารและการเสวนาเพื่อสนัติภาพอยา่งจริงจงั (Aldrich, 2014)  

- โครงการ Peace Through Development (PDEV) ในประเทศไนเจอร์และชาด มุง่ที่เปา้หมาย
อนัได้แก ่1) การพฒันาการปกครองท้องถ่ินของชุมชนเป้าหมาย  2) การให้อ านาจแก่เยาวชน
กลุ่มเส่ียงให้กลายมามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนของตนและในระบบเศรษฐกิจ 3) ท าให้
แนวคิดส่งเสริมความรุนแรงต่างๆ กลายเป็นส่วนเกิน  กิจกรรมด้านส่ือที่ส าคญัของโครงการ 
PDEV คือ การผลิตรายการวิทยุ 4 รายการ (สองรายการในไนเจอร์ และอีกสองในชาด) 
ออกอากาศโดยเครือข่ายวิทยุของ PDEV เองในประเทศนัน้ๆ รายการวิทยุเหล่านัน้ได้รับแรง
เสริมจากกิจกรรมในระดบัชมุชนหลากหลายกิจกรรม  อาทิ การจดัตัง้ชมรมการฟัง การฝึกอบรม
ผู้ ส่ือข่าวในท้องถ่ิน การอบรมและอ านวยเนือ้หาให้แกส่ถานีวิทยตุา่งๆ ที่เป็นแนวร่วมในชาดและ
ไนเจอร์ รายการวิทยเุหล่านัน้แทบจะไมเ่อย่ถงึประเด็นอยา่งการกอ่การร้ายอยา่งเด่นชดัเลย แต่
เน้นที่การสร้างชมุชนเข้มแข็ง โดยให้ชอ่งทางส่ือสารให้แกก่ลุ่มที่เดินสายกลาง (Greiner, 2010) 

 
แคมเปญสื่อ 2MFM ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย 
ในขณะที่โครงการ CVE ของ USAID ในแอฟริกามุง่เน้นที่การศกึษา คล่ืนวิทยชุมุชน 2MFM ในกรุงซิดนีย์ 
ใช้วิธีการท่ีเปิดเผยถงึเปา้หมายนัน่คือ การต่อต้านความรุนแรงสุดโต่ง แคมเปญ ‘Together, Standing 
Against Extremism and Racism’  ของคล่ืน  2MFM มุง่ที่การใช้พืน้ที่ส่ือแจ้งข้อมลูแกส่งัคมมสุลิมทัว่ไป
ในซิดนีย์ให้ทราบเก่ียวกับกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายชุดใหม่ของออสเตรเลีย ให้ความรู้แก่เขา
เหล่านัน้เก่ียวกบัความอนัตรายของความสุดโต่ง พร้อมทัง้ให้ความมัน่ใจต่อสังคมมุสลิมว่าเม่ือได้ผล
กระทบจากเหตกุารณ์ในเชิงกอ่การร้าย เขาเหล่านัน้จะรับมือได้อยา่งไรบ้าง โครงการดงักล่าวยงัส่งเสริม
การมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์และการท างานร่วมกนัของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หนว่ยงานรัฐ และชมุชนมสุลิม 
เสนอกลยทุธ์ที่จะชว่ยให้พวกเขาสามารถรับมือกบัสถานการณ์การเหยียดเชือ้ชาติ ราฟิค ฮุสเซน (Rafic 
Hussein) ประธานบริหารคล่ืน 2MFM เน้นย า้ว่า โครงการนีไ้ม่เพียงมุ่งท างานด้าน CVE แต่ยงัมุ่ง
สร้างสรรค์สงัคมออสเตรเลียที่สามคัคีและมีสวสัดิภาพด้วย ด้านผู้ประสานงานแคมเปญส่ือ ฟาเตน เอล 
ดานา (Faten El Dana) เน้นย า้วา่คล่ืน 2MFM มีเปา้หมายคือการรับมือ “กบัประเด็นที่ละเอียดออ่นอยา่ง
ลทัธิสุดโตง่และการเหมารวมทางวฒันธรรมที่กระทบตอ่ชีวิตประจ าวนัของพวกเรา” (2MFM, 2015, p. 2) 
 
กลยุทธ์ต้านลัทธิสุดโต่งในสหราชอาณาจักร 
สามสิบปีหลงัจากที่ มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ กล่าววา่ ความสนใจจากส่ือคือ ‘ออกซิเจน’ ของกลุ่มกอ่การร้าย 
และเราจะต้อง ‘ปล้นคืน’ แหล่งออกซิเจนนัน้ สหราชอาณาจกัรในปัจจบุนัได้ขานรับแนวคิดดงักล่าวของ 
แธตเชอร์ โดยให้มอบอ านาจที่ใหญ่ขึน้ในการสัง่พกัการออกอากาศรายการโทรทศัน์และวิทยุที่เผยแพร่ 
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‘เนือ้หาสุดโต่งที่ไม่อาจรับได้’ ให้แก่ Ofcom หน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการส่ือสาร
โทรคมนาคมและส่ือในสหราชอาณาจกัรมานาน กฎหมายใหม่ดงักล่าวท าให้ Ofcom มีอ านาจเรียก
สอบสวนผู้ ออกอากาศหากพบว่ามีกลุ่มสุโต่งได้รับพืน้ที่ส่ือมาน าเสนอสารที่อนัตรายและข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้องอย่างไร้การคัดครอง กฎหมายใหม่จะอ านวยให้ Ofcom สามารถปรับหลักปฏิบัติในการ
ออกอากาศให้รัดกมุขึน้เพื่อให้ ‘กลุ่มผู้ออกอากาศเข้าใจชดัเจนถึงภาระรับผิดชอบของตนในการจดัการ
กบัเนือ้หาที่มีความสุดโตง่’ และ “ให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายที่ยืนยนัอ านาจของ Ofcom ในการสั่งระงับ
การออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ที่ส่ือเนือ้หาของลทัธิสุดโตง่ที่ไม่อาจรับได้ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานีวิทยุ
ทัง้หมดด้วย” (Government, 2015, p. 34) ความวิตกกงัวลของรัฐบาลองักฤษที่น ามาซึ่งการปรับปรุง
กฎหมายดงักล่าวนัน้ สอดคล้องกบัความวิตกกงัวลของประชากรมสุลิมชาวองักฤษ ผู้น าศาสนารายหนึ่ง
ในกรุงลอนดอน เผยความคบัข้องใจที่ส่ือขององักฤษไมใ่ห้เวลาการออกอากาศแก ่‘มสุลิมสายกลาง’ และ 
ความต้องการกฎหมายที่ดีกวา่มาก ากบัให้ผู้ออกอากาศรับผิดชอบตอ่เนือ้หาที่ตนน าเสนอมากขึน้  นี่คือ
บทสัมภาษณ์ที่จัดท าขึน้ก่อนที่จะมีการเร่ิมใช้กลยุทธ์ ต้านการก่อการร้ายแนวทางใหม่ในสหราช
อาณาจกัร: 
 
 “…เขาเหล่านัน้เป็นมืออาชีพ เป็นผู้เช่ียวชาญ แต่น่าเสียดาย เพือ่ท่ีจะขายเร่ืองตีพิมพ์พวกเขาต้องการ
ช่ือเร่ืองท่ีดึงดดูความสนใจ เร่ืองราวท่ีดึงดดูความสนใจท่ีบางครั้งผู้สื่อข่าวก็เป็นคนแต่งข้ึนเอง หรือโดย
ใครก็ตามเพือ่ที่จะท ายอดขายให้มากข้ึน แต่โชคไม่ดีท่ีพวกเราตอ้งเป็นคนจ่ายราคาของมนั และยงัไม่มี
กฎหมายมาหยดุมนัจนถึงวนัน้ี พวกเขาจึงยงัอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่าทกุคนมีสิทธิพดู แต่
พอเป็นคนมสุลิม เป็นเร่ืองการไปบรรยายในมหาวิทยาลยั ที่มสัยิด หรือที่สาธารณะ กลบัโดนห้ามไม่ให้
พดูเพราะกลวัจะเป็นภยัคกุคาม น่ีมนัคือสองมาตรฐาน…ผมไม่ได้จะสื่อว่านกัพูดบางคนไม่ควรถูกห้าม 
จริงอยู่นกัพูดบางคนอย่าง เชาดารี หรือบุคคลอย่าง บากรี หรือ อะบู ฮมัซา…คนเหล่าน้ีไม่ควรรับได้
อนญุาตให้พดูแต่แรกแล้ว ควรให้พดูในชมุชนมสุลิมและชมุชนท่ีกว้างกว่านัน้”   
 
“(แต่) พวกเขาได้รับอนุญาตให้พูดในทีวี ซ่ึงผมไม่เข้าใจ พวกเขาได้รับช่องทาง…ได้รับเวลาการ
ออกอากาศ”  
 
“น่ีคือปัญหา…สื่อให้คนพวกนัน้ออกอากาศแต่กลบัไม่ให้กลุ่มท่ีเรียกว่ามสุลิมสายกลางไดพ้ดูในช่วงเวลา
ดงักล่าว และตอนน้ีเราไดเ้ห็นผลลพัธ์ของมนัแล้ว และตอนน้ีเรากลายมาห้ามทกุคนไม่ให้พดู”  
 
