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โครงการวิจยัการเสริมสร้างความสามารถส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

ส าหรบัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประเทศไทย 
 

1. ท่ีมาและวตัถปุระสงคใ์นการศึกษาวิจยั 
 สงัคมมมีติกิารตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัภายในสงัคม แม้ว่าความสมัพนัธ์แบบซึ่งหน้าจะมบีทบาท

ส าคญัในการสื่อสารประจ าวนั แต่โครงสร้างที่ใหญ่กว่าอย่างรฐัชาติคอื “ชุมชนจนิตภาพ” ที่พึ่งพาอาศยั

ระบบสื่อสารมวลชนสมยัใหม่ หนังสือพมิพ์ระดบัชาติ ระบบการศกึษา และต่อมาสื่อของรฐัได้สร้างพื้นที่

สาธารณะและความตระหนกัรูร้ะดบัชาตแิก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้รฐัและสื่อระดบัชาตจิงึเป็นตวัแปรส าคญัที่

ท าใหก้ารบรูณาการความแตกต่างของสงัคมและวฒันธรรมเป็นไปได ้อยา่งไรก็ตาม บ่อยครัง้กม็กัเป็นไปใน

ทศิทางบบีบงัคบั ในขณะเดยีวกนัสื่อกไ็ดท้ าใหส้งัคมประชาธปิไตยเจรญิงอกงามโดยการจดัเตรยีมขอ้มลูและ

เป็นเวทใีนการอภปิรายแลกเปลีย่นของพลเมอืง 

 อยา่งไรกด็ ีการท าหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีป่ระสานงานและอภปิรายแลกเปลีย่นเช่นนี้ของสื่อดูเหมอืนจะถูก

คุกคามโดยการท าให้เป็นธุรกจิและความแตกต่างของสื่อ ตลอดจนเรื่องเศรษฐศาสตร์วฒันธรรม ความ

แตกต่างทางชาตพินัธุ ์รวมทัง้การด าเนินงานของสื่อกเ็ป็นไปในทางเสรนีิยมใหม่มากขึน้ ท าให้บรษิทัสื่อราย

ใหญ่มกัด าเนินงานตามความตอ้งการของตลาดมากกวา่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในฐานะพลเมอืงของชาต ิ

ซึ่งได้น าไปสู่การเพิ่มขึน้ของ “การใส่ร้ายหรอืการมฝัีกฝ่ายและล าเอียง” ในการรายงานข่างทางการเมอืง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสื่อของกลุ่มประชาชนในระดบัชนชัน้และการศึกษาที่ต ่ากว่า ในขณะเดียวกนัสื่อ

ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่มกัท าตามสื่อทางตะวนัตกและอาหรบัในการมชี่องขา่ง 24 ชัว่โมง 

 อกีด้านหนึ่ง รากฐานนิยมทางศาสนา (Religious fundamentalism) เทคโนโลยสีื่อที่มรีาคาถูกลง 

และการเพิม่ขึน้ของสื่อใหม่ ไดก้่อใหเ้กดิการเตบิโตของสื่อกลุ่มชาตพินัธุ์และสื่อกลุ่มศาสนา ในขณะที่ความ

แตกต่างนี้จะช่วยให้เกดิวาทกรรมของค่านิยมถือเฉพาะกลุ่ม (Particularistic) และอตัลกัษณ์ใหม่ ซึ่งอาจ

บ่อนท าลายการบรูณาการของสงัคมหลายเชือ้ชาต ิเช่น ในกรณีภาคใตข้องประเทศไทย วาทกรรมต่อปัญหา

การเมอืงระดบัชาตไิม่ใช่ส่วนเสรมิต่อปัญหาทอ้งถิน่ (คตนิิยมสากล–Cosmopolitanism/ พหุนิยม–Pluralism) 

แต่อาจแทนทีด่ว้ยวาทกรรมปัญหาทอ้งถิน่หรอืวาทกรรมปัญหาเฉพาะต่อกลุ่มทางสงัคมหรอืชาตพินัธุ์ (การ

แตกหกั) กล่าวอกีนัยหนึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเลอืกรบัสื่อของกลุ่มตวัเองนัน้จะเขา้มามสี่วนร่วมในการ

อภปิรายแลกเปลีย่นทางการเมอืงน้อยลงเรื่อยๆ และมคีวามเป็นไปได้ที่การแตกหกัของสื่อจะส่งผลกระทบ

อย่างหนักต่อความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างชาตพินัธุ์และการบูรณาการของรฐัชาติ หากชุมชนชาตพินัธุ์

ตดิต่อสื่อสารกนัเองภายในชุมชนอยา่งเดยีวและไม่สื่อสารกบัผูอ้ื่นทีต่่างชาตพินัธุ ์กล่าวไดว้า่คอืสิง่ที่อาจเป็น

ภยัต่อความสมัพนัธร์่วมกนัระหวา่งชาตพินัธุ์ ซึง่ความเชื่อใจระหวา่งคนในชุมชนนัน้จะมรีะดบัต ่า และความ
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ขดัแยง้เพยีงเลก็น้อยกอ็าจน าไปสู่ความรุนแรงได ้ทัง้นี้คตนิิยมสากลอกีดา้นหนึ่งมนีัยยะถึงความรบัผดิชอบ

ต่อค่านิยมและมนุษยธรรมร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นเชื้อชาต ิชนชัน้ และเพศใดกต็าม ซึ่งการเป็นคตนิิยมสากล

หมายความถงึการเปิดรบัวฒันธรรมอื่นๆ มคีวามรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมอื่นๆ และสามารถวจิารณ์วฒันธรรม

ของตนเองและผูอ้ื่นได ้

 การวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของกระบวนการสื่อและตัง้ค าถามต่อความ

แตกต่างของสื่อในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพินัธุใ์นประเทศไทย มาเลเซยี และพม่า ว่าน าไปสู่พหุ

นิยม/คตนิิยมสากลของพื้นที่สาธารณะหรอืท าให้เกดิการแตกหกัขึ้น โดยจะมีการประเมนิผลกระทบการ

แตกหกัของการท าหน้าทีเ่ป็นพืน้ทีป่ระสานงานและอภปิรายแลกเปลี่ยนในบรบิทของความหลากหลายทาง

ชาตพินัธุ ์รวมทัง้ระบุปัจจยัน าในการบรูณาการของระบบสื่อและท าให้คตนิิยมสากลแขง็แกร่ง เพื่อจะได้น า

ปัจจยัต่างๆเหล่านี้ไปออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรบันักข่าววทิยุชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทย

ต่อไป 

 

2. บริบทของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 
 โลกยคุปัจจุบนัเป็นโลกยคุโลกาภวิฒัน์ อยูท่่ามกลางการสื่อสารระหวา่งวฒันธรรม มกีารเกดิขึน้ของ

ระบบเทคโนโลยทีางด้านการสื่อสารที่มคีวามทนัสมยั มีการแพร่ขยายเครอืข่ายทางสงัคมออกไป ท าให้

มนุษยม์โีอกาสที่จะต้องท าการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลที่มีพื้นฐานทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั การสื่อสาร

ระหว่างวฒันธรรมจึงเป็นเหมอืนกิจกรรมที่มบีทบาทส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษยย์ุค

ปัจจุบนัอยา่งไม่อาจปฏเิสธได ้ 

บทบาทของสื่อมวลชนนัน้มคีวามส าคญัเป็นอยา่งมากในทุกยุคทุกสมยั โดยเฉพาะการท าหน้าที่ใน

ส่วนของการใหค้วามรู ้และความเขา้ใจเพื่อการอยู่ร่วมกนัของประชาชนจากหลากหลายกลุ่มวฒันธรรมทัง้

ประเทศ ไม่จ าเพาะเจาะจงเพยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้  สื่อมวลชนในปัจจุบนันี้สามารถเผยแพร่กระจาย

ขอ้มลูขา่วสารไปยงัผูร้บัสารไดอ้ยา่งรวดเรว็และสามารถรบัรูเ้หตุการณ์ที่เกดิขึน้ได้อย่างพร้อมๆ กนัทัว่โลก 

ที่ส าคญัคอื ทัง้สื่อมวลชนหรอืผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ส่งสารและประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รบัสาร สามารถ

สื่อสารกนัได้แบบสองทาง (Two-way communication) กล่าวคอื เมื่อผู้รบัสารได้รบัรู้ข่าวสารแล้ว มคีวาม

คดิเหน็เช่นไร กส็ามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนกลบัเขา้ไปยงัผู้ส่งสารได้อกีด้วย รวมทัง้ยงัสามารถ

ตอบโตซ้ึง่กนัและกนัระหวา่งผูส้่งสารกบัผูร้บัสารดว้ยกนัเอง 

ทัง้นี้เนื่องด้วยเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าและสามารถเขา้ถึงได้อย่างง่ายดาย เช่น การใช้ช่องทางสื่อ

ออนไลน์ผ่านทางอนิเตอร์เน็ต  (Internet) เวบ็ไซด์ (Website) การใช้ทวติเตอร์ (Twitter) การใช้เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ที่โยงใยกนัเป็นเครอืข่ายสงัคม (Social network) การใช้อเีมล์ที่ส่งต่อขอ้มูลผ่าน (Forward  
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mail: FW:)  ในแบบลูกโซ่ (Add to Contacts) การใช้วธิสี่งขอ้ความสัน้หรอื เอสเอม็เอส (SMS: Short 

Message Service) ผ่านเขา้โทรศพัทม์อืถอื (Mobile phone)  หรอืส่งขอ้ความสัน้เขา้ไปยงัรายการต่างๆ ใน

สถานีวทิยแุละโทรทศัน์ 

ดงันัน้ การท าหน้าที่ในฐานะเป็นสื่อสารมวลชน จงึมบีทบาทส าคญัยิง่ที่จะท าให้เกดิความเขา้ใจที่

ถูกต้องตามความเป็นจริง ความปรองดอง หรืออาจท าให้เกิดความแตกแยก เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระส าคญัทัง้อย่างตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจก็ได้ในหมู่ประชาชนผู้รบัสาร จึงถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการท าหน้าทีผู่น้ าเสนอขา่วสารต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูขา่วสารเหตุการณ์

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อนในสงัคม ซึง่หมายรวมถงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาตพินัธุด์ว้ย 

 โครงการศกึษาวจิยัครัง้นี้จงึตอ้งการจะวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของกระบวนการสื่อและตัง้ค าถาม

ต่อความแตกต่างของสื่อในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพินัธุใ์น 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี และ

พม่าวา่ จะน าไปสู่ความเป็นพหุนิยมหรอืจะมกีารแตกรา้วในสงัคมเกดิขึน้ 

 