นอกเหนือจากอ านาจท้วงถามตรวจสอบผู้ ออกอากาศ (ที่ยงัมีอิสรภาพในออกอากาศเนือ้ต่างๆ ตาม
ต้องการและยงัมองวา่กลุ่มสุโตง่นัน้นา่ต่ืนเต้นและเรียกเรตติง้) กลยุทธ์ที่เข้มงวดขึน้ดงักล่าวในสหราช
อาณาจักรเน้นย า้ให้ผู้ ออกอากาศใคร่ครวญอย่างถ่ีถ้วนเพื่อที่จะน าเสนอการถกเถียงต่างๆ ในเชิง
สร้างสรรค์ และออกอากาศเสียงของมวลชนกระแสหลกัผู้แสดงออกถงึคา่นิยมเสรีแหง่สหราชอาณาจกัร 
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กฎหมายใหมด่งักล่าวพุง่เปา้ไปที่การแก้ไขปัญหาความสุดโตง่และการชกัจงูสู่ความเกลียดชงัก็จริง แตไ่ด้
มีความกร่ิงเกรงวา่กฎดงักล่าวจะส่งผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
(freedom of expression) ทัง้ยงัมีการตัง้ข้อสงสยักนัในวงกว้างวา่กฎหมายนีจ้ะส่งผลให้เกิดวิธีการใหม่ๆ  
อะไรบ้างบนโลกออนไลน์ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจทางกฎหมายของ Ofcom และเป็นมาตรการที่ถกูมองวา่
เป็นบอ่เกิดของการแบง่แยกฝักฝ่ายและเนือ้หาที่สุดโตง่ (Battle, 2015) แธตเชอร์ ได้แสดงวิสัยทศัน์เร่ือง
หลกัปฏิบติัโดยสมคัรใจ แตก่ฎหมายล่าสุดโดยรัฐบาลสหราชอาณาจกัรได้ยกระดบัแนวคิดเร่ืองการปล้น
คืน ‘ออกซิเจน’ จากกลุ่มก่อการร้ายไปอีกขัน้ ด้วยการใช้กฎหมายท่ีวางภาระให้ผู้ กลุ่มออกอากาศ
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทด้านการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ (CVE) อยา่งจริงจงั  
 
โครงการ Affinis Labs บนโลกออนไลน์ 
ผลส ารวจของ Pew Research Center เดือนมีนาคม 2015 เผยว่า 61% ของคนยุคมิลเลนเนีย (เกิด
ในชว่งปี ค.ศ.1981-1996) รายงานวา่ ตนรับข่าวสารด้านการเมืองจาก Facebook ในช่วงสัปดาห์ที่ท า
การส ารวจ ตัวเลขนีช้ีว้่าวัยรุ่นอเมริกันก าลังใช้ส่ือโซเชียลเป็นช่องทางรับข่าวสารแทนส่ือโทรทัศน์ 
(Mitchell, 2015) เป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในประเทศไทยจากการท าสนทนากลุ่ม (focus 
group) ทัว่ประเทศ สถานการณ์ดงักล่าวบงัคบัให้โครงการด้านการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ตา่งๆ  ต้อง
ปรับตวัโดยปรับจดุสนใจของตนไปที่ปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์และส่ือโซเชียล และที่ท าได้อย่างโดด
เดน่นา่สนใจคือ โครงการ Affinis Labs ของภาคเอกชนที่คิดขึน้โดยนาย ควินตนั วิคโทโรวิคซ์ (Quintan 
Wiktorowicz) อดีตที่ปรึกษาด้าน CVE ของประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า โครงการดงักล่าวมุ่งส่งเสริม
สนัติภาพ ชว่ยรับมือกบัความเกลียดชงัและลทัธิสุดโตง่ และลดความรู้สึกตอ่ต้านผู้ที่นบัถือศาสนาอสิลาม 
โครงการ Affinis Labs ได้สร้างแคมเปญ CVE ชื่อว่า ‘Hackabouts’ เช่น ที่จดัขึน้ในกรุงซิดนีย์เม่ือเดือน
มิถนุายน  2015 และเม่ือเร็วๆ นี ้ภายใต้ชื่อ ‘No2H8’ (No To Hate) Hackathon ในสหรัฐอเมริกาในช่วง
วนัที่ 22-24 กุมภาพนัธ์ 2016 โดยได้รับการสนบัสนุนจาก Facebook Google และโครงการ Affinis 
Labs โครงการเหล่านีมี้ขึน้เพื่อตอ่ต้านความเกลียดชงัและลทัธิสุดโตง่ในโลกออนไลน์ โดยเน้นสร้างเร่ือง
เล่าใหมท่ี่ดงึดดูและมีพลังที่จะเปล่ียนทิศทางบทสนทนาของโลก ผลักดนัให้เกิดการลงมือปฏิบติั และ
สร้างสะพานสานสัมพนัธ์ผู้ คน ผู้ ชนะของแคมเปญ Hackabout ในปี 2015 ได้แก่แอปปลิเคชัน่ชื่อว่า 
‘Pentor’ ที่ใช้จบัคู ่‘เมนเทอร์’ ในลกัษณะเดียวกบัแอปปลิเคชัน่จบัคู่ที่โด่งดงัอย่าง ‘Tinder’ (Safi, 2015) 
‘Pentor’ เป็นโครงการน าร่องชว่ง ‘ฟักไข่’ หนึง่ในหลายๆ โครงการของ Affinis Labs ที่พยายามสร้างเร่ือง
เล่าที่ทรงอานภุาพมาตอ่ต้านกลุ่มไอเอส แคมเปญ Hackabouts ได้ร่วมมือกบับรรดานกัลงทุนและผู้ ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์จากทัว่โลก และผสานรวมหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ ส่ือโซเชียล ความร่วมมือจาก
ชมุชน การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือจากบคุคลทัว่ไป เข้าด้วยกนั 
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12.3 ทางออกระดับท้องถิน่เพ่ือแก้ปัญหาระดับโลก – การใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
เพื่อขานรับกบัความคิดของ พลเรือเอก โมเคิล มุลเลน ที่เตือนสภาคองเกรสในปี 2008 ว่า อเมริกาจะ
สามารถชนะในสงครามอฟักานิสถานได้หากปรับเปล่ียนแผนการสร้างชาติเสียใหม่ โดยบอกว่า ‘เราไม่
สามารถฆ่าเพื่อคว้าชยัชนะได้…มนัต้องการการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกนั ’ (CNN, September 
10, 2008) เราจะต้องน าวิถีทางแก้ปัญหาระดบัชุมชนไปใช้ในการแก้ปัญหาในระดบัสากล และปัจจยั
ส าคญัที่สุดของวิธีท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based approached) คือ ความน่าเช่ือถือ การจะ
ชนะทัง้ ‘หวัใจและสมอง’ ของกลุ่มคนที่เส่ียงตอ่การถกูชกัน าสู่กระบวนการความรุนแรงโดยองค์กรสุดโตง่
นัน้ แผน CVE ตา่งๆ ที่คิดขึน้จะต้องมุง่เน้นสารที่มี ‘ผู้ส่งสาร’ ที่นา่เชื่อถือ ซึง่อาจส าคญัย่ิงกวา่ตวัสารเสีย
อีก (CTITF, 2011) นอกจากนี ้วิธีการที่มีแนวโน้มประสบความส าเร็จสูงสุด คือ การร่วมมือร่วมใจกบั
ชมุชน และการใช้กลยุทธ์แบบ ‘ล่างขึน้บน’ (bottom-up) ความน่าเชื่อ เป็นปัจจยัการันตีความส าเร็จที่
ส าคญัย่ิงของแตล่ะวิธีการ ในส่วนถดัไปจะเป็นการสรุปคร่าวๆ เร่ืองความส าคญัของความนา่เชื่อถือ การ
สร้าง ‘ตาข่ายนิรภัยทางวฒันธรรม’ (cultural safety net) ซึ่งเป็นค าที่ใช้โดย Grenier (2010) รวมถึง
ข้อเท็จจริงที่ต้องใส่ใจในระหวา่งการออกแบบสารต้านการกอ่การร้าย และประโยชน์ของการกระจายสาร
ในวงแคบ (narrowcasting) ในฐานะทางเลือกนอกเหนือจากการออกอากาศในวงกว้าง (broadcasting)  
 

12.3.1 ‘‘ตาข่ายนิรภัยทางวัฒนธรรม’’ 

 
โครงการ PDEV ในแอฟริกาที่ได้กล่าวไปแล้วนัน้ ท างานร่วมกบัทีมงานส่ือในประเทศชาดและไนเจอร์
เพื่อให้แนใ่จในกระบวนการผลิตวา่ รายการวิทยตุา่งๆ ที่ผลิตขึน้มานัน้มีความ “เจาะจงส าหรับประเทศ
นัน้ๆ และเข้าถงึวฒันธรรมท้องถ่ิน” (Greiner, 2010, p. 8) การสร้างสรรค์รายการที่มีความนา่เชื่อถือเป็น
หวัใจส าคญัของ ‘‘ตาข่ายนิรภยัทางวฒันธรรม’ บทสมัภาษณ์ตวัแสดงภาคประชาสงัคมคนหนึง่ในสหราช
อาณาจกัร จดัท าโดย ดร. อนัเดร (Andre) จะชว่ยขยายความให้เห็นภาพดงันี:้ 
 