2.1 บริบทของประเทศไทย 

- ประเดน็เกีย่วกบั “กลุ่มชาตพินัธุ”์ และ “พหุวฒันธรรมนิยม” ในประเทศไทย 

สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบนันี้ ประเดน็เรื่องความแตกต่างและความหลากหลายทางชาตพินัธุ์

และวฒันธรรมเป็นประเดน็ทีส่ าคญัมากประเดน็หนึ่ง ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่ปะทุขึน้มาอกี

ครัง้ และความแตกแยกทางการเมอืงอยา่งรุนแรงระหว่างประชาชนที่ยดืเยือ้มาจนถึงทุกวนันี้ เป็นตวัอย่าง

ของปรากฏการณ์ทางสงัคมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการทา้ทายจนิตนาการของรฐัไทยทีเ่หน็เชือ้ชาตแิละวฒันธรรม

เป็นเอกภาพและมเีป้าหมายร่วมกนั 

 หลายปีที่ผ่านมานี้ ประเด็นความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นที่พูดถึงอย่างมากทัง้ในแวดวง

วชิาการ สื่อมวลชน หน่วยงานรฐั และองค์กรพฒันาเอกชน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป จงึอาจกล่าวได้ว่า      

ไดเ้กดิความตื่นตวัเรื่องความหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมขึน้ในบรบิททางการเมอืงและสงัคมไทย

ในปัจจุบนั 

 ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และวฒันธรรมในประเทศไทยมีประวตัิศาสตร์มี

ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน แต่กลบัมภีาพของความเป็นเอกภาพทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมที่สูงกว่าความเป็น

จรงิ จากการศกึษาของ Keyes (1997: 197 อ้างถึงใน ศริจิติ สุนันต๊ะ, 2556) พบว่า การส ารวจส ามะโน

ประชากรไทยปี พ.ศ. 2513 และ 2523 ที่ระบุว่าร้อยละ 99 ของประชากรในประเทศไทยเป็นพลเมอืงไทย 

รอ้ยละ 97 พดูภาษาไทย และเกอืบรอ้ยละ 95 นบัถอืศาสนาพุทธใหภ้าพที่ไม่เป็นจรงิเนื่องจากการส ารวจนี้

ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ระบุอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของตน ทัง้นี้ ประชากรไทยที่ดูเหมือนมีความเป็น

เอกภาพทางเชื้อชาตแิละวฒันธรรมสูงเป็นผลมาจากนโยบายของรฐัตัง้แต่เริม่มีสถานะเป็นรฐัสมยัใหม่ 
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ในขณะทีเ่พื่อนบา้นอยา่งมาเลเซยีประกาศตวัเป็นรฐัพหุวฒันธรรม ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมนีโยบาย

พหุวฒันธรรมนิยมและส่งเสรมิความหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม แต่เน้นการหลอมรวมให้ทุกคน

เป็นคนไทยโดยผ่านเครื่องมอืส าคญั คอื นโยบายดา้นภาษาและการศกึษาทีก่ าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรมาตรฐาน

จากส่วนกลางและใชภ้าษาไทยกลางเป็นสื่อในการศกึษาและเป็นภาษาราชการ เมื่อวนัที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 

2483 จอมพล ป. พบิลูยส์งคราม ไดป้ระกาศรฐันิยมฉบบัที ่9 เรื่องภาษาและหนงัสอืไทยกบัหน้าทีพ่ลเมอืงด ี

และได้ระบุว่าภาษาไทย (กลาง) เป็นภาษาของชาติ โดยรฐับาลต้องการสนับสนุนให้คนไทยต้องเรยีนรู้

ภาษาไทย 

 อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มงีานเขยีนและการประชุมวชิาการระดบัชาตหิลาย

ครัง้ทีห่ยบิยกเรื่องความแตกต่างและความหลากหลายทางภาษา เชื้อชาต ิศาสนา และวฒันธรรม มาเป็น

ประเดน็เรยีกรอ้ง อภปิราย และวพิากษ์วจิารณ์ โดยนกัคดิ นกัวชิาการ และนกักจิกรรมทางสงัคมระดบัแนว

หน้าของประเทศ แสดงใหเ้หน็วา่มกีารพดูถงึความหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมและสทิธขิองกลุ่ม

ชาตพินัธุแ์ละชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมากขึน้ทัง้ในแวดวงวชิาการและวฒันธรรมกระแสนิยม 

 ในระดบันโยบายเริม่มกีารผลกัดนัเรื่องการยอมรบัและส่งเสรมิความหลากหลายทางเชื้อชาตแิละ

วฒันธรรมในประเทศไทย เช่น ร่างนโยบายภาษาแห่งชาตโิดยราชบณัฑติยสถาน เป็นการเสนอให้มกีาร

ทบทวนนโยบายภาษาแห่งชาต ิซึ่งรวมถึงนโยบายภาษาในการศกึษาเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ภาษาของชาติ

พนัธุห์รอืภาษาแม่เป็นภาษาทีห่นึ่งในระบบการศกึษา โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้เกดิความมัน่คงและเอกภาพ

ภายใตค้วามหลากหลายของกลุ่มประชาชนทีใ่ชภ้าษาต่างกนัในสงัคมไทย ทัง้นี้ นโยบายดงักล่าวสอดคล้อง

กบัการปรบัเปลีย่นมุมมองเรื่องความมัน่คงของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะสภาความมัน่คงแห่งชาตซิึ่ง

เป็นผู้รบัผิดชอบการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมัน่คง ปัจจุบนัสภาความมัน่คงแห่งชาติได้

ปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ต่อเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาตแิละวฒันธรรมภายในรฐั โดยไม่ได้มองว่า

ความหลากหลายเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติอกีต่อไป และหนัมาให้ความส าคญักบัความมัน่คงของ

ประชาชนวา่เป็นส่วนส าคญัต่อความมัน่คงของรฐั นโยบายความมัน่คงของชาต ิคอื ความรกั ความสามคัคี

ของคนในชาต ิรวมทัง้การใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และการมสี่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะ

ท าใหค้นในชาตสิามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิุข (ศริจิติ สุนนัต๊ะ, 2556) 

 ดเูหมอืนวา่ความคดิและจนิตนาการเกีย่วกบัรฐัไทยและความเป็นคนไทยเริม่เปลี่ยนแปลงไปในทาง

ทีย่อมรบัและสนบัสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาต ิภาษา ศาสนา และวฒันธรรมมากขึน้ ซึ่งการเปลี่ยน

แปลนี้มาจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ แนวโน้มและกระบวนการของการกระจายอ านาจ การเตบิโตของ

ภาคประชาสงัคมไทย กระบวนการการเป็นประชาธปิไตย และอทิธพิลของวาทกรรทระดบันานาชาตแิละ

ระดบัโลกวา่ดว้ยการสนบัสนุนความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และการปกป้องกลุ่มวฒันธรรมย่อย

และชนกลุ่มน้อยในรฐั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมและการยอมรบัแนวคดิสทิธมินุษยชนสากล รวมทัง้
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สถานการณ์ทางภมูศิาสตรก์ารเมอืงหลงัสงครามเยน็ไดค้ลีค่ลายความกงัวลเกีย่วกบัความมัน่คงของรฐัลงไป

มาก จงึเป็นการเปิดโอกาสใหม้กีารพดูถงึความหลากหลายในสงัคมไทยได้มากขึน้ ในขณะเดยีวกนักระแส

ความตระหนกัเรื่องอตัลกัษณ์ยอ่ยนอกเหนือไปจากอตัลกัษณ์ความเป็นรฐัชาตไิด้เพิม่สูงขึน้ในกระบวนการ

โลกาภิวฒัน์ ก่อเกิดกระบวนการพหุวฒันธรรมจากฐานราก (Bottom-up multiculturalism) ที่เป็นการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มอตัลกัษณ์ย่อยและการกลบัไปหาอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์โดยกลุ่มเจ้าของวฒันธรรมเอง      

(ศริจิติ สุนนัต๊ะ, 2556) 

อยา่งไรกต็าม การรบัรองและส่งเสรมิสทิธขิองกลุ่มวฒันธรรมรองยงัมจี ากดั กล่าวคอื หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งของรฐัในระดบันโยบายมลีกัษณะต่างคนต่างท า โดยในปัจจุบนัยงัไม่มนีโยบายระดบัชาตริบัรอง

และส่งเสรมิการเป็นรฐัพหุวฒันธรรมโดยตรง นอกจากนัน้ ยงัขาดการประสานงานและแนวทางปฏบิตัิที่

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ อกีดว้ย เช่น แมว้า่จะมกีารก่อตัง้เครอืขา่ยชนเผ่าพื้นเมอืง

ในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

แล้วกต็าม แต่ในทางกฎหมาย รฐับาลไทยไม่ยอมรบัค าว่า “ชนเผ่าพื้นเมอืง” และไม่ได้ให้สทิธพิเิศษใดๆ    

ในการปกป้องกลุ่มเหล่านี้ ประกาศเรื่องเขตพื้นที่วฒันธรรมพเิศษที่มมีตคิณะรฐัมนตรีเมื่อเดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2553 ก็ไม่สามารถผลักดันสิทธิของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่ องจากติดขดัการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานและระเบยีบข้อกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏบิตัทิี่ไม่เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั ซึง่หลงัจากการประกาศมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวยงัเกดิกรณีเผาทีท่ ากนิและบา้นเรอืนของชาวบา้น

ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งในเขตอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน จ.เพชรบุร ีและชาวเลในจงัหวดัภาคใต้ยงัเผชญิกบั

ความไม่มัน่คงเรื่องที่อยู่อาศยัและการด ารงชพีด้วยการท าการประมงเนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

เบียดขบัที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของพวกเขา นอกจากนี้  ยงัมีช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัต ิ

เนื่องจากผูป้ฏบิตัใินหลายระดบัและหลายหน่วยงานยงัไม่เปลี่ยนกระบวนทศัน์เรื่องความสมัพนัธ์ที่ไม่เท่า

เทยีมกนัระหวา่งกลุ่มคนในสงัคมไทย หรอืเหน็วา่เป็นเรื่องปกตทิีค่นกลุ่มยอ่ยจะตอ้งปรบัตวัตามคนกลุ่มใหญ่ 

(ศริจิติ สุนนัต๊ะ, 2556) 

ปัญหาอีกประการหนึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกบัชุดวาทกรรมในประเทศไทย กล่าวคือ การ

เคลื่อนไหวเพื่อเรยีกรอ้งความเป็นพหุวฒันธรรมนิยมมคีวามคาบเกี่ยวและบางครัง้ถูกควบรวมเขา้เป็นส่วน

หนึ่งของชุดวาทกรรมทอ้งถิน่นิยม ซึง่ปัจจุบนัมอีทิธพิลในวงกวา้งและมกีารช่วงชงิและอา้งองิในหลายโอกาส 

ได้ถูกน าไปใช้เพื่อตอกย ้าวาทกรรมชาตนิิยมและผลติซ ้าความสมัพนัธ์ที่ไม่เท่าเทยีมและเสรมิความชอบ

ธรรมของศนูยอ์ านาจหลกัของชาตใินส่วนกลาง การหนัมายอมรบัและส่งเสรมิความหลากหลายทางเชื้อชาติ

และวฒันธรรมในปัจจุบนัในบางครัง้กลบัเป็นการอ้างองิและให้น ้าหนักกบัการรกัษาความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนัของชาตทิีต่อ้งอาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมที่หลากหลายแต่ไม่เท่าเทยีม 

อนัเป็นความคดิทีส่บืทอดมาจากระบบอุปถมัภ์และมคีวามเป็นมายาวนานกว่าการเป็นรฐัชาตสิมยัใหม่ ใน
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การศึกษามโนทัศน์พหุว ัฒนธรรมในประเทศไทยโดยการสืบค้นวาทกรรมเกี่ยวกับ “ว ัฒนธรรม”               

ในประวตัศิาสตรไ์ทยสมยัใหม่ของ ธนาพล ลิม่อภชิาต ิ(2556 อ้างถึงใน ศริจิติ สุนันต๊ะ 2556) พบว่า วาท

กรรมพหุวฒันธรรมนิยมในประเทศไทยมลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากแนวคิดพหุวฒันธรรมนิยมใน

ตะวนัตก กล่าวคอื เน้นความสามคัค ีสมานฉันท์ และความเป็นองค์รวมของชาตไิทยมากกว่าแนวคดิเรื่อง

สทิธแิละความเท่าเทยีม 

 

- สื่อกบักลุ่มชาตพินัธุ ์

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สามารถสงัเกตไดจ้ากทีท่างและภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์บนพื้นที่สื่อ 

โดยเฉพาะสื่อกระแสหลกั กล่าวคอื เมื่อสื่อมพีืน้ทีใ่หพ้ดูถงึประเดน็ชาตพินัธุ ์สื่อพดูอยา่งไร? 

มคี ากล่าวที่น่าสนใจประโยคหนึ่งว่า “สื่อเป็นอย่างไรกส็ะท้อนสงัคมที่เป็นแบบนัน้” ซึ่งอาจต้อง

ยอมรบัความจริงต่อค ากล่าวนี้ส่วนหนึ่งด้วยโดยเฉพาะประเด็นอคติทางชาติพนัธุ์ที่ปรากฏในสื่อและ

สงัคมไทยอยา่งโจ่งแจง้โดยรูต้วัหรอืไม่กต็าม เช่น การพาดหวัขา่ว การรายงานข่าวเกี่ยวกบักลุ่มชาตพินัธุ์ที่

ดอ้ยสถานะในสงัคม รวมไปถงึการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่อ้ยกวา่หรอเป็นทีต่ลกขบขนัในสื่อบนัเทงิต่างๆ ซึง่คง

ไม่สามารถพดูไดว้า่เป็นอคตทิีส่ ื่อสรา้งขึน้เท่านัน้แต่คงตอ้งหมายรวมถงึอคตทิีม่อียู่ร่วมกนัในสงัคมไทยด้วย 

   ดงันัน้ หากตอ้งการมองไปในการน าเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนในปัจจุบนัจงึอาจตอ้งยอ้นไปมองถึง 

“ฐานคต”ิ อนัเป็นทีม่าของ “อคต”ิ ดว้ย ทัง้นี้ ทศิทางการน าเสนอเนื้อหาในสื่อโดยเฉพาะปัจจุบนัปฏเิสธได้ยา

กวา่มปัีจจยัผกูโยงกบัเงื่อนไขทางธุรกจิทีท่ าใหไ้ม่สามารถมอีสิระจรงิตามอุดมคตทิี่เคยถูกสร้างขึน้จนสงัคม

เขา้ใจวา่สื่อมเีสรภีาพ แต่การซือ้โฆษณาในพืน้ทีส่ ื่อกข็ ึน้อยูก่บัผูบ้รโิภค ดงันัน้ ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งใน

การก าหนดทศิทางของสื่อมวลชนจงึเป็นผูบ้รโิภค 

   อยา่งไรกต็าม ในเจตนารมณ์แห่งเสรภีาพของสื่อ สื่อยงัเหลอือ านาจในการก าหนดทศิทางอยู่บ้าง  

เช่น อ านาจในการตดัสนิใจของกองบรรณาธกิารที่เลอืกว่าจะปฏเิสธการตลาดหรอือ านาจอทิธพิลอื่ นมาก

น้อยเพยีงใด  

ฐานคตขิองสื่อหรอืของสงัคมไทยมลีกัษณะที่ส าคญัประการหนึ่ง คอื “ความเป็นไทย” (ที่มาของ

ความเป็นไทยและฐานคตขิองสงัคมไทยนี้ได้กล่าวถึงไว้บ้างแล้วข้างต้น ) ที่ถูกประกอบสร้างมาภายใต้

บรรยากาศแห่งความกลวั เป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งอคตใินพืน้ทีส่ ื่อ เพราะแมส้่วนหนึ่งสื่อจะมเีจตจ านงคแ์ห่ง

เสรภีาพในการตดัสนิใจกต็าม แต่เมื่อฐานคตเิป็นสิง่ทีห่ล่อหลอมตวัตนของสื่อ เนื้อหาที่น าเสนอกเ็หมอืนถูก

ก าหนดโดยกรอบความคดินัน้ไปด้วย หากลองมองภาพรวมของอคตสิงัคมไทยในมติทิ ัง้ปัจจยัผู้บรโิภคสื่อ 

(ขา่ว) และผูผ้ลติในปัจจุบนัแลว้ เมื่อมองจากประสบการณ์ของผู้เขยีนและคนในรุ่นราวคราวเดยีวกนัซึ่งอยู่

ในช่วง อายรุาว 25 ปีขึน้ไปและปัจจยัในส่วนบรรณาธกิารที่มอี านาจในการตดัสนิใจในทศิทางข่าวซึ่งน่าจะ

อยูใ่นช่วงอายรุาว 40 ปีขึน้ไป จะพบวา่คนในทัง้สองยคุสมยัมปีระสบการณ์ร่วมบางประการทีส่ าคญั นัน่ก็คอื
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การตกค้างทางความคิดจากยุคสงครามเย็นที่เ น้นเชิดชู “ ( เชื้อ)ชาติ( ไทย) ศาสนา(พุทธ)  และ

พระมหากษตัรยิ”์ เพื่อต่อตา้นลทัธคิอมมวินิสต ์และภายใตค้วามกลวัทีเ่กดิขึน้ การประกอบสร้างอุดมการณ์

ความเป็นไทยทีมุ่่งเน้นไปทีเ่ชือ้ชาต ิศาสนาประจ าชาต ิและพระมหากษตัรยิ ์จงึมุ่งไปทีก่ารสรา้งจนิตนาการ

ผ่านความรู้ซึ่งก าหนดทิศทางมาจากรัฐอย่างมีแบบแผน คนรุ่นปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ย ังคงเรียน

ประวตัศิาสตร์ที่เหมอืนจะยงัไม่มขีอ้ค้นพบใหม่ โดยในการรบัรู้ของคนไทยส่วนใหญ่ คนไทยยงัคงมาจาก

เขาอลัไต เป็นเจ้าของน่านเจ้า โดนจีนไล่มาตัง้สุโขทยั อยุธยา มาจนรตันโกสินทร์ ไทยไม่เคยตกเป็น

เมอืงขึน้เพราะเป็นชาตนิักรบแม้ว่าจะเสยีกรุงฯ มาแล้ว 2 ครัง้ หรอืใช้แบบเรยีน “แผนที่” ที่อธบิายถึงการ

สญูเสยีดนิแดนจนเหลอืเป็นขวานทองขนาดเลก็ แต่ไม่เคยมกีารเรยีนรูแ้ผนทีท่างวฒันธรรมทีแ่ต่ละลุ่มน ้ากม็ี

ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมหรอืภาษาแตกต่างกนัไป  

ด้วยเหตุนี้ อคติจงึถูกผลติซ ้าและชดัเจนขึน้เรื่อยๆ รวมทัง้ยงัถ่ายทอดส่งต่อกนัมาและกลายเป็น

ปัญหาส าคญัอกีประการหนึ่งในสงัคมไทยปัจจุบนั 

 เมื่อธรรมชาตขิองสงัคมถูกหล่อหลอมไปด้วยความเป็นไทยลกัษณะนี้มานาน รสนิยมและการให้

คุณค่าต่อทัง้การสื่อและการรบัขา่วสารขอ้มลูจงึไปในทศิทางทางเดยีวกนั  

นอกจากนี้ เมื่อมองสื่อในบรบิทของสถานการณ์ความขดัแยง้ ไม่วา่จะเป็นทางการเมอืง เชือ้ชาตหิรอื

ศาสนา สื่อมวลชนมกัจะมบีทบาทความส าคญัในการรายงานสถานการณ์ความขดัแยง้ในพืน้ทีใ่หส้งัคมได้รบั

ทราบ และแน่นอนวา่สื่อเป็นเครื่องมอืส าคญัในการช่วยคลี่คลายความขดัแยง้นัน้ลงได้ แต่ในขณะเดยีวกัน 

สื่อกเ็ปรยีบเสมอืนอาวธุแหลมคมทีส่รา้งความขดัแยง้รุนแรงได้เช่นเดยีวกนั ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบนัเทคโนโลยี

ของการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารจะพฒันาไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แต่การน าเสนอเรื่ องราวในสถานการณ์ความ

ขดัแยง้ของสื่อกย็งัพบเหน็ปัญหาอยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกบัปัญหา

ความแตกต่างทางเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ ์และบ่อยครัง้ทีก่ารน าเสนอเรื่องราวความขดัแยง้โดยไม่ระมดัระวงั

น าไปสู่การเตมิเชือ้ไฟแห่งความรุนแรง กรณีศกึษาทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 

อยา่งไรกต็าม ในขณะทีก่ารสะสมของอคตทิางชาตพินัธุย์งัคงมผี่านสื่อกระแสหลกัเรื่อยมาจนถึงยุค

ปัจจุบนั การต่อสูข้องกลุ่มชาตพินัธุก์เ็ริม่ปรากฏใหเ้หน็มากขึน้เรื่อยๆ เช่นกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้สงัเกตของ

อุบลรตัน์ ศริยิวุศกัดิ ์นกัวชิาการดา้นสื่อสารมวลชน ในงานน าเสนอผลงานวจิยัวาทกรรมสื่อในสองประเดน็

ข่าว คือ คดีตีความปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกมัพูชา 2556 และ วาทกรรมสือ่มวลชนใน

กระบวนการสนัตภิาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 2556 เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2557 ว่า “ถ้าเรามอง