“…คณุไดส้ร้างพืน้ท่ีให้คนรุ่นใหม่จะมาใช้งาน พวกเขารู้สึกมีสิทธิมีเสียงท่ีได้มาอยู่ตรงนัน้ รู้สึกว่าคนจะ
ฟังเสียงของพวกเขา จากนัน้ ท้ายท่ีสดุ คุณจะตอ้งมีกลุ่มคนท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือปรับความคิดของ
พวกเขาซ่ึงตอ้งเป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีพดูภาษาเดียวกนั ดงันัน้หากวยัรุ่นกลุ่มนัน้…ยกตวัอย่างเช่น (หาก
เป็น) วยัรุ่นแอฟริกนั-แคริบเบียนผิวสีท่ีเป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ท่ีชอบเพลงแร็พและเสียงดนตรี คุณต้อง
สามารถท่ีจะพดูภาษานัน้…ตอ้งรู้วฒันธรรม ตอ้งรู้จกัสื่อโซเชียล ตอ้งเข้ากนัไดก้บัส่ิงนัน้เพือ่ท่ีจะต่อต้าน
มนั…อีกเร่ืองหน่ึงคือต้องเข้าใจว่า เม่ือเป็นเร่ืองของอิสลามแล้ว ความรู้เก่ียวกับอิสลาม…ย่ิงคุณรู้
เก่ียวกบัอิสลามมากเท่าไหร่คณุจะย่ิงปลอดภยัเท่านัน้…คน(ส่งสาร)ท่ีถูกตอ้งจะมีความน่าเช่ือถือ ท าให้
มัน่ใจไดว่้าสารท่ีส่งไปจะเป็นท่ีเข้าใจ ใช้คนท่ีพดูภาษาเดียวกนั เพื่อให้แน่ใจว่าวยัรุ่นเหล่านัน้จะเห็นค่า
และยอมท าตาม”  
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สมาชิกคนหนึง่จากโครงการชื่อ Channel ของรัฐบาลสหราชอาณาจกัรที่ท างานช่วยเหลือผู้ คนในกลุ่มที่
เส่ียงตอ่การถกูชกัจงูเข้าสู่กระบวนการกอ่การร้ายและท าหน้าที่เป็นกลไกยบัยัง้แตเ่นิ่นๆ ได้หยิบยกวิดีโอ
ชดุ ‘Diary of a Badman’ บน YouTube มาเป็นตวัอยา่งของเสียงจากชมุชนที่มีอานภุาพตอ่ต้านเร่ืองเล่า
ของกลุ่มไอเอสในหมูเ่ยาวชนมสุลิมชาวองักฤษ:  
 
“…มนัจะตอ้งเกิดแรงสัน่สะเทือนในกลุ่มคนท่ีคุณสื่อไปถึง นึกถึง ‘Diary of a Badman’ เพราะเขาเป็น
คนดงัใน YouTube แบบว่าคนรุ่นเขาสามารถเข้าใจ มนัสื่อสาร คนดูอยากได้ลายเซ็นของเขา เขาพูด
อะไรมนัตอ้งเช่ือไดเ้พราะเขาเจ๋ง เข้าใจว่านะว่า มนัฟังดงู่ายไปแต่ถ้าคณุเข้าถึงใครสกัคนได้ และคุณคิด
ว่าพวกเขาเจ๋ง หรืออะไรก็ตามแต่ มนัจะมีผลมากๆ เหมือนกบัคนท่ีคิดว่าไอเอสเจ๋งไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
คนท่ีน่าเช่ือถือ มากบัสารที่น่าเช่ือถือ”    
 
วิดีโอชุด ‘Diary of a Badman’ ปรากฏบน YouTube ตัง้แต่ปี 2010 ได้หยิบจับเอาประเด็นใน
ชีวิตประจ าวนัเชน่ การอยากได้มือถือไอโฟนรุ่นล่าสุด มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารโดยไมต้่องใช้ถ้อยค า
โน้มน้าวในทางอิสลามเสมอไป แต่ใช้อารมณ์ขันและเหตุการณ์ต่างๆ ในวฒันธรรมยุคใหม่มาส่ือสาร
ประเด็นใหญ่ๆ ซึง่มกัจะเป็นประเด็นต้องห้าม (taboo issues) เชน่ การคลุมถุงชน น่ีเป็นวิธีแบบ ‘หนาม
ยอกเอาหนามบง่’ ที่สหราชอาณาจกัรก็ได้น ามาใช้ อย่างในโครงการ ‘Trident’ ที่เชิญบุคคลผู้ เคยติดคุก
มากอ่นเป็นเวลาห้าปีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนมาพูดในโรงเรียนและสถาบนัต่างๆ เพื่อการต่อต้าน
อาชญากรรมที่ใช้อาวธุปืน และกลยทุธ์นีก็้สามารถน ามาใช้กบัเหล่าอดีต ‘นกัรบญิฮาด’ ได้เชน่กนั: 
 
 “….และคนคนนัน้จะพดูว่า ‘ฟังนะ คณุจะท าส่ิงน้ีไม่ได้ หรืออย่าท าส่ิงน้ี เพราะน่ีคือส่ิงท่ีจะเกิดกบัคุณ 
และผมเป็นหลกัฐานท่ียงัมีชีวิตอยู่’ นัน่คือวิธีท่ีสารจะแพร่ออกไป เพราะบคุคลเหล่านัน้พูดจากภูมิหลงัท่ี
น่าเช่ือถือ เพราะพวกเขาเคยอยู่ในเหตกุารณ์เหล่านัน้ รู้ดีว่าคนพวกนัน้รู้สึกหรือก าลงัเผชิญกบัอะไร หรือ
สงัคมมองพวกเขาอย่างไร” 
 
ผู้ส่งสารที่เป็นไปได้อีกกลุ่ม คือ เหย่ือของการกอ่การร้าย ซึง่นา่จะเป็นกลุ่มผู้ส่งสารที่มีอานภุาพเนื่องจาก
เขาเหล่านัน้สามารถประชาสมัพนัธ์สารตอ่ต้านการกอ่การร้ายผ่านเร่ืองราวเลวร้ายที่เกิดกบัตนเอง ดงันัน้
แทนที่ส่ือตา่งๆ จะทุม่เทความสนใจให้กลุ่มกอ่การร้าย ควรให้พืน้ที่ส่ือแก่เหย่ือของการก่อการร้ายอย่าง
เทา่เทียม อนัจะชว่ยเป็นแรงต้านเร่ืองเล่าของผู้กอ่การร้าย (CTITF, 2011) การร่วมมือกบัชมุชนท้องถ่ินใน
แผน CVE นัน้ ส าคญัย่ิง แตห่ากไร้ซึง่ผู้ส่งสารที่ถกูต้องแล้วละก็ เร่ืองเล่าต้านลทัธิสุดโต่ง มีแนวโน้มที่จะ
ถกูเพิกเฉยอยา่งง่ายดาย และโดยทัว่ไปแล้วบทบาทผู้ส่งสารอนัส าคญัย่ิงนีไ้ม่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาล 
หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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12.3.2 การสร้างเร่ืองเล่าต้านลทัธิรุนแรงสุดโต่ง (Counter-Narrative) 

 
กลยทุธ์การส่ือสารที่ชดัเจนเพื่อมาต้านอานภุาพจากการใช้ส่ือขององค์กรสุดโตง่ เป็นส่วนหนึง่ในกลยุทธ์
ใหญ่ในการรับมือกบักระบวนการชกัน าสู่ความรุนแรงสุดโต่ง การต่อสู้ กบัองค์กรสุดโต่งเป็นการต่อสู้
ในทางอารมณ์ความรู้สึก ที่ต้องบรรลุเปา้หมายคือการชนะ ‘หวัใจและสมอง’ ของมวลชนให้ได้ เพราะการ
ตดัสินใจกระท าส่ิงตา่งๆ ของมนษุย์ มกัจะผลกัดนัโดยอารมณ์มากกวา่เหตผุลเสมอ เคร่ืองมืออยา่งหนึง่ที่
จะชว่ยลดทอนผลของเร่ืองเล่ารุนแรงของกลุ่มสุโตง่ คือ การพฒันาเร่ืองเล่าต้าน (counter narratives) ท่ี
บอกเล่าเร่ืองราวที่ตรงกนัข้าม และให้ทางเลือกที่ดี การสร้างสรรค์เร่ืองเล่าต้านเป็นเสาหลักของบรรดา
โครงการ CVE ทัง้มวล และถงึแม้วา่กลุ่ม เอไอสจะหนัมาพึ่งพาอินเตอร์เน็ตในการกระจายอุดมคติแห่ง
ความรุนแรงของพวกตนมากขึน้ ยงัมีอีกหลายมมุในโลก อยา่งเชน่ใน ประเทศไทย ที่ระบบอินเตอร์เน็ตยงั
ไมค่รอบคลุมนกั ดงันัน้ เร่ืองเล่าต้านควรสร้างสรรค์ขึน้ส าหรับทัง้ส่ือโซเชียลและส่ือดัง้เดิมอยา่งวิทยุและ
โทรทศัน์ เร่ืองเล่าต้านความรุนแรงสุดโตง่ควรที่จะให้ข้อเท็จจริง และไมค่วรมุง่ประณามความรุนแรงเพยีง
อยา่งเดียว แตค่วรเน้นย า้ด้วยวา่ ความรุนแรงไมช่ว่ยให้คนเราบรรลุผลที่ปรารถนาได้ เร่ืองเล่าต้านจะต้อง
เน้นการแสดงออกถงึความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจประเด็นความกงัวลตา่งๆ ที่อาจผลักดนับุคคลให้หนั
ไปหาอดุมคติที่สุดโตง่ ไมส่กัแตมุ่ง่โจมตีวา่เร่ืองเล่าของไอเอสนัน้เป็นส่ิงที่ผิด (CTITF, 2011)   
 