ประวตัศิาสตรใ์นมติยิาวๆ กจ็ะพบวา่กระบวนการสร้างชาตแิบบใดแบบหนึ่งที่คนหลายๆ กลุ่มคาดหวงันัน้

ยงัคงด าเนินอยู่และด าเนินไปอย่างขดัแย้ง และมกีารต่อสู้กนัผ่านสื่อ ผ่านคนกลุ่มต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ” 

(มเีดยี อนิไซด์ เอ้าท์, 2557) โดยกลุ่มชาตพินัธุ์เองกม็ีการรวมตวักนัเองเพื่อผลติสื่อด้วยความมุ่งหวงัที่จะ
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เปลีย่นทศันคตเิชงิลบผ่านสื่อกระแสหลกัทีม่ต่ีอกลุ่มพวกเขามาตลอด เช่น ความร่วมมอืระหวา่งเครอืขา่ยชน

เผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และส านกัเครอืขา่ยสื่อพลเมอืง 

สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ในการจดัเวทฝึีกอบรมให้กบันักข่าวชนเผ่าพื้นเมอืง เมื่อวนัที่ 17 – 21 มนีาคม 

พ.ศ. 2557 เพื่อน าเสนอและสะทอ้นมุมมองของชนเผ่าพืน้เมอืงต่อประชาชนทัว่ไปและสื่อกระแสหลกั รวมทัง้

สรา้งสื่อทางเลอืกใหก้บัชนเผ่าพืน้เมอืงในประเทศดว้ย (มลูนิธสิื่อมวลชนศกึษา, 2557) 

ส าหรับสื่อทางเลือกลกัษณะนี้เป็นที่รู้จกัในสงัคมไทยในชื่อต่างๆ กัน  เช่น  สือ่ประชาชน -สือ่

ทางเลอืก (People’s media – Alternative media)  ที่พูดถึงการพฒันาแบบทางเลอืกต่างๆ  จนกระทัง่

ภายหลงัมกีารคดิแบบแนวทางเลอืก เริม่มกีารใช้ค านี้อย่างกวา้งขวา้งขึน้ ในสื่อมวลชนกเ็ช่นเดยีวกนักจ็ะ

กล่าวกนัวา่ เป็นสื่อทีไ่ม่ใช่สื่อกระแสหลกั ไม่ใช่สื่อขนาดใหญ่ เรยีกวา่ สือ่ทางเลอืก -สือ่พลเมอืง (Alternative 

– Citizen’s media) ซึง่ปัจจุบนันี้เริม่เป็นที่คุ้นเคยแล้ว เนื่องจากบางสถานีเช่น Thai PBS จะมกีารรายงาน

ข่าว ‘สื่อพลเมือง ’ สื่อที่มีความคิดเห็นหรือต้องการน าเสนอที่มีความแตกต่างแบบถอนรากถอนโคน 

(Radical) ไม่เหมอืนคนอื่น เสนอแนะภาษาและความคดิที่แตกต่างไม่เหมอืนสื่อกระแสหลกั มองในอกีแง่

หนึ่งอาจจะหมายถงึ สื่อทีใ่ชใ้นการปลดปล่อยใหเ้ป็นอสิระจากอะไรกต็ามที่พนัธนาการอยู่ จะเป็นเจ้าอาณา

นิคม หรอืจะเป็นประเดน็อื่นๆ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของสงัคมนัน้ๆ นอกจากนี้  อกีค าหนึ่งที่สงัคมไทย

คุ้นเคยคือ สือ่ทีต่้องการให้มีส่วนร่วม (Participatory media) ซึ่งมาจากประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม      

เมื่อเมีสื่อขนาดใหญ่จ านวนมากที่เป็นสื่อในระดับชาติ สื่อของประชาชนจะเป็นสื่ออีกแบบหนึ่ง  คือ                   

สือ่ชุมชน (Community media) มเีนื้อหาและมคีวามใกลช้ดิเกีย่วโยงกบัชุมชน บรหิารจดัการเองได ้ อาจจะมี

ขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็กแ็ล้วแต่จะออกแบบ  ถดัมาจะมกีารใช้ค าว่า Grassroots Media  เป็นลกัษณะที่

เป็นกลุ่มรากหญ้า ถ้าเราดรูายชื่อเหล่านี้จะเหน็ว่าประเทศไทยของเรามอียู่มากหรอืมหีลายประเภททีเดยีว 

จากเดมิมแีค่สื่อกระแสหลกั ซึ่งค าว่า สือ่กระแสหลกั (Mainstream media) กถ็ูกมาใช้ในช่วงหลงั ซึ่งก่อน

หน้านี้มีจดัประเภทเพียงแค่สื่อของรฐั  สื่อของเอกชน  (อุบลรตัน์ ศริิยุวศกัดิ ์อ้างถึงใน ศูนย์เฝ้าระวงั

สถานการณ์ภาคใต,้ 2556) 

 ปรากฏการณ์เช่นนี้ เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล (อา้งถงึใน อจัฉราวด ีบวัคลี,่ 2556) ไดใ้หค้ าอธบิายไวว้่า 

เมื่อภาคประชาชนต้องการเคลื่อนหรอืน าเสนอปัญหาของตนเองให้สงัคมและผู้มีอ านาจรบัรู้ จงึมีความ

จ าเป็นตอ้งสื่อสารกบัสงัคมภายนอกกลุ่มของตนเอง  เพราะการเมอืงเป็นเรื่องของฉันทานุมตัิ ดงันัน้ใครที่

เข้ามาในกรอบนี้ก็ต้องบอกกบัโลกภายนอกว่าตนเองคิด มีเหตุผล มีข้อดีข้อเสียอย่างไรให้โลกเห็น

ดว้ย  หากแต่เหตุผลที่ว่าท าไมเราไม่สามารถใช้สื่อกระแสหลกัเพื่อส่งข่าวสารหรอือธบิายสิง่เหล่านี้ได้  ก็

เพราะสื่อกระแสหลกักอ็งิอยูก่บัการเตบิโตของธุรกจิ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นคนชัน้กลางมฐีานะดี มจีรติของ

ชนชัน้กลางทีส่ ื่อกเ็สนอในสิง่ทีต่อบสนองความสนใจคอืเรื่องเรา้ใจ เรา้อารมณ์  บนัเทงิ ความรกั  ท าใหก้รณี

อยา่งการท าเหมอืงแร่ สภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมตามนิคมอุตสาหกรรม ชาตพินัธุ์จะรกัษาวฒันธรรมตนเอง
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ไดร้บัสดัส่วนในสื่อกระแสหลกัน้อยมาก เพราะเป็นเรื่องทีข่ายไม่ได ้ดงันัน้ ภาคพลเมอืงถ้าไม่มสีื่อของตนเอง

กไ็ม่มโีอกาสบอกกบัสงัคม ดงันัน้การผลติสื่อลกัษณะนี้เป็นการเตมิช่องว่างที่ไม่ได้รบัการเหลยีวแลจากสื่อ

กระแสหลกั  แต่คงต้องเตบิโตด้วยการเอาชนะอุปสรรคบางประการเพราะนอกจากสื่อกระแสหลกัให้พื้นที่

น้อยแลว้ เรากพ็บวา่สภาพจติของผูค้นในสงัคมไทยไม่พรอ้มทีจ่ะรบัเรื่องราวทีพ่ลเมอืงท าอยู่  ในโทรทศัน์มี

แต่โฆษณาทีม่แีต่เรื่องเนื้อหนงั ผูเ้สพสื่อกม็ตี ัง้แต่คนชอบดูโฆษณาถึงละคร  ตกอยู่ในระบบบรโิภคนิยมให้

หมกมุ่นกบัตนเอง  หาสินค้ามาสนองความพอใจของตนเอง เรื่องของผู้อื่นไม่สนใจ ดงันัน้จงึเป็นเรื่อง

ยาก  แมจ้ะมพีืน้ทีส่ ื่อฟรใีหก้ไ็ม่แน่ใจวา่ผูบ้รโิภคจะมาดขูา่วสารทางเลอืกอยา่งนี้หรอืไม่ การผลติสื่อลกัษณะ

นี้จงึควรจะสนใจรปูแบบการน าเสนอให้มากขึน้ด้วย นอกจากนี้ ควรจะต้องประสานงานกบัการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมรปูแบบอื่นเพื่อเสรมิพลงัซึง่กนัและกนั เช่น การน าสื่อไปเปิดพร้อมกบัการท าเวทพีูดคุยท าความ

เขา้ใจเรื่องราวทีต่อ้งการเสนอความคดิ นอกจากนัน้การเชื่อมกบัสื่อกระแสหลกัยงัมคีวามจ าเป็น ต่อให้สื่อ

กระแสหลกัไม่สนใจ แต่ก็ควรหาช่องทางไปเชื่อมโยงด้วย ไม่ว่าโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ที่มีพื้นที่อยู ่

โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่เป็นเรื่องใหญ่มากกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จยิง่ต้องอาศยัสื่อกระแสหลกั  โดย

เชื่อมโยงกบัคนท างานในสื่อกระแสหลกัในรปูแบบต่างๆ   

 

2.2 บริบทของประเทศมาเลเซีย 

- ภาพสะทอ้นของสื่อชาตพินัธุใ์นประเทศมาเลเซยี 

หลายครัง้ทีส่ ื่อสิง่พมิพม์บีทบาทส าคญัในการเริม่ประวตัศิาสตรข์องชาตใิดชาตหินึ่ง โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การท าหน้าทีข่องการเป็นผู้ให้ขอ้มูล พลงัของสื่อสิง่พมิพ์นัน้สามารถผนึกรวมชุมชนให้รวมกนัเป็นหนึ่ง

เดยีว หรอือาจก่อใหเ้กดิความแตกแยกในสงัคมกไ็ด้ 

หวัใจส าคญัของเรื่องนี้คอื องค์กรด้านสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่กองบรรณาธกิาร และคนเขยีนข่าว 

บุคคลเหล่านี้จะมอีทิธพิลในการก าหนดความคดิของสาธารณชน ส่วนในประเดน็ของอทิธพิลทีม่ากหรอืน้อย

นัน้ยงัคงเป็นปัญหาทีถ่กเถยีงกนัในหมู่นกัวชิาการ อยา่งไรกต็าม ในภาพรวมแล้ว สิง่ที่เหน็พ้องต้องกนั คอื 

ผู้ท าหน้าที่สื่อจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจรงิและมีความซื่อสตัยใ์นบทบาทการก าหนดความคดิของ

สาธารณชนใหม้คีวามเฉลยีวฉลาดและมปีระสทิธภิาพ และด้วยวธินีี้พวกเขาจะสามารถท าให้มตมิหาชนใน