นอกจากนี ้เร่ืองเล่าต้านลัทธิรุนแรงสุดโต่ง (CVE counter-narratives) จะต้องออกแบบอย่างแยบยล
เพื่อให้สามารถส่ือสารแหง่การต่อต้านได้จริง เช่นรายการวิทยุของโครงการ PDEV ที่มิได้เอ่ยถึงการก่อ
การร้ายหรือกระบวนการชักจูงสู่ความรุนแรงอย่างชดัเจน เพียงใช้วิธีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
วฒันธรรมพลเมืองและการแสดงออกในทางประชาธิปไตย และให้พืน้ที่ส่ือสารแกเ่สียงของกลุม่สายกลาง 
แม้จะมิได้จดัวางวา่เป็นโครงการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ (CVE program) แตโ่ครงการดงักล่าวก็บรรลุ
เป้าหมายเนื่องจากมีการออกแบบอย่างดีให้ตอบโจทย์ความต้องการในเชิงวัฒนธรรมของชุมช น 
(Greiner, 2010) สมาชิกภาคประชาสงัคมรายหนึง่ในสหราชอาณาจกัร อธิบายไว้อย่างน่าฟังว่าเราควร
สร้างเร่ืองเล่าต้านขึน้อยา่งไร:  
 
 “…คณุตอ้งเลาะหลกัฐานที่พวกเขา(กลุ่มสดุโต่ง)ใช้ออก และบอกว่าเราเข้าใจหลกัฐานนัน้ เรารู้ว่ามนัมา
จากไหน รู้ว่าท าไมพวกเขาถึงใช้เร่ืองน้ี กบัท่ีน่ี ฉนัแสดงให้คณุเห็นไดว่้าท าไมหลกัฐานน้ีจึงไม่ถูกตอ้งโดย
ใช้แหล่งท่ีมาเดียวกนักบัคุณ ท่ีคุณเช่ือถือ เป็นแหล่งท่ีถูกต้อง และคุณพอใจกบัมนั ข้อมูลน้ีก็มาจาก
แหล่งเดียวกนันัน้แต่ท าไมมนัจึงไม่ถูกตอ้ง ข้อสอง คณุตอ้งสามารถท่ีจะยกตวัอย่างร่วมกบับริบท เพราะ
มนัไม่ใช่แค่เร่ืองของการมีความเช่ือทางศาสนาท่ีถูกตอ้ง และการบอกว่า ‘ความเช่ือของฉนัดีกว่าคณุ’ มนั
ไม่ใช่เร่ืองนัน้ มนัเป็นเร่ืองของความสามารถท่ีจะอธิบายร่วมกบับริบท”  
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เร่ืองเล่าต้านลทัธิรุนแรงสุดโตง่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ระยะยาว ด้านการต้านการชกัน าสู่ความรุนแรง
และการเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย เร่ืองเล่าต้านจะต้องลดความน่าเชื่อถือของผู้ ก่อการร้าย ไม่ให้
ความชอบธรรมแก่การใช้ความรุนแรง และที่ส าคญั น าเสนอลัทธิกิจกรรมนิยมปลอดความรุนแรงใน
รูปแบบที่หลากหลาย ที่เน้นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของพลเมืองไปพร้อมๆ กนั (Aly, Weimann-
Saks, & Weimann, 2014) กล่าวโดยสรุป เร่ืองเล่าต้านอย่างที่เน้นย า้กนัไปแล้วจะต้องชนะ ‘หวัใจและ
สมอง’ ของกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงกวา่กลุ่มอื่นๆ ในการไปเข้าร่วมลทัธิรุนแรงสุดโตง่ อยา่งไรก็ตาม การรู้จกั
กลุ่มผู้ รับสารที่เป็นเปา้หมายของเร่ืองเล่าต้านของคณุเป็นอยา่งดีก็ส าคญัไมแ่พ้ตวัเนือ้หาของเร่ืองเลา่เอง 
 
รู้จักผู้รับสารเป้าหมาย (Target Audience) 
ค าถามที่ว่าส่ือที่จะน ามาใช้ในการส่ือสารเร่ืองเล่าต้านควรเป็น ส่ือดัง้เดิม (วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
โทรทศัน์) หรือส่ือโซเชียลนัน้ ขึน้อยู่กบัเป้าหมายในการส่ือสาร กลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย และบริบทของ
ชมุชนที่จะมุง่ส่ือสารด้วย ดงัที่ได้กล่าวไปแล้ว องค์กรกอ่การร้ายอยา่งเชน่ ไอเอส นัน้มีผู้ รับสารเปา้หมาย 
3 กลุ่มด้วยกนั ได้แก ่กลุ่มผู้ มีแนวโน้มสนบัสนนุ ความเห็นสาธารณะระดบันานาชาติ และสาธารณชนที่
เป็นศตัรู (Weimann, 2004) อย่างไรก็ตาม โครงการวิจยันีเ้รามุ่งที่กลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย 4 กลุ่มใน
ประเทศไทยในการจดัท ารูปแบบการออกอากาศเพื่อการตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่ (CVE broadcasting 
model) ซึง่ได้แกก่ลุ่มชมุชนมสุลิม สงัคมพทุธกระแสหลกั เยาวชนมสุลิม และกลุ่มสุดโตง่ในปัตตานี จาก
ข้อมลูที่เราได้ค้นพบจากการจดัสนทนากลุ่ม (focus groups) ทัว่ประเทศไทย เราจะพฒันาเร่ืองเล่าต้าน
แตล่ะเร่ืองโดยพิจารณาจากส่ือที่กลุ่มผู้ รับสารเปา้หมายแตล่ะกลุ่มใช้งานมากที่สุด และส่ือที่คาดวา่จะให้
ผลลพัธ์ที่นา่พอใจ ในส่วนของสงัคมมสุลิม เรามุง่เน้นที่การส่ือสารทางโทรทศัน์และวิทยเุพื่อฟืน้คืนความ
เป็นปกติสุขในสงัคม และในส่วนของสงัคมพทุธกระแสหลกัเรามุง่เน้นการใช้ส่ือโทรทศัน์ตอ่ต้านเร่ืองเล่า
ของชาวพทุธแนวสุดโตง่ นอกจากนี ้เพื่อการต้านเร่ืองเล่าของกลุ่มไอเอสและเร่ืองเล่าของกลุ่มติดอาวุธ
ชายแดนใต้ ในหมูผู่้ รับสารเยาวชนชาวมสุลิมและกลุ่มสุดโตง่ในปัตตานี เราจะส่ือสารเร่ืองเล่าต้านผ่าน
ทางแคมเปญในส่ือโซเชียล 
 

12.3.3 การกระจายสารในวงแคบ – แทนการออกอากาศในวงกว้าง 

 
องค์ประกอบของผู้ชม/ผู้ รับสารที่จะมองข้ามไมไ่ด้คือ ขนาดของกลุ่มผู้ รับสาร เราสามารถทัง้ส่ือสารกบัคน
หมูม่ากด้วยวิธี ‘ออกอากาศ’ (broadcasting) หรือกบับุคคลแต่ละคนได้ด้วยวิธี ‘การกระจายสารในวง
แคบ’ (narrowcasting) มีงานวิจยัศกึษาเร่ืองขนาดของกลุ่มผู้ รับสารวา่มีผลตอ่การเลือกแชร์ข้อมลูของผู้
ส่งสารอย่างไร พบว่า เชื่อกนัว่าในการกระจายสารในวงกว้างสู่คนหมู่มากผู้ คนมกัจะไม่กล้าที่จะแชร์
ข้อมลูตา่งๆ มากนกั เชน่ บน profile ของ Facebook ที่คนกลัวว่าจะส่ือภาพลักษณ์ของตนเองในแง่ลบ 
ตรงกนัข้าม เชื่อกนัวา่ ในการกระจายสารวงแคบนัน้ ผู้ คนกล้าที่จะแบ่งปันข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ รับสารมากกวา่ เชน่ ผ่านกล่องสนทนาส่วนบคุคล สรุปได้ว่า ผู้ คนจะมุ่งที่ตวัเองเม่ือต้องส่ือสารกบัคน
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หมูม่าก แตเ่ม่ือต้องส่ือสารเป็นรายบุคคลอย่างเป็นส่วนตวั จะใส่ใจในผู้ รับสาร และอยากที่จะแบ่งปัน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกบัผู้ รับสารของพวกเขามากกว่า  (Barasch & Berger, 2014, pp. 
286-288) 
 
เชื่อวา่บคุคลแตล่ะคนสร้าง ‘แบรนด์’ ให้กบัตนเองผ่านการโพสต์ข้อความในส่ือโซเชียล หรือข้อความใดๆ 
ก็ตามบนโลกออนไลน์ เพราะขนาดของผู้ ติดตาม (followers) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ชม/ผู้ รับสาร (audience) 
บงัคบัให้เขาเหล่านัน้สนใจ(ภาพลักษณ์)ของตนเองมากกว่าผู้ อื่น (Barasch & Berger, 2014, p. 295) 
ด้วยเหตนุี ้แคมเปญส่ือตา่งๆ ที่มุง่ไปที่กลุ่มผู้ชมเปา้หมายอยา่งเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ก็ควรจะเลือกใช้
ส่ือที่คนกลุ่มนัน้ใช้งานมากที่สุด (เชน่ สงัคมมสุลิมในประเทศไทยยงันิยมรับฟังข่าวสารจากวิทย)ุ จงึจะได้
ผลลพัธ์ดงัที่ต้องการและส่ือสารเร่ืองเล่าต้านได้อยา่งเกิดประสิทธิผล  
 