เรื่องสงัคมประชาธปิไตยด ารงอยูย่าวนาน 

การขึน้ลงและด ารงอยู่ของสื่อสิง่พมิพ์มกัจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิกบัสถาบนัทางการเมอืงรวมทัง้

สถาบนัทางสงัคม  สื่อสิง่พมิพม์กัจะถูกมองวา่เป็นกระบอกเสยีงของรฐับาลหรอืเสยีงของประชาชน ส่วนใน

ประเทศก าลงัพฒันาสื่อท าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนสื่อธรรมชาตทิีมุ่่งมัน่ในการสรา้งชาตหิรอืพฒันาประเทศ รฐับาล

ใชส้ื่อมวลชนในแผนและนโยบายพฒันาเพื่อแสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพของพวกเขาในงานพฒันา (Faridah, 

2003)  
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ในประเทศมาเลเซยี บทบาทของสื่อมกัจะเกี่ยวขอ้งกบัพรรคการเมอืงที่ปกครองประเทศ สื่อถูกตัง้

ความหวงัในการท าหน้าทีใ่หข้อ้มลู ใหก้ารศกึษา และกระตุน้ผูค้นใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาทีร่ฐับาลตัง้ไว ้

และถอืวา่ตวัสื่อเองมคีวามส าคญัในระดบัชาต ิในปีพ.ศ. 2549 อบัดุลลาห ์อาหมดั บาดาว ีนายกรฐัมนตรใีน

ขณะนัน้ ได้ชี้แจงถึงบทบาทของสื่อในการช่วยสร้างชาตแิละสนับสนุนแผนพฒันาของชาตใิห้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

อยา่งไรกต็าม มคี าถามอยูว่า่ สื่อพรอ้มหรอืไม่ที่จะรบัหน้าที่นี้ และจะก าหนดขอบเขตของตนไวแ้ค่

ไหน? สื่อควรปฏบิตัเิช่นไรบนพืน้ฐานของสงัคมทีม่คีวามหลากหลายและเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมซึง่มตีวัเลข

การเจรญิเตบิโตของสื่อกระแสหลกัและสื่อทางเลอืกเพิม่มากขึน้เช่นนี้? 

 

- ระบบสื่อมาเลเซยี 

มาเลเซยีเป็นประเทศทีม่ลีกัษณะเฉพาะของความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ ลกัษณะเฉพาะนี้ส่งผล

ต่อประเทศทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม ประชากรของประเทศมาเลเซยีมชีาวมลายู

เป็นกลุ่มชาตพินัธุห์ลกั รองลงมาคอืชาวจนี ชาวอนิเดยี และชาวภมูบุิตรในซาบาห ์และซาราวกั  

ภาษาประจ าชาตขิองประเทศมาเลเซยีคอื ภาษาบาฮาซา มลายู (มลาย ู- ภาษาประจ าชาต)ิ ซึ่ง

ในช่วงเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารปรบัเรยีกชื่อใหม่เป็น บาฮาซามาเลเซยี (ภาษามาเลเชี่ยน) เพื่อแสดงถึงความ

เป็นหนึ่งเดยีวของกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการล าดบัที่สอง จนถึงปีพ.ศ. 2510 

อยา่งไรกต็ามปัจจุบนั ถึงแม้ภาษาองักฤษจะไม่ได้เป็นภาษาราชการแล้ว แต่กย็งัมกีารให้ความส าคญัและ

ส่งเสรมิใหใ้ชภ้าษาองักฤษเนื่องจากอทิธพิลจากทัว่โลกทีผ่ลกัดนัใหม้าเลเซยีมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศพฒันา

แลว้อยา่งเตม็ข ัน้ภายในปีพ.ศ. 2563 กลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มมอีสิระในการพดูภาษาทอ้งถิน่ของตนเอง และ

ระบบการศกึษากอ็นุญาตใหโ้รงเรยีนในทอ้งถิน่นัน้ๆ ใชภ้าษาพืน้เมอืงเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาแม่ของ

ตน 

ความหลากหลายในวฒันธรรม เชือ้ชาต ิภาษา และศาสนาของประเทศมาเลเซยีส่งผลสะท้อนอย่าง

ชดัเจนกบัสื่อมวลชน กล่าวคอื ในมาเลเซยีจะมที ัง้หนังสอืพมิพ์ที่เป็นภาษามลาย ูภาษาองักฤษ ภาษาจนี 

และภาษาทมฬิ สื่อวทิยโุทรทศัน์กเ็ช่นเดยีวกนั ทางตะวนัออกของมาเลเซยี ซึ่งมชีนกลุ่มน้อยอยู่มากมาย ก็

จะมหีนงัสอืพมิพแ์ละรายการวทิยทุีใ่ชภ้าษาทอ้งถิน่ เช่น ภาษาอบีนั และคาดาซานดซูนั 

ตามประวตัศิาสตร ์หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษทีเ่ขา้มาบุกเบกิในมาเลเซยี คอื The Prince of Wales 

Island Gazette ซึ่งเขา้มาในปีพ.ศ. 2349 ซึ่งโดยหลกัแล้ว หนังสอืพิมพ์ฉบบันี้เป็นความสนใจของชาว

องักฤษ (Faridah, 2004) หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษฉบบัอื่นๆ เช่น The Malay Mail และ The Strait Times 

เป็นสื่อหนงัสอืพมิพท์ีม่อียูม่าจนถงึปัจจุบนั 
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หนังสอืพมิพ์ภาษาจนีฉบบัแรก คอื The Chinese Monthly Magazine ซึ่งตพีมิพ์ในปีพ.ศ. 2358 

หลงัจากนัน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 หนังสอืพมิพ์ภาษาจนีฉบบัอื่นๆ กเ็ริม่มมีากขึน้ หนังสอืพมิพ์ภาษา

มาเลย์และภาษาทมิฬ กม็ีการตีพมิพ์ในช่วงเวลาต่อมา กล่าวคอื หนังสอืพิมพ์ภาษาทมิฬฉบบัแรกคือ 

Tangai Sinegan ตีพมิพ์ในปีพ.ศ. 2410 และ Bintang Timor เป็นหนังสอืพมิพ์ภาษามลายฉูบบัแรกซึ่ง

ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2427  ส่วนหนังสือพิมพ์สองภาษา (ภาษาจีนและมาเลย์) ฉบบัแรกคือ The Straits 

Chinese Herald ตพีมิพใ์นปีพ.ศ. 2437  

การก่อจลาจลจากความขดัแย้งทางเชื้อชาติในวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นหนึ่งใน

ช่วงเวลาทีม่ดืมนทีสุ่ดของประวตัศิาสตรม์าเลเซยี การจลาจลในขณะนัน้ไดเ้ปลีย่นวถิทีางของสื่อในมาเลเซยี 

มกีารก าหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกบัสื่อและการตอบโต้ข้อวจิารณ์ต่างๆ หากข้อความในสื่อเป็นการถูก

ครอบง า รฐับาลได้โต้แย้งว่า สื่อ “ที่ชกัน า” มีความส าคญักบัความมัน่คงของชาติและการสร้างชาติใน

ประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ(Faridah Ibrahim, 2004: 133) 

อยา่งไรกต็าม ถึงแม้จะมกีารจ ากดักฎเกณฑ์กบัสื่อ ภาพรวมของสื่อกย็งัคงมชีวีติชวีาด้วยรูปแบบ

ของภาษาและกลุ่มชาตพินัธุ์ที่หลากหลาย Berita Harian  (ตพีมิพ์ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2500) และ Utusan 

Malaysia (ตพีมิพ์ครัง้แรกในปีพ.ศ. 2510)  กลายมาเป็นหนังสอืพมิพ์กระแสหลกัภาษามลาย ูส่วน New 

Strait Times  และ The Star เป็นหนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษฉบบัหลกัๆ ของมาเลเซยี Sin Chew Daily และ 

Nanyang Siang Pau คุมตลาดหนงัสอืพมิพภ์าษาจนี ในขณะที่ Tamil Nesan  และ Malaysia Nanban เป็น

สื่อสิง่พมิพส์ าคญัในภาษาทมฬิ การพฒันาของอุตสาหกรรมสื่อวทิยุโทรทศัน์และสื่อใหม่ๆ อื่นๆ กส็่งผลให้

เทคโนโลยกีารสื่อสารขอ้มลู มกีารแพร่หลายขึน้อยา่งรวดเรว็ (Ali Salman et al., 2011) 

 

- สื่อชาตพินัธุ ์

ในการศกึษาเรื่องสื่อชาตพินัธุ์ สิง่แรกที่ต้องท า คอืการให้ค าจ ากดัความของค านี้ Feng and Nzai 

(2010) ให้ความหมายของสื่อชาติพนัธุ์ไว้ว่า เป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างความแขง็แกร่งให้กบั

ประวตัศิาสตร ์คุณค่า และวธิปีฏบิตัทิางวฒันธรรมของชุมชนชาตพินัธุ์แต่ละกลุ่ม Matsaganis et al. (2011) 

กล่าววา่ สื่อชาตพินัธุม์ไีวส้ าหรบัชุมชนที่มลีกัษณะพเิศษ 3 อย่าง คอื ก) ผู้อพยพ ข) ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อ

ชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละภาษา ค) ประชากรทอ้งถิน่ทีไ่ปอาศยัอยูใ่นประเทศอื่นๆ 

อยา่งไรกต็าม กรณีของมาเลเซยี ค าจ ากดัความเปิดกวา้งส าหรบัค าถามต่างๆ เช่น ใครคอืสื่อกระแส

หลกั และใครคอืสื่อขาตพินัธุ ์ตวัอยา่งเช่น Sin Chew Daily เป็นหนงัสอืพมิพ์ภาษาจนีซึ่งโดยทัว่ไปกจ็ะเป็น

คนจนีเท่านัน้ทีอ่่านเขา้ใจ แต่อตัราจ าหน่ายหนังสอืพมิพ์อยู่ที่ 463,735 ฉบบัในปีพ.ศ. 2555 และมจี านวน

ผู้อ่านอยู่ที่ 1.3 ล้านคนในตอนนัน้ ซึ่งกรณีนี้มีค าถามว่าหนังสือพิมพ์ฉบบันี้ถือเป็นสื่อ ”รอง” หรือไม่? 