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การกระจายสารในวงแคบน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าในการส่ือสารเร่ืองเล่าต้าน  
(counter-narratives) ไปสู่ผู้ชม/ผู้ รับสารเปา้หมาย 4 กลุ่มของเรา โดยเร่ืองเล่าต้านนัน้ต้องการถูกออก
แบบอยา่งจ าเพาะเจาะจงให้เหมาะกบัแตล่ะกลุ่มด้วย 
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13. ข้อความ Twitter และวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับปัตตานีที่เป็นภาษาอาหรับ 
 
ในการวิเคราะห์การใช้ภาพและข้อความใน Twitter และ YouTube ภาษาอาหรับที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัจดั
หวดัชายแดใต้ของประเทศไทยใช้เวลาด าเนินการหกเดือน ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนถงึตลุาคม ค.ศ. 2015 ได้
มีการใช้ค าค้นสองค า ค าแรกคือค าว่า ‘Patani’ ในภาษาอาหรับ และค าที่สองคือแฮชแท็ก #Patani ใน
ภาษาอาหรับเชน่กนั ผู้ศกึษาใช้ค าค้นทัง้สองค ากบัส่ือโซเชียลทัง้สองประเภท คือ Twitter และ YouTube 
เพื่อเข้าถึงข้อความทวีตและวิดีโอที่เก่ียวข้องสถานการณ์ชายแดนใต้ ในส่วนของ YouTube ศึกษา
ครอบคลุมถึงข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ เข้าชมโดยให้ความสนใจในแง่ของหัวข้อที่สนทนา 
(theme) และอารมณ์ความรู้สึกโดยทัว่ไป 
 

13.1 Twitter  
 
ข้อความ Twitter ที่ค้นพบและน ามาศกึษามีทัง้หมด 65 ข้อความโดยประมาณ ซึง่มีการทวีตในช่วงเดือน
ตลุาคม 2014 ถงึเดือนตุลาคม 2015 จากการวิเคราะห์เบือ้งต้นพบว่าข้อความทวีตภาษาอาหรับเก่ียว
ภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง โดยผู้ ถือบญัชี Twitter ที่พบส่วนใหญ่เป็น
ชาวซาอดิุอาระเบีย มีบญัชี Twitter ภาษาอาหรับที่พดูถงึปัตตานีบญัชีเดียวเทา่นัน้ที่มาจากประเทศไทย 
 
พบวา่แนวคิดเก่ียวกบัปัตตานี ‘ถกูยดึครอง’ และการกระตุ้นความตระหนกัรู้ถึงสถานการณ์ชายแดนใต้
ของไทย คือหัวข้อหลักในบรรดาข้อความทวีตทัง้หมด อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนการวิเคราะห์พบว่า
ข้อความเกี่ยวกบัปัตตานีที่พบสามารถแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อใหญ่ดงันี:้ 
 
1/ แนวคิดที่วา่ปัตตานีเป็นแผ่นดินที่ ‘ถกูยดึครอง’ 
2/ การจดัให้การตอ่สู้ ในปัตตานีเป็นส่วนหนึง่ของการตอ่สู้ของมสุลิมในระดบัโลก  
3/  อิทธิพลของซาอดิุอาระเบียในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย 
4/  อิทธิพลของมสุลิมชีอะฮ์อนัเป็นภยัคกุคามในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย 
 
พบวา่ข้อความภาษาอาหรับที่พยายามให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ความขัดแย้งในปัตตานีใน
ปัจจบุนัมกัจะเก่ียวข้องอยูภ่ายใต้หวัข้อดงัที่กล่าวไปข้างต้น ปัตตานีมกัถูกส่ือว่าเป็น ‘การต่อสู้ ที่ถูกลืม’ 
ในหมูป่ระชาคมมสุลิมโลก ข้อความทวีตเหล่านีม้กัใช้ภาพที่เร้าอารมณ์ความรู้สึกประกอบ เชน่ใน ภาพที่ 
1. จะเห็นวา่มีใช้เนือ้หาประวติัศาสตร์ภาคใต้ของไทยโดยย่อตัง้แต่การล่าอาณานิคมขององักฤษจนถึง
เหตกุารณ์นา่สลดที่เป็นข่าวดงัใน อ. ตากใบปี 2004 ร่วมกบัภาพของเด็กๆ ชาวไทยมุสลิมที่สวมชุดตาม
ประเพณีอิสลามเพื่อจงใจดงึดดูความสนใจผู้ รับสารไปที่ศาสนาของเด็กๆ เหล่านัน้ ข้อความทวีตจ านวน



Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand 

 

 

 

 

70 

มากในหวัข้อเหล่านีม้กัตัง้ค าถามวา่ ‘คณุทราบอะไรเก่ียวกบัประเทศไทยที่ถูกลืมบ้าง ’ บ่อยครัง้พบว่ามี
การเรียกภูมิภาคชายแดนใต้ของประเทศไทยวา่ ‘อาณาจกัรมสุลิมแหง่ปัตตานี’ 
 
เร่ืองเล่าเก่ียวกบัชาวมสุลิมปัตตานีคือผู้ถกูข่มเหงเป็นอีกประเด็นที่พบในโลก Twitter มีการใช้แฮชแท็ก # 
occupied_Patani (ปัตตานีถกูยดึครอง) เพื่อส่ือถงึการกระท าของกองทหารรักษาความปลอดภยัตอ่ชาว
มสุลิมในพืน้ที่ เร่ืองเล่าประเภทนีใ้นรายละเอียดจะมีการใช้วาทศิลป์เน้นย า้การแยกฝักฝ่ายระหวา่ง ‘พวก
เขา’ และ ‘พวกเรา’ โดยค าวา่ ‘พวกเขา’ หมายถึง กองก าลังทหารชาวพุทธและรัฐบาล ส่วนค าว่า ‘พวก
เรา’ หมายถงึชาวมสุลิมในภาคใต้ ข้อความทวีตภาษาอาหรับเหล่านีส้ะท้อนว่าผู้ ใช้ Twitter ชาวอาหรับ
มองวา่การตอ่สู้ที่ชายแดนของไทยเป็นเร่ืองความขดัแย้งทางศาสนา และมองว่าชุมชนมุสลิมในปัตตานี
ถกูกดข่ีและยดึครองโดยกองก าลงัทหารชาวพทุธ 
 
ภาพที่  1. เ ป็นภาพที่ มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางใน Twitter โดยใช้ชื่อก ากับภาพว่า  
“คณุรู้อะไรเก่ียวกบัปัตตานีที่ถกูยดึครองบ้าง” 
 

 
(แหล่งที่มา: http://www.twitter.com) 
 
หวัข้อการทวีตที่พบบอ่ยเป็นอนัดบัสองคือการวางต าแหนง่ให้การตอ่สู้ ในจงัหวดัชายแดนใต้อยูใ่นบริบทที่
ใหญ่กวา่คือการต่อสู้ ของมุสลิมในระดบัโลก ทัง้การต่อสู้ กบัลัทธิล่าอาณานิคมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึน้และกระทบตอ่ชีวิตประจ าวนัของชาวมสุลิมที่มสุลิมทัว่โลกต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้
จากข้อความทวีตพูดคุยต่อไปนีท้ี่พบว่ามีการเปรียบการยกดินแดนปาเลสไตน์ให้กับอิสราเอลว่า
เหมือนกบัการที่องักฤษยกดินแดนปัตตานีให้แกป่ระเทศไทย:  
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การที่ชมุชน Twitter  
 
ภาษาอาหรับได้สรุปวา่ความขดัแย้งที่ชายแดนใต้ของไทยมาจากความแตกต่างระหว่าง ‘พวกเรา’ และ 
‘พวกเขา’ ซึง่หมายถงึคนมสุลิมและคนพุทธ ไม่เพียงแต่เป็นการพยายามเน้นย า้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
การล่าอาณานิยมอนัยาวนานขององักฤษที่ส่งผลกระทบตอ่ชมุชนมสุลิมทัว่โลกมาตัง้แตต้่นศตวรรษที ่20 
แตย่งัเป็นการย า้วา่ความขดัแย้งในปัตตานีเป็นส่วนหนึง่ของการตอ่สู้ของมสุลิมในวงกว้าง: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

‘และอยา่ลืมว่าองักฤษยกปัตตานี
ของมุสลิมใหก้บัอาณาจกัรไทยของ

คนพุทธ’ 

องักฤษยกปาเลสไตน์ใหพ้วกยวิ ไม่
ตอ้งแปลกใจถา้องักฤษจะหยดุ
เจรจานิวเคลียร์กบัอิหร่าน  