เช่นเดยีวกนั สื่อภาษาพืน้เมอืงของรฐัซาบาหแ์ละซาราวกัทีแ่สดงออกและเป็นตวัแทนรกัษาผลประโยชน์ของ
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บางชุมชน แต่อาจจะไม่ได้เป็นหนังสือพิมพ์ส าหรบัผู้อพยพ ในกรณีนี้จะถือเป็นสื่อชาติพนัธุ์หรือไม่  

ความหมายของสื่อชาตพินัธุใ์นบรบิทของประเทศมาเลเซยีจงึเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นใหแ้ต่ละคนท าความเขา้ใจต่อ

บทบาทของพวกเขา  

 

- การใชค้ าของสื่อในประเดน็ชาตพินัธุ์ 

การท างานของสื่อชาติพนัธุ์ในประเทศมาเลเซียมกัจะมีการขดัแยง้กนัระหว่างความคาดหวงั 2 

ประการ ประการแรก คอื ชุมชนชาตพินัธุ์แต่ละกลุ่มต่างกค็าดหวงัให้สื่อท าหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่พวก

เขาเชื่อวา่เป็นเรื่องส าคญัส าหรบัชุมชนของเขา โดยมปีระเดน็ต่าง ๆ ตัง้แต่ประเดน็การศกึษาของชุมชนชาติ

พนัธุ ์วฒันธรรม และสทิธทิางศาสนาในฐานะชุมชน ส่วนความคาดหวงัอกีประการหนึ่งจะอยู่ในแบบแนวดิง่

จากบนลงล่าง กล่าวคอื สื่อชาตพินัธุถ์ูกคาดหวงัจากรฐัใหท้ าหน้าทีเ่ป็นสะพานเชื่อมระหวา่งรฐับาลกบัชุมชน 

และการส่วนร่วมในการส่งเสริมการรวมชาต ิเพื่อเป็นประโยชน์ที่ย ิง่ใหญ่ของชาติในการสร้างความเป็น

ปึกแผ่น ความกลมกลนื และความมัง่คัง่ภายในชาต ิ 

นายกรฐัมนตรมีาเลเซยีคนปัจจุบนั ดาโต๊ะซร ีนาจบิ ราซะก์ (Dato’ Sri Najib Tun Razak) ได้เน้น

ย า้ความมุ่งมัน่ของเขาวา่ เขาตอ้งการเหน็สื่อชาตพินัธุ์ท ัง้หมดในประเทศยดึผลประโยชน์ของชาตเิป็นหลกั 

นอกจากนี้เขายงัประกาศวา่ ตอ้งการจะจบัมอืกบัสื่อให้เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารงานของเขา เพื่อการ

รวมกลุ่มชาตพินัธุม์าเลเซยี  (Utusan Malaysia, 1 March 2010).  ในการประชุมนานาชาตคิรัง้ที ่43 วา่ด้วย

เรื่องสถาบนัสื่อภาษาจนีทีจ่ดัขึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2553 เขายงัได้ก าหนดหน้าที่ของสื่อไวด้งันี้ 1) สื่อ

ตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนการไม่ใชค้วามรุนแรง 2) สื่อตอ้งเป็นหอสงัเกตการณ์ความเปลีย่นแปลง และ 3) สื่อต้อง

เป็นผูส้่งเสรมิการพฒันา  (New Strait Times, 20 December 2010)  

บ่อยครัง้ทีค่วามคาดหวงัและการท างานของสื่อบรรลุผลส าเรจ็ได้ดโีดยไม่มคีวามตงึเครยีดมากนัก 

แต่กม็บีางครัง้ทีเ่กดิความขดัแยง้ขึน้ระหวา่งกนั ความขดัแยง้เหล่านี้จะเหน็ไดช้ดัโดยเฉพาะในช่วงที่มคีวาม

อ่อนไหวทางการเมอืง เช่น การหาเสยีงเลอืกตัง้ และการถกประเดน็ทางการเมอืงที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาและ

เชือ้ชาต ิเมื่อตอ้งเผชญิกบัความขดัแยง้ดงักล่าว สื่อชาตพินัธุต์อ้งท าหน้าทีใ่นการสะท้อนและส่งเสยีงให้เหน็

ถงึความกงัวลของชุมชนซึง่รฐับาลอาจเขา้ใจผดิวา่เป็นต่อตา้นการสรา้งหรอืเป็นการกดดนัใหร้ฐับาลให้ความ

สนใจกลุ่มชาตพินัธุเ์พื่อความสามคัคขีองชาต ิสื่อต้องใช้อุบายในการสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวงัจาก

ล่างขึน้บนและจากบนลงล่าง เพื่อทีจ่ะรกัษาบทบาทของตวัเองในการเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัชุมชนชาตพินัธุ ์

ในขณะเดยีวกนักต็อ้งท าหน้าทีส่ าคญัในการมสี่วนร่วมในกระบวนการสรา้งชาตอิยา่งต่อเนื่องของประเทศ 

ดงันัน้ สื่อชาตพินัธุใ์นประเทศมาเลเซยีจงึมคีวามรอบคอบทัง้ในประเดน็ที่รายงาน และวธิกีารรายงาน 

ทัง้ยงัตอ้งมคีวามระมดัระวงัเกีย่วกบัการท าขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางชาตพินัธุ ์การต่อสูท้างเชือ้ชาต ิใน

ปีทีผ่่านมาดเูหมอืนจะไดม้ปีระเดน็ความไม่สบายใจและความวติกกงัวลในหมู่ประชาชนอยูห่ลายกรณี อาท ิ
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 การเปลีย่นศาสนาของ Lina Joy ในปี พ.ศ. 2542 

Lina Joy หรอื Azlina Jailani เป็นชาวมลายทูีเ่ปลีย่นศาสนาจากอสิลามเป็นครสิต ์เธอรอ้งไปยงัศาล

รฐับาลกลางใหต้ดัค าวา่ 'อสิลาม' ออกจากบตัรประจ าตวัของเธอ แต่ถูกปฏเิสธโดยกฎหมาย 

 การเปลีย่นศาสนาของ Wong Ah Kiu ในปี พ.ศ. 2549 

Wong Ah Kiu หรอื Nyonya Tahir ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปลีย่นศาสนา จากอสิลามเป็นพุทธ โดยศาลสูง

ชารอีะหข์องรฐัเนกรเีซมบลีนั ในเมอืงเซเรมบนั แมจ้ะมตีน้ก าเนิดเป็นชาวมลาย ูแต่เธอเตบิโตมาใน

ครอบครวัชาวจนีพุทธ และไม่เคยปฏบิตัติามหลกัศาสนาอิสลามเลยในชวีติ ทัง้นี้เธอได้เสยีชวีติ

ในช่วงของการพจิารณาคด ี

 การเปลีย่นศาสนาของ M. Moorthy  

M. Moorthy หรอือกีชื่อหนึ่งคอื Mohamed Abdullah  ยศสบิโทในกองทพัมาเลเซยีและเป็นหนึ่งใน

สมาชกิของกลุ่มแรกของมาเลเซยีที่ประสบความส าเรจ็ในการปีนภูเขาเอเวอร์เรส การถกเถียงใน

เรื่องศาสนาของเขาเกดิขึน้หลงัจากทีเ่ขาไดเ้สยีชวีติลง และได้ท าพธิฝัีงตามหลกัศาสนาอสิลาม ซึ่ง

ขดักบัความประสงคข์องภรรยาเขาตามค าตดัสนิของศาลชารอีะหท์ีว่า่เขาเปลี่ยนเป็นศาสนาอสิลาม

โดยทีค่นในครอบครวัเขาไม่ทราบเรื่องมาก่อน 

 การใชค้ าวา่ “อลัเลาะห”์ ในจดหมายขา่วคาทอลกิรายสปัดาหเ์มือ่ปี พ.ศ. 2555 

จดหมายขา่วคาทอลกิไดก้ระจายขา่วการสัง่ห้ามใช้ค าว่า 'อลัเลาะห์' เพื่อใช้ในการกล่าวถึงพระเจ้า 

เนื่องจากเป็นที่ถกเถียงกนัว่าค านี้สามารถใช้กบัพระเจ้าของชาวมุสลิมเท่านัน้ ประเดน็นี้ได้สร้าง

ความตงึเครยีดในหมู่นกัการเมอืง นกับวชมุสลมิและสงัคมในวงกวา้ง 

 แม่ชาวฮนิด ู2 คนต่อสูเ้พือ่สทิธใินการดแูลเดก็ในปี พ.ศ. 2557 

หญงิชาวฮนิดสูองคน คอื Deepa Subramaniam and และ Indira Gadhi ต่อสูเ้พื่อสทิธกิารดูแลเดก็

หลงัจากที่สามีได้เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิม ซึ่งโดยปกติแล้วหากบิดาเปลี่ยนศาสนา บุตรก็ต้อง

เปลีย่นโดยอตัโนมตั ิทัง้นี้ศาลชารอีะห ์ผูม้อี านาจตดัสนิเฉพาะชาวมุสลมิได้ให้สทิธกิารดูแลเดก็กบั

บดิา ในขณะทีศ่าลแพ่งให้สทิธกิารดูแลแก่มารดา ต ารวจปฏเิสธที่จะรบัค าส ัง่จากศาลเนื่องจากไม่

สามารถชีข้าดค าตดัสนิทัง้สองนี้ได้ 

 

ประเดน็ทางศาสนาทัง้หมดนี้ไดถู้กน ามาเสนอโดยสื่อของมาเลเซยี ทัง้ในสื่อกระแสหลกัและสื่อชาติ

พนัธุ ์อยา่งไรกต็าม มกัมคีวามหมายซ่อนเรน้หรอืการบดิเบอืนในประเดน็ดา้นเชือ้ชาตอิยูใ่นการรายงานข่าว

ประเภทนี้ (Halimahton et al., 2006) จากการศกึษาพบว่า Sin Chew Daily  ซึ่งเป็นหนังสอืพมิพ์ภาษาจนี

ให้พื้นที่ข่าวกบักรณีของ Moorthy น้อย แต่ให้พื้นที่กบักรณีของ Nyonya Tahir มาก ในขณะที่ Malaysia 
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Nanban ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาทมฬิ ใหค้วามส าคญักบัขา่วของ Moorthy มาก แต่ให้ความส าคญั

กบัขา่วของ Nyonya Tahir น้อย 

บ่อยครัง้ที่สื่อมกัยกประเด็นเชื้อชาติขึ้นมาเล่นเวลามีประเด็นทางการเมือง ซึ่งมนัไม่ท าให้เกิด

ประโยชน์ใดๆ เลยนอกจากจะกลายเป็นประเดน็ทางศาสนา ยกตวัอย่างเช่นในช่วงการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่

13 พรรคร่วมรฐับาลได้รบัความพ่ายแพ้ครัง้ยิง่ใหญ่ที่สุดนับตัง้แต่มาเลเซยีได้รบัอสิรภาพในปี พ.ศ. 2500 

กล่าวกนัวา่ความพ่ายแพค้รัง้นัน้เกดิจากการเปลีย่นขา้งของชาวจนีที่สนับสนุนฝ่ายค้าน และเหตุการณ์ครัง้

นัน้ไดร้บัขนานนามวา่เป็น "สนึามจินี”  เหตุการณ์นี้เลวรา้ยลงกวา่เดมิเมื่อหนงัสอืพมิพ ์อตูซูนัมาเลเซยี พาด