เยรูซาเล็มถูกยึดครอง อิรักถูกยึดครอง 
อฟักานิสถานถูกยึดครอง ปัตตานีถูกยึด
ครอง คร่ึงหน่ึงของซูดานถูกยึดครอง 
อ เม ริกาก าลัง เ ล่น เกมที่ สุ่ ม เ ส่ี ย งกับ
ประชาคมมุสลิมโลก 
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มกัจะพบข้อความทวีตเหล่านีท้ี่มีการโยงใยจากเร่ืองเล่าประณามลทัธิจกัรวรรดินิยมขององักฤษซึ่งท าให้
มสุลิมตกอยูใ่นสถานการณ์อยา่งในปัจจบุนั ไปสู่การประณามสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นต้นเหตขุองสภาวะการ
ถกูกดข่ีที่ผู้ส่งสารมองวา่มสุลิมทัว่โลกก าลงัเผชิญอยู่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. ภาพตอ่ไปนีถ้กูน าเสนอผ่าน Twitter พร้อมข้อความ ‘มุสลิมเหล่านีไ้ม่ได้อยู่ในอิรัก ซีเรีย หรือ
พมา่ แตพ่วกเขาอยูใ่นปัตตานีที่ถกูยดึครอง’ 
(แหล่งที่มา: http://www.twitter.com) 
 
สืบเนื่องจากหวัข้อ ‘การตอ่สู้ที่ถกูลืม’ ของปัตตานี ภาพที่ 2. ด้านบน แสดงข้อความทวีตที่กล่าววา่ ‘มสุลิม
เหล่านีไ้มไ่ด้อยูใ่นอิรัก ซีเรีย หรือพมา่ แตพ่วกเขาอยูใ่นปัตตานีที่ถูกยึดครอง ’ ซึ่งใช้ตอกย า้ความคิดที่ว่า
ปัตตานีคือ ‘การตอ่สู้ที่ถกูลืม’ ในหมูป่ระชากรมสุลิมโลกได้เป็นอยา่งดี  ตวัอยา่งนีผู้้ทวีตใช้ภาพเหตกุารณ์
ในตากใบปี 2004 และการเสียชีวิตในเหตกุารณ์บกุยิงที่มสัยิดอลัฟรุกอน มาเชื่อมโยงกบัเร่ืองราวการถูก
กระท าของมสุลิมในประเทศอื่น อยา่ง อิรัก ซีเรีย และพมา่ 
 
หวัข้อที่สามเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัส่ิงบ่งชีท้างกายภาพถึงอิทธิพลของซาอุดิอาระเบีย /อาหรับต่อจงัหวดั
ชายแดนใต้ของไทย และความคิดเห็นเก่ียวกบัพฒันาการของปรากฏการณ์นี ้ดงัภาพที่  3. ซึ่งทวีตจาก
บญัชี Twitter คนไทยซึ่งเป็นบญัชีเดียวที่ใช้ภาษาอาหรับ เป็นภาพของชาวมุสลิมปัตตานีสวมชุดตาม
ประเพณีอาหรับ เชน่ ชดุอบายะห์(ชดุยาว) และผ้าชีมคั (ผ้าโพกศีรษะ) นอกจากนี ้พบว่ามีข้อความทวีต
หนึง่ข้อความโดยชาวซาอดิุอาระเบียเก่ียวกบัผู้หญิงมสุลิมปัตตานีสวมนิกอบ (ผ้าคลุมเปิดแคด่วงตา)  ส่ิง
บง่ชีท้างกายภาพที่ส่ือถงึอิทธิพลของซาอฯุ/อาหรับในภาคใต้ของไทยเหล่านีถู้กส่ือผ่านเคร่ืองแต่งกายที่
ตา่งไปจากมสุลิมในดินแดนใต้ทัว่ๆ ไปที่มกัจะอิงวฒันธรรมมลายมูากกวา่อาหรับ  
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ภาพที่ 3. ภาพการฉลองวนัอีดิลฟิฏรีซึง่หมายถงึการสิน้สุดเดือนรอมฎอนอนัศกัด์ิสิทธ์ิจาก Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(แหล่งที่มา: http://www.twitter.com) 
 
หวัข้อที่ส่ีซึง่พบบอ่ยและนบัเป็นอีกหวัข้อส าคญัที่ถกูใช้ใน Twitter คือการมองวา่ “คล่ืนชีอะฮ์” ก าลังเป็น
ภยัคกุคามในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทย ถงึแม้ในประเทศไทยจะไมเ่คยพบว่ามีความขัดแย้งที่ตึงเครียด
ใดๆ ระหวา่งชมุชนมสุลิมนิกายชีอะฮ์และนิกายซุนนีมากอ่น แตแ่นวความคิดซึง่เป็นปรากฏการณ์ใหมน่ีมี้
นยัยะส าคญัเนื่องจากอาจเป็นเคร่ืองบง่ชีว้า่การแบง่แยกแบบนิกายนิยมที่มีในตะวนัออกกลางได้เร่ิมแผ่
ขยายมาถงึประเทศไทยแล้ว ซึง่นบัเป็นส่ิงที่น่ากงัวลเม่ือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ว่าการแบ่งนิกายใน
ตะวนัออกกลางก าลงัทวีความตงึเครียดในปัจจุบนัหลงัจากได้เกิดกลุ่มรัฐอิสลาม(ไอเอส)ขึน้ ในความเป็น
จริงมสุลิมชีอะฮ์นบัเป็นประชากรกลุ่มน้อยมากเม่ือเทียบกบัประชากรมสุลิมทัง้หมดในประเทศไทย โดย
ส่วนมากมีถ่ินฐานอยูใ่นจงัหวดัสตลูและกรุงเทพฯ 
 
การโพสต์ข้อความที่ส่ือความคิดเก่ียวกบันิกายชีอะฮ์ในฐานะภยัคกุคามเร่ิมเกิดขึน้หลงัจากทีผู่้แทนมสุลิม
ชาวชีอะฮ์คนหนึง่ได้เดินทางไปเยี่ยมมสุลิมชายแดนใต้เพื่อให้การสนบัสนนุเด็กก าพร้าจ านวน 7,000 คน 
ซึง่นอกจากใน Twitter ไมพ่บข้อมลูอื่นที่ชีแ้จงเหตผุลของการไปเยือนพืน้ที่ของผู้แทนคนดงักล่าว ภาพที่ 4 
เป็นการแสดงภาพที่มีการแขวนรูปของผู้น าสูงสุดของอิหร่านคนกอ่น (โคมยันี) และคนปัจจุบนั (คาเมเน
อี) จากเพดาน และยงัมีชื่อ ‘อาลี’ เขียนเป็นอกัษรประดิษฐ์ภาษาอาหรับอยูใ่นฉากหลงั อนัส่ือถงึความเชือ่
ตามนิกายชีอะฮ์ที่วา่ อาลี ซึง่เป็นญาติและบตุรเขยของศาสดามฮูมัมดัคือผู้ สืบทอดความเป็นผู้น าศาสนา
อยา่งถกูต้อง 
 
 
 
 
 

http://www.twitter.com/
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ภาพที่ 4. ตวัแทนมสุลิมชีอะห์เดินทางไปยงัปัตตานีเพื่อให้การสนบัสนนุเด็กก าพร้าจ านวน 7,000 คน 
 

(แหล่งที่มา: http://www.twitter.com) 
 
ภาพที่ 4 มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางใน Twitter พร้อมข้อความวา่ ‘เราจะต้องปกป้องปัตตานีจากการ
แผ่อิทธิพลของพวกซาฟาวียะฮ์’ ซึ่งเป็นค าอ้างอิงถึงราชวงศ์ซาฟาวียะฮ์แห่งอิหร่านในประวติัศาสตร์ที่
สถาปนานิกายชีอะฮ์อิมามียะห์ (ชีอะฮ์อิหมา่มสิบสอง) เป็นศาสนาประจ าชาติ (ค าวา่ซาฟาวียะฮ์ จงึเป็น
ค าเรียกแทนมสุลิมชีอะฮ์ในเชิงดถูกู) นอกจากนีย้งัพบข้อความทวีตที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี:้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

มาช่วยปัตตานีให้รอดพน้จากศาสนา
แบบชีอะฮ์ เ ถิด เพราะปัตตานีคือ
มุสลิมซุนนี  เป็นที่ที่สวยงามของ
ประเทศไทย ที่ต้องทนทุกข์อยู่แล้ว
จากการข่มเหงของพวกคนพุทธ 

‘ปัตตานีตอ้งทนทุกขก์บั 
การแผ่อิทธิพลของคนพุทธ 

แลว้ตอนน้ียงัถูกกระท าจากการแผ่
อิทธิพลของลทัธิชีอะห์’ 

http://www.twitter.com/
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การรวมเอาเร่ืองอิทธิพลของชีอะฮ์เข้ากบัการที่มสุลิมปัตตานีถกูข่มเหงโดยชาวไทยพุทธแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของผู้ ใช้ Twitter ชาวซาอดิุอาระเบียที่ดงึเอาเร่ืองราวความวุน่วายในประวติัศาสตร์ภาคใต้
ของไทยมาใช้ปอ้งกนัหรือหวา่นล้อมกลุ่มเปา้หมายไมใ่ห้ยุง่เก่ียวกบัมสุลิมชีอะฮ์หรืออิหร่าน ข้อความทวตี
เหล่านีพ้ยายามจะผลกัดนัความคิดที่วา่การเข้าไปข้องเก่ียวกบันิกายชีอะฮ์ของปัตตานีจะน าพาการกดข่ี
ข่มเหงมาสู่มสุลิมชายแดนใต้ของไทย 
 
ความพยายามที่จะกนัชาวมสุลิมซุนนีไมใ่ห้ยุง่เก่ียวกบัมสุลิมชีอะฮ์ของชาวซาอุดิอาระเบียโดยเรียกการ
ปรากฏตวัของชาวชีอะฮ์ในภาคใต้ของไทยวา่เป็น “ภัยคุกคาม” นบัว่าประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่ง 
เห็นได้จากข้อความใน Twitter ซึ่งเผยแพร่เหตุการณ์การเดินขบวนในปัตตานีเพื่อต่อต้านการแทรกซึม
ของมสุลิมชีอะห์เดือนกนัยายน 2015 ซึง่มีการเผยแพร่ตอ่กนัอยา่งกว้างขวาง 
 
ภาพที่ 5.  การเดินขบวนในปัตตานีเพื่อตอ่ต้านการแทรกซมึของมสุลิมนิกายชีอะฮ์ 

 
(แหล่งที่มา: http://www.twitter.com) 
 
ดงัที่เห็นใน ภาพที่ 5 ค าวา่ ‘Shiah’ นัน้เขียนอยูใ่นสญัลกัษณ์ดาวหกแฉก (สญัลกัษณ์ส่ือถงึชาวยิว) และมี
การขีดฆ่า เป็นสญัลกัษณ์วา่การยอมให้นิกายชีอะฮ์มามีอิทธิพลในจงัหวดัชายแดนใต้อาจน าพาการกดข่ี
จากอิหร่านมาสู่ภูมิภาคดงักล่าว เหมือนกบัที่ชาวปาเลสไตน์ถูกกดข่ีจากรัฐยิวอย่างอิสราเอล การมอง
การแทรกซมึของมสุลิมชีอะฮ์เป็น “ภยัคกุคาม” เป็นประเด็นส าคญัที่ควรเฝา้สงัเกตในอนาคตเพื่อประเมิน
ระดบัอิทธิพลของแนวคิดนิกายนิยมในแบบตะวนัออกกลางที่มีตอ่เร่ืองเล่าเก่ียวกบัปัตตานี ให้เจาะจงไป
กวา่นัน้คือการเฝา้สงัเกตระดบัของอิทธิพลของนิกายนิยมแบบตะวนัออกกลางที่มีต่อเร่ืองเล่าเก่ียวกบั
กลุ่มไอเอสและแนวคิดตอ่ต้านนิกายชีอะฮ์อนัชดัเจนของกลุ่ม ประเด็นนีช้ว่ยตัง้ค าถามส าคญัด้านความ
มัน่คงที่ว่าปัตตานีจะกลายเป็นสนามแห่งใหม่ที่อิหร่านและซาอุดิอาระเบียใช้ประโยชน์ในเกมความ
ขดัแย้งระหวา่งกนัหรือไม ่

http://www.twitter.com/
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13.2 YouTube 
 
ในโลกของส่ือโซเชียลถงึแม้ข้อมลูภาษาอาหรับเก่ียวกบัปัญหาในภูมิภาคชายแดนใต้ของไทยจะพบมาก
ที่สุดใน Twitter ใน YouTube พบวิดีโอส่ีชิน้ที่มีเนือ้หาที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ตามพบว่าวิดีโอใน YouTube 
ใช้เนือ้หาที่แตกต่างจาก Twitter กล่าวคือวิดีโอจะเน้นน าเสนอภาพของกองก าลังติดอาวุธในการเล่า
เร่ืองราวความขดัแย้งในปัตตานี 
 
ภาพที่ 6.  วิดีโอจาก YouTube ใช้ชื่อวา่ ‘มสุลิมคนหนึง่ในปัตตานี’ 

 
(แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=CCwjNDOURYw&list=PLs_WFFu6J-
kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt&index=3) 
 
ภาพที่ 6  แสดงภาพชายสวมหมวกโม่งสีด า มือข้างหนึ่งถือคมัภีร์อลักุรอานและยืนอยู่หน้าปืนไรเฟิลที่
แขวนเรียงกนัและธงไอเอส วิดีโอที่เผยแพร่ภาพนีอ้พัโหลดขึน้ YouTube เม่ือเดือนเมษายน 2014 โดยใช้
ชื่อวิดีโอวา่ ‘มสุลิมคนหนึง่ในปัตตานี’ ตวัหนงัสือภาษาอาหรับสีแดงที่คาดทบัมีความหมายว่า ‘ขอพระ
เจ้าตอบแทนทา่น คนมสุลิมปัตตานี’ ในวิดีโอคลิปนีย้งัมีอีกหลายภาพรวมถึงภาพจากเหตุการณ์สังหาร
หมูท่ี่อ าเภอตากใบปี 2004 โดยมีตวัหนงัสืออาหรับสีแดงเขียนว่า ‘ขอพระเจ้าตอบแทนท่าน คนมุสลิม
ปัตตานี’ คาดทบัเชน่กนั  และยงัมีภาพหญิงไทยมสุลิมรวมกลุ่มประท้วงอยูห่น้าเหล่าทหารอีกด้วย 
 
ภาพที่ 7  วิดีโอนีใ้ช้ชื่อว่า ‘นักรบมูจาฮิดีนในปัตตานี ’ อัพโหลดเม่ือเดือนตุลาคม 2013 โดยบญัชี 
YouTube ชื่อวา่ ‘BeRaNi’ อนัส่ือถงึขบวนการแนวร่วมปฏิวติัแหง่ชาติมลายูปัตตานี (BRN) ซึ่งเป็นกลุ่ม
กบฏแบง่แยกดินแดนกลุ่มส าคญัที่มีบทบาทชีน้ าด้านค่านิยมทางศาสนาแก่สังคมปัตตานี วิดีโอคลิปนี ้
เร่ิมจากการกล่าวประโยคทกัทายอยา่งเป็นทางการตามธรรมเนียมมสุลิมวา่ ‘อสัสลามุอะลัยกุม วะเราะ

https://www.youtube.com/watch?v=CCwjNDOURYw&list=PLs_WFFu6J-kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CCwjNDOURYw&list=PLs_WFFu6J-kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt&index=3
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มะตลุลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ’ (ขอความสันติสุข ความเมตตา และความจ าเริญจากพระองค์อลัลอฮฺจง
ประสบแด่ท่าน) และได้แสดงภาพกลุ่มชายชุดด าคลุมหน้าและถือปืนอยู่ในฉากหลังที่ดูเหมือนป่า ที่
นา่สนใจคือส่วนของผู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น พบวา่มีหลายข้อความภาษาอาหรับแสดงความคิดเห็นให้
การสนบัสนนุการตอ่สู้ ในภาพ 
 
ภาพที่ 7.  วิดีโอจาก YouTube ใช้ชื่อวา่ ‘นกัรับมจูาฮีดีนในปัตตานี’ 
 

 
(แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=8Zqth25cxhE&index=7&list=PLs_WFFu6J-
kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt) 
 
ขณะที่วิดีโอใน YouTube ภาษาอาหรับเน้นเร่ืองเล่าเก่ียวกบักองก าลงัติดอาวธุในภารกิจตอ่ต้านการกดข่ี
ที่เชื่อวา่จงัหวดัชายแดนใต้ของไทยก าลังเผชิญอยู่ผ่านรูปภาพ ใน Twitter ชาวซาอุดิอาระเบียเน้นการ
กระตุ้นความตระหนกัรู้ถงึการตอ่สู้ที่ถกูลืมและการถกูข่มเหงของชาวมสุลิม 
 
ในขณะที่กอ่นหน้านีเ้ร่ืองเล่าของกลุ่มสุดโต่งเก่ียวกบัการต่อสู้ ของชาวปัตตานีมกัเป็นการโยงเร่ืองเล่า
เก่ียวกบัการถูกกระท าในท้องถ่ิน เข้ากับแนวคิดญิฮาดในบางแง่มุมของกลุ่มอัลกออิดะห์  ทุกวันนี ้
กระบวนการผสานเร่ืองเล่าเก่ียวกบักลุ่มไอเอสกบัปัตตานีเป็นส่ิงที่เร่ิมพบเห็นแล้วในโลกโซเชียลมีเดีย 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zqth25cxhE&index=7&list=PLs_WFFu6J-kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt
https://www.youtube.com/watch?v=8Zqth25cxhE&index=7&list=PLs_WFFu6J-kK1_EzwKr1gIEO2iHWwoXdt
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14. ข้อค้นพบและค าแนะน า 
 
ในการพฒันารูปแบบการออกอากาศเพื่อการต่อการความรุนแรงสุดโต่ง (CVE) นัน้ Andre ได้เน้นย า้
ความส าคญัของการปรึกษาหารือกบัชมุชนตา่งๆ เพื่อเข้าใจให้ลึกซึง้ย่ิงขึน้ถึงส่ิงที่ชุมชนนัน้ๆ ก าลังวิตก
กังวล และความรู้สึกถูกกระท าของคนเหล่านัน้ เพื่อ ให้การพัฒนาเคร่ืองมือ CVE ใดๆ ก็ตามมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ การศึกษานีไ้ด้ใช้ชุมชนเป็นฐานของการพฒันา รูปแบบการออกอากาศเพื่อการ
ตอ่ต้านความรุนแรงสุดโตง่  
 
ได้มีการเก็บมลูความคิดเห็นสาธารณะของชาวมสุลิม ผ่านการสัมภาษณ์ (interviews) และการประชุม
กลุ่มยอ่ย (focus  groups) ชาวมสุลิมในหลากหลายชมุชนของประเทศในปีที่ 2 ของโครงการวิจยั และ
พบวา่ มีความเส่ียงของการถกูชกัน าเข้าสู่ลทัธิรุนแรงสุดโตง่จริงในหมูเ่ยาวชนมสุลิมในประเทศไทย แม้จะ
พบในวงจ ากดั 
 