หวัขา่ววา่ “Apa Lagi Cina Mau” (ชาวจนียงัตอ้งการอะไรอกี) ซึง่ท าใหเ้กดิความไม่พอใจในหมู่ชนชาวจนี 

อกีกรณีหนึ่ง คอืการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม BERSIH ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2555 

โดยกลุ่ม BERSIH (ค านี้มคีวามหมายวา่ ความสะอาด ในภาษามลาย)ู เป็นการรวมตวัของ NGO ที่ต้องการ

เรยีกร้องกระบวนการเลอืกตัง้ที่สะอาดและยุตธิรรม โดยพวกเขาเหน็ว่ากระบวนการเลือกตัง้ปัจจุบนัไม่

โปร่งใสและเอนเอยีงไปทางฝัง่พรรคร่วมรฐับาล ในขณะเดยีวกนัการชุมนุมของกลุ่ม BERSIH กถ็ูกใส่ร้าย

ป้ายสดีา้นเชือ้ชาตจิากอกีฝ่ายหนึ่ง 

อุดมการณ์ของพรรคการเมอืงมกัจะเชื่อมโยงกบัประเดน็ทางเชื้อชาต ิตวัอย่างเช่น พรรค PAS ซึ่ง

เป็นหนึ่งในพรรคการเมอืงของกลุ่ม Pakatan Rakyat (พรรคร่วมฝ่ายค้าน) มกัจะสนับสนุนชาตอิสิลามในการ

ด าเนินกฎหมายการลงโทษแบบอิสลาม (hudud law) อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตาม hudud law 

ดังกล่าวและผลกระทบที่จะเกิดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครัง้ในหมู่

นกัการเมอืง และสื่อกร็ายงานดว้ยความระมดัระวงัเพราะสื่อเองกม็แีนวโน้มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในเชงิอุดมการณ์

มากขึน้เรื่อยๆ เช่นกนั  

 

- ความหลากหลายในกลุ่มชาตพินัธุ?์ 

สื่อชาตพินัธุจ์ะตอ้งท าความเขา้ใจกบัความแปรปรวนและความหลากหลายในประเทศมาเลเซยีเอง 

ภายใต้ฉากหลงัของสงัคมที่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางด้านเชื้อชาต ิวฒันธรรม และศาสนา สื่อชาติพนัธุ์

จะตอ้งมหีน้าทีท่ ัง้ต่อชุมชนและต่อประเทศในการบรรลุสถานะของความเป็นประเทศที่พฒันาแล้วภายในปี 

พ.ศ. 2563 อยา่งไรกต็าม ความทา้ทายหรอือุปสรรคต่างๆ ทีม่าชัว่ครัง้ช ัว่คราวตามที่ได้กล่าวไวก้่อนหน้านี้

จะผลกัดนัชาตใิหเ้กดิค าถามวา่ จะมวีธิกีารจดัการความหลากหลายและรปูแบบของสื่อต่างๆ อยา่งไร 

ในสภาพเศรษฐกจิของโลกทีม่กีารเจรญิเตบิโตขึน้ สื่อในมาเลเซยีจ าเป็นต้องตระหนักไวว้่าพวกเขา

ต้องไม่ท างานเพียงแค่กบัรฐับาลเท่านัน้ แต่ต้องท างานเพื่อกนัและกนัด้วย ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะ

เตรยีมความพรอ้มใหก้บักลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ไดเ้ผชญิกบัความท้าทายทางเศรษฐกจิทัว่โลก ประเทศที่เป็น
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ประชาธปิไตยแบบพหุสงัคม มกัจะมคีวามไม่พอใจกนัระหวา่งกลุ่มชาตพินัธุอ์ยูเ่ป็นพืน้ฐาน ความตงึเครยีดนี้

เกดิไดจ้ากหลายแง่มุม ตัง้แต่มุมมองทางการเมอืง การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การศกึษา เป็นตน้ 

 

2.3 บริบทของประเทศพม่า 

พม่าเป็นประเทศทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นขนาดเทยีบได้กบั

ประเทศฝรัง่เศสของยโุรป มพีรมแดนตดิกบัประเทศบงัคลาเทศ อนิเดยี จนี ลาว และไทย เนื่องจากพม่าเป็น

ประเทศทีม่ภีมูปิระเทศทีห่ลากหลาย กล่าวคอื มหีาดทรายและแหล่งน ้าป่าชายเลนในภาคใตแ้ละตะวนัตก มี

ภเูขาทีป่กคลุมดว้ยน ้าแขง็ทางภาคเหนือ และมทีีร่าบสงูในภาคตะวนัออก ปัจจยัทางภูมศิาสตร์จงึมบีทบาท

ส าคญัที่จะช่วยให้เขา้ใจถึงความซบัซ้อนของความเป็นรฐัที่มคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ์ (Steinberg, 

2010 และ Taylor, 2005) การมรีะบบนิเวศและสภาพภูมอิากาศที่แตกต่างกนัเป็นปัจจยัพื้นฐานของความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของผู้คนที่อยู่อาศยั (Tucker, 2001) รฐับาลกล่าวว่า พม่าประกอบไปด้วยชาติ

พนัธุต่์างๆ  135 กลุ่ม (Gravers, 2007) ประเทศพม่ามปีระชากรประมาณ 52 ล้านคนตามการส ารวจส ามะ

โนประชากรทีร่วบรวมใหม่ในปี พ.ศ.2557 ประชากรสองในสามเป็นชาวพม่า ซึง่ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นบรเิวณ

ทีร่าบต ่าทางตอนกลาง ในขณะทีก่ลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ หรอืประชากรอกีหนึ่งในสามอาศยัอยู่ตามชายแดนของ

ประเทศทัง้หมด การปกครองของพม่าแบ่งออกเป็น 7 เขต หรอืทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ 7 เขตและ 7 รฐั ซึง่เขต 

7 เขตเป็นพืน้ทีข่องชาวพม่า ส่วน 7 รฐัเป็นพืน้ทีข่องชนกลุ่มน้อยต่างๆ ได้แก่ คะฉิ่น คะยา (กะเหรี่ยงแดง) 

กะเหรีย่ง ชนิ มอญ ยะไข ่และฉาน (Steinberg, 2010) 

จนถงึปัจจุบนั ประเทศพม่ายงัคงเป็นประเทศที่รู้กนัทัว่ไปว่ามสีงครามกลางเมอืงยาวนานที่สุดใน

โลก ประเทศพม่าเป็นเหมอืนสมรภมูทิางการเมอืงของชาตพินัธุก์ลุ่มต่างๆ มาตัง้แต่ประเทศได้รบัความเป็น

อสิระ แผนที่ของพม่าในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจากสมยัที่องักฤษครอบครอง (Steinberg, 2006 และ 

Taylor, 2005) และการด าเนินการของรฐัในการรวมดนิแดนทัง้หมดยงัไม่เคยมกีารด าเนินการอย่างเตม็ข ัน้ 

เมลด็พนัธุแ์ห่งความขดัแยง้ทางการเมอืงซึง่องักฤษเป็นผู้เริม่หว่านไวก้ข็ยายวงกวา้งขึน้ในขณะนี้ (Taylor, 

2005 และ Thawnghmung, 2011) ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2523 ถงึ 2533 มกีลุ่มตดิอาวธุอยูท่ ัง้หมดประมาณ 

40 กลุ่ม (Steinberg, 2010) เมื่อมสีญัญาณของการก่อจลาจลเกดิขึน้ ทหารจะอ้างว่าพวกเขาต้องยดึจุดยนื

ในการสร้างชาติและมีความหวาดหวัน่ต่อการแยกตวัออกจากรฐั ซึ่งนอกจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ จะถูก

ควบคุมดว้ยการใชอ้าวุธต่อสู้แล้ว ยงัต้องถูกกดขีม่ากขึน้เพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของชาติอกีด้วย 

อยา่งไรกต็าม ถงึแมก้ารรวมชาตพิม่าจะเป็นนโยบายส าคญั แต่การส านึกถงึคุณค่าและการส่งเสรมิกลุ่มชาติ

พนัธุ ์วฒันธรรม สทิธ ิประเพณี และภาษากย็งัคงมอียู ่(Lambrecht, 2008) 

นอกจากความขดัแยง้ทางศาสนาและการเมอืงแลว้ การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของพื้นที่ราบ

สงูกย็งัคงลา้หลงักวา่แผ่นดนิใหญ่ คุณภาพชวีติของประชากรกลุ่มชาตพินัธุ์ถูกคุกคามภายใต้การปกครอง
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ของรฐับาลทหารในระบอบหลงัสงัคมนิยมซึ่งปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมเขา้มาหาประโยชน์จากทรพัยากร

ทางธรรมชาตทิีค่ ้าจุนการด ารงชีวติของผู้คนเชื้อชาตต่ิางๆ แทบทุกเขตพื้นที่ชายแดน  ความไม่พอใจของ

ชุมชนทวขีึน้ในหลายพืน้ทีจ่ากการทีร่ฐับาลบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิบบผดิๆ และด าเนินนโยบาย

พฒันาแบบแนวดิง่ โดยไม่มกีารหารอืหรอืรบัฟังความคดิเหน็จากประชากรในทอ้งถิน่ ตรรกะของรฐัเกีย่วกบั

ความเป็นหนึ่งเดียวในชาติกบัเรื่องเศรษฐกิจมกัจะขดัแย้งกบัสภาพความเป็นจริงของสังคมที่มีความ

แตกแยก ผลจากการพูดคุยเจรจา ภาพของสหพนัธรฐัที่คาดหวงัไวถ้ือเป็นความคดิทางการเมอืงที่เป็นที่

ยอมรบัทัง้จากทางรฐับาลและกลุ่มติดอาวุธชาติพนัธุ์ต่างๆ แต่ข้อตกลงยงัคงต้องพิจารณาต่อไปว่าจะ

ด าเนินการอยา่งไรใหถ้งึจุดนัน้ หากไม่มขีอ้ตกลงใดๆ ทางการเมอืง การสู้รบกจ็ะยงัคงด ารงอยู่ท ัว่ประเทศ

เช่นเดมิ ในขณะทีเ่ขยีนวจิยัฉบบันี้ การเจรจาสนัตภิาพระหวา่งรฐับาลกบักลุ่มตดิอาวธุยงัคงด าเนินต่อไป 

 

- ววิฒันาการของสื่อชาตพินัธุ:์ สื่อชาตพินัธุใ์นฐานะสื่อพลดัถิน่  

ในภาพกวา้ง พื้นที่ที่มอียู่อย่างจ ากดัของสื่อชาตพินัธุ์ในพม่าหลงัจากได้อสิรภาพ ได้ถูกท าลายลง

จากการรฐัประหารของนายพลเนวนิ ในปี พ.ศ. 2505 (Smith, 1996) คณะปฏวิตัริฐับาลชัว่คราว ณ ขณะนัน้