อย่างไรก็ตาม แม้สังคมมุสลิมโดยทัว่ไปในประเทศจะยอมรับว่าปัญหาเร่ืองการเป็นมุสลิมสุโต่งโดย
เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัไอเอสและเหตกุารณ์ความไมส่งบในปัตตานีนัน้มีอยูจ่ริง ปัญหาดงักล่าวสร้างความ
กงัวลให้คนกลุ่มเล็กๆ เทา่นัน้  ชอ่งวา่งระหว่างชาวไทยมุสลิมรุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่นัน้เห็นได้ชดั  ในแง่ของ
วิธีการบริโภคส่ือ พบวา่ผู้น าศาสนาอิสลามในชมุชนมีทัง้กรณีที่ปฏิเสธ และ ท่ีไมใ่ส่ใจวา่กลุ่มไอเอสก าลงั
มีอิทธิพลตอ่เยาวชนมสุลิมไทยอยา่งไร ผู้น าเหล่านัน้มองวา่ “ลทัธิสุดโตง่ไมมี่ผลกระทบต่อเยาชนมุสลิม
ในประเทศไทย” และ “ไมมี่ปัญหาใดๆ” เกิดขึน้ ในทางตรงกนัข้าม ในหมู่เยาวชนผู้ ถูกสัมภาษณ์ มีการ
แสดงถงึความสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัไอเอส และมีการตัง้ค าถามเร่ืองความชอบธรรมและการกระท าของกลุม่
กอ่การร้ายดงักล่าว เยาวชนเหล่านัน้ส่วนใหญ่ทราบเก่ียวกบักลุ่มไอเอสจากส่ือโซเชียล และรับรู้จากข่าว
โทรทศัน์บ้างเป็นส่วนน้อย 
 
บทบาทของส่ือที่ถา่ยทอดภาพลบเกี่ยวกบัคนมุสลิมและอิสลาม โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 9/11 ผนวก
กบัเหตกุารณ์ความขดัแย้งที่ด าเนินอยูใ่นแถบชายแดนใต้ของไทย ท าให้การรับรู้เก่ียวกบัคนมสุลิมมีความ
ยุง่ยากซบัซ้อนในสงัคมไทยในวงกว้าง การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ส่ือไทยถกูมองวา่ยิ่งท าให้ภาวะเกลียดกลัว
อิสลาม(Islamophobia) แพร่ระบาดด้วยการโยงอิสลามเข้ากบัการก่อการร้าย โดยผลกระทบที่ชาวไทย
มสุลิมต้องเผชิญจริงๆ ในชีวิตประจ าวนัได้แก่ 
 

 ข่าวจากส่ือตา่งๆ ท าให้เกิดกรณีการเลือกปฏิบติัโดยตดัสินจาก รูปลกัษณ์ภายนอก ภาษา และ
ประเภทของการศกึษา (สายสามญั หรือ โรงเรียนศาสนา) ของบคุคล  
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 การถกูปฏิบติัอยา่งไมเ่ทา่เทียมที่คนไทยมสุลิมต้องเผชิญเป็นผลมาจากภาพลบของมสุลิมในส่ือ 
การเลือกปฏิบติัย่ิงแยล่งไปอีกหลงัเหตรุะเบิดกลางกรุงเทพฯ  

 การรายงานข่าวของส่ือกระทบตอ่ความสามารถในการหางาน จนบางครัง้คนมุสลิมต้องปิดบงั
เร่ืองความเชื่อของตนเพื่อที่จะรักษางานเอาไว้ 

 การรายงานข่าวของส่ือเก่ียวกบัความขดัแย้งที่ชายแดนใต้กระทบต่อการสร้างมสัยิด และการ
ผลิตอาหารฮาลาล เพราะหลายจงัหวดักลัวว่าคนมุสลิมจะน าพาความรุนแรงมาสู่ท้องถ่ินตน
หากได้รับอนญุาตให้รวมตวักนัเพื่อท าภารกิจตา่งๆ ทางศาสนา 

 โทรทศัน์ และส่ือโซเชียล ถกูมองวา่มีส่วนส าคญัในการกระจายเนือ้หาสารทางศาสนาที่มีความ
สุดโตง่อยา่งรวดเร็ว 

 
การสร้างเสริมความเข้าใจที่ถกูต้องลึกซึง้วา่นโนบายตา่งประเทศและนโยบายของชาติ การรายงานข่าว
ของส่ือ และเร่ืองเล่าโดยนกัการเมืองเก่ียวกบัการกอ่การร้ายและชนกลุ่มน้อยทางศาสนา มีส่วนก าหนด
ความคิดของสาธารณะชน และ ส่งผลกระทบเชิงลบตอ่ความเป็นพลเมืองและความรู้สึกร่วมเป็นคนใน
สงัคม/ชาติ ของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาอยา่งไรนัน้ มีความส าคญัย่ิงยวด 
 
ความเข้าใจรูปแบบตา่งๆ ในการบริโภคส่ือ และความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือและสงัคมมสุลิม รวมถงึทศันคติ
และการรับรู้ของสังคมมุสลิมทีมีต่อส่ือมีความส าคัญในการสร้าง รูปแบบการออกอากาศเพื่อต่อต้าน
ความรุนแรงสุดโต่งที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องเที่ยงธรรม เพราะมนัไม่เพียงท าให้เราเข้าใจทัง้บริบท
ท้องถ่ินได้ดีขึน้ แตย่งัเป็นความเข้าใจบริบทของประเทศไทยโดยรวมด้วย พบวา่การรับรู้และทศันคติของ
ชมุชนมสุลิมตอ่ส่ือกระแสหลกัมีดงันี:้ 
 

 ความเห็นตรงกันว่าส่ือมีบทบาทส าคัญในการส่ือภาพลบเก่ียวกับคนมุสลิม ข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนส่ือว่าอิสลามนัน้มีความหมายเทียบเท่ากบัค าว่า การก่อการร้าย และตอกย า้ภาพ
เหมารวมเชิงลบวา่คนมสุลิมทัง้หมดคือผู้กอ่การร้าย โดยสรุป ส่ือถูกมองว่าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
ความเกลียดกลวัอิสลาม (Islamophobia) 

 การรับรู้วา่ส่ือกล่าวหาคนมสุลิมอยา่งตอ่เนื่องเม่ือมีเหตกุระท าความผิดเพราะความขัดแย้งใดๆ 
ก็ตามในประเทศไทย 

 ความไมพ่อใจในส่ือกระแสหลกัที่จงใจรายงานเพียงข่าวด้านลบเกี่ยวกบัคนมสุลิม โดยไม่สนใจ
รายงานข่าวด้านบวกเก่ียวกบัคนมสุลิม 

 ข่าวจากส่ือเก่ียวกบัปัตตานีดึงความขัดแย้งมาเป็นเร่ืองของศาสนา ซึ่งส่งผลให้อิสลามถูก
น าเสนอในทางลบในประเทศไทย 
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 ส่ือถกูมองวา่ได้หยิบฉวยค าวา่ ‘ญิฮาด’ ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้แผนสร้างภาพลบของอิสลาม
ของตน ผู้ เข้าร่วมสนทนาต้องการให้ส่ือหาความรู้ให้มากขึน้เก่ียวกบัวิธีการใช้ค าว่าญิฮาด ไม่
แปลความหมายญิฮาดวา่ สงครามศกัด์ิสิทธิ การกอ่การร้าย หรือความรุนแรง  

 
หนึ่งในเคร่ืองมือที่ก าลังจะใช้ในประเทศไทย ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงการผลิตคือแคมเปญ ‘MyJihad’ 
television awareness campaign ที่ประยกุต์มาจากแคมเปญที่คล้ายกนัภายใต้การดูแลของ Council 
of Arab and Islamic Relations (CAIR) ในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โครงการ ‘MyJihad’ ของประเทศ
ไทยได้รับความร่วมมือจากองค์กรส่ือ Halal Life ชาวมสุลิมทัว่ๆ ไปในกรุงเทพมหานคร โดยการสนบัสนนุ
จาก กสทช. ให้จดัท าสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ที่เพิ่มความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความหมายที่หลากหลาย
ของ ญิฮาด และความหมายของ ญิฮาด ในความคิดของชาวไทยมุสลิม เม่ือเสร็จสิน้กระบวน สปอต
โฆษณาดงักล่าวจะออกอากาศทัง้ทางโทรทศัน์ วิทย ุและน าเสนอผ่านส่ือโซเชียล 
 
ในปีที่ 3 ของการวิจยั ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ตัง้แต่เจ้าหน้าที่บงัคบัใช้
กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่จากองค์กรส่ือ และเยาวชนมุสลิม ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
(EU)และออสเตรเลียที่เก่ียวข้อง จะถูกน ามาใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์และโครงการ CVE 
ตา่งๆ ที่กล่าวถงึไว้ในปีที่ 2 ของการวิจยั เพื่อเป็นฐานข้อมลูและกลไกชว่ยเหลือในการพฒันารูปแบบการ
ออกอากาศและเคร่ืองมือตา่งๆ ที่ต้องใช้ต่อไปในอนาคต และเพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบการออกอากาศ
และเคร่ืองมือตา่งๆ ที่เอ่ยถึงในปีที่ 2 ของการวิจยัได้ถูกน าไปประยุกต์และทดลองใช้จริงกบับริบทของ
ประเทศไทยหรือไมอ่ยา่งไร จะใช้การสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์ตวัแทนจากชุมชน
มสุลิมในประเทศไทยในวาระตอ่ไป  
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