ไดด้ าเนินกระบวนการสรา้งชาตเิป็นขัน้ตอน การยกเลกิสื่อเสรีใช้เวลาเกอืบ 10 ปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2505-2512 

โดยในช่วงทีค่ณะปฏวิตั ิ(รฐับาลทหารชัว่คราว) ถอือ านาจอยูน่ัน้ มหีนงัสอืพมิพ์ภาษาท้องถิ่นต่างๆ รวมถึง

ภาษาของกลุ่มผูอ้พยพเกดิขึน้ กล่าวคอื มหีนงัสอืพมิพภ์าษาจนี 6 ฉบบั ภาษาอนิเดยี 9 ฉบบั และภาษาชนิ

อกี 1 ฉบบั (Than, 1978) ซึ่งทัง้หมดนี้เป็นหนังสอืพมิพ์ของเอกชน แต่ต่อมาคณะปฏวิตักิไ็ด้ประกาศให้

ทัง้หมดเป็นสื่อของสาธารณะ ซึง่นัน่หมายความวา่รฐัเองจะเป็นผูค้รอบครองหนงัสอืพมิพท์ัง้หมด โดยรฐับาล

อา้งวา่หนงัสอืพมิพเ์ป็นผูน้ าเอาอคตทิางการเมอืงจากโลกภายนอกเขา้มาในประเทศซงึการแบ่งแยกประเทศ

เป็นทีแ่พร่ระบาดมาตัง้แต่สมยัสงครามเยน็ 

ภายใต้การปกครองของพรรคโครงการสงัคมนิยมพม่า  (Burma Socialist Programme Party)        

มาเป็นเวลา 26 ปี จนถงึปี พ.ศ. 2531 รฐัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัมากมายกบัสื่อมวลชน นอกจากนี้สื่ออสิระอื่นๆ 

ที่มอียู่กถ็ูกเพกิถอนด้วยแผนสร้างชาตทิี่มต่ีอหนังสอืพิมพ์รายวนัทัง้หมด (Smith, 1995) ในขัน้ตอนการ

เตรียมความพร้อมในการปฏริูปทางการเมอืง รฐับาลทหารชุดก่อนได้ออกใบอนุญาตให้กบัหนังสอืพมิพ์

เอกชนหลายฉบบั ในขณะทีส่ ื่อสิง่พมิพภ์าษาทอ้งถิน่ไม่ไดร้บัใบอนุญาต จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2554 เมื่อรฐับาล

ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่น าโดยอดตีนายพลเตง็เส่งเขา้มามอี านาจ สื่อชาตพินัธุใ์นภมูภิาคทอ้งถิน่ต่างๆ ประสบ

กบัสถานการณ์ที่ยากล าบากอย่างมาก เนื่องจากขัน้ตอนการพิจารณาข้อมูลด าเนินการโดยส านักงาน

ทะเบยีนและตรวจสอบสื่ออยูท่ ีก่รุงยา่งกุง้ การรายงานขา่วอยา่งทนัท่วงทจีงึเป็นไปไม่ไดส้ าหรบัภูมภิาคที่อยู่

ไกลจากกรุงยา่งกุง้เมื่อมคีวามจ าเป็นจะตอ้งตดิต่อประสานงานโดยตรงกบัหน่วยงานนี้ เนื่องจากอ านาจการ

ตรวจสอบสื่อสิง่พมิพท์ุกชนิดรวมทัง้หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ทีใ่ชภ้าษาพม่ามศีูนยก์ลางอยู่ที่ย่างกุ้ง สื่อสิง่พมิพ์
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ชาติพนัธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคที่ไกลจากย่างกุ้งจึงประสบกบัปัญหาในการด าเนินการผลิตและการจดั

จ าหน่าย  

อยา่งไรกต็าม สื่อภาษาชาตพินัธุก์ย็งัมอียู่นอกประเทศในฐานะสื่อพลดัถิ่นในช่วงก่อนปี พ.ศ.2554 

และนับตัง้แต่กลางทศวรรษที่ 1990 กม็สีื่อชาตพินัธุ์ปรากฏตวัตามแนวชายแดนประเทศไทย และยงัมสีิง่

ตพีมิพข์องหลายๆ กลุ่มชาตพินัธุซ์ ึง่ตพีมิพจ์ากประเทศไทยและจดัจ าหน่ายโดยกลุ่มสื่อพลดัถิน่อกีดว้ย 

ถึงแม้ว่าวทิยุกลุ่มชาติพนัธุ์และสื่อกระจายเสยีงจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นอิสระจนกระทัง่ถึง

ตอนนี้ เนื่องจากรฐัเข้ามาควบคุมส่วนของสื่อกระจายเสียงทัง้หมดอย่างผูกขาด แต่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

ออนไลน์มกีารพฒันาขึน้ในปีทีผ่่านมา มวีทิยชุาตพินัธุบ์างกลุ่มทีย่งัไม่ไดร้บัการรบัรองสถานะทางกฎหมาย

ในการด าเนินงานในพม่าจงึไม่ได้อยู่ในการบรหิารจดัการของรฐับาลพม่า ในขณะที่วทิยุชาตพินัธุ์บางกลุ่ม 

เช่น กะเหรีย่ง ฉาน และคะฉิ่น ซึง่อยูต่ามแนวชายแดน กจ็ะมปีระชากรจ านวนน้อยมากที่สามารถเขา้ถึงได ้

เนื่องจากเป็นวทิยุบนเวบ็หรอืเป็นคลื่นเอฟเอ็มที่มคีลื่นสญัญาณอยู่จ ากดั ตวัอย่างเช่น วทิยุ FM ฉาน 

ออกอากาศทาง FM 93.75 ทีส่ถานีลานฟ้า ซึง่เป็นสถานีเอกชนทีต่ ัง้อยูบ่นชายแดนไทยพม่าระหว่างอ าเภอ

ท่าขีเ้หลก็ในรฐัฉานและอ าเภอแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชยีงราย สถานี 1,200 วตัต์ผลติสญัญาณที่สามารถส่งถึง 

13 เมอืงในรฐัฉานรวมทัง้เมอืงอื่นๆ ตามแนวชายแดน มกีารวางผงัรายการที่ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย 

เช่น ข่าวเกี่ยวกับรฐัฉาน ข่าวชาตพินัธุ์ ข่าวภูมิภาคและข่าวต่างประเทศ และประเดน็ส าคญัอื่นๆ เช่น 

กระบวนการสรา้งสนัตภิาพ เศรษฐกจิ ส่วนในรฐัคะฉิ่น ซึ่งเป็นเขตสงครามทางตอนเหนือของประเทศพม่า 

วทิย ุFM ในเมอืงไลซาด าเนินงานโดยองคก์ารอสิระคะฉิ่น 

สื่อเหล่านี้สะท้อนเสียงที่มีความหมายจากกลุ่มชาติพนัธุ์ และบางกลุ่มจดัตัง้ขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล

เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนของกองทพัในพื้นที่กลุ่มชาตพินัธุ์ (Brooten, 2004) ทัง้นี้พวกเขาก่อตัง้

จากชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ที่มเีป้าหมายในการส่งต่อขอ้มูลที่จ าเป็นภายในกลุ่มชาตพินัธุ์ของพวกเขาเอง  

การปฏบิตัติามแนวทางดา้นการเมอืงซึง่อาจมกีารต่อต้านต่อการกดขีจ่ากแผ่นดนิใหญ่ที่มต่ีอพื้นที่ชายแดน

บา้งไม่มากกน้็อย การรวมชาตขิองพม่า และการแสวงหาอสิรภาพในการปกครองตนเองในเขตพื้นที่ของตน 

(Smith, 2005) เนื่องจากในประวตัศิาสตร์ก่อนการได้รบัอสิรภาพ กลุ่มชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบัการ

ยอมรบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า จึงเป็นเรื่องยากส าหรบัพวกเขาที่จะมี “ชุมชนในจินตนาการ”       

ที่เหมือนกบัชาวพม่าทัว่ไป แม้ว่าจะผ่านช่วงของการรวมชาตมิาหลายศตวรรษแล้วก็ตาม (Steinberg, 

2007) นอกจากนี้ ยงัมชี่องวา่งขนาดใหญ่เกีย่วกบัความรู้ของผู้ปฏบิตังิานในสื่อชาตพินัธุ์กบัสื่อกระแสหลกั

อีกด้วย ทัง้สองฝ่ายต่างเคยมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างกนั เนื่องจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและ

การเมอืงไดท้ าลายการตดิต่อของทัง้สองฝ่ายซึ่งอยู่ในพื้นที่แผ่นดนิใหญ่และพื้นที่ชายแดน ยกตวัอย่างเช่น 

สื่อกระแสหลกัจะประสบกบัความยากล าบากในการหาขอ้มลูจากพื้นที่ของกลุ่มชาตพินัธุ์โดยเฉพาะในพื้นที่

สงคราม ในขณะทีส่ ื่อชาตพินัธุอ์าจไม่มชี่องทางในการหาขา่วจากเหตุการณ์ในเมอืง 
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ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีแ่ต่ละฝ่ายจะมกีารวพิากษ์วจิารณ์ต่อกนั กล่าวคอื ผูป้ฏบิตังิานสื่อชาตพินัธุ์

จะกล่าวหาการรายงานขา่วของสื่อกระแสหลกัและขา่วทีผ่ลติโดยสื่อเอกชนว่ามกัจะเสนอในมุมมองของชาว

พม่าซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ และไม่สามารถสื่อถึงเสยีงที่แท้จรงิของสื่อชาตพินัธุ์ได้ ในขณะที่นักข่าวในย่างกุ้ง

มกัจะคิดว่าสื่อชาติพนัธุ์เป็นกระบอกเสียงส าหรบักลุ่มติดอาวุธและองค์กรทางการเมืองของพวกเขา 

(McLaughlin, 2013) แมว้า่สื่อกระแสหลกัจะมกีารตัง้ค าถามเกีย่วกบัความเป็นมอือาชพีและความเป็นอสิระ

ของสื่อชาตพินัธุ ์พวกเขากย็งัดงึความสนใจจากแหล่งทุนมาเป็นเวลาหลายปี โดยประชาคมนานาชาตไิด้ใช้

ทรพัยากรและความพยายามอยา่งมากในการเสรมิสร้างความสามารถของนักข่าวในพื้นที่ชายแดนในฐานะ

สื่อชาตพินัธุโ์ดยเฉพาะบรเิวณชายแดนไทย (IMS, 2012) 

 

- สื่อชาตพินัธุใ์นฉากการเมอืงใหม่ 

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในปี พ.ศ. 2554 สถานะของสื่อชาตพินัธุก์ม็กีารเปลี่ยนแปลง

ไปเช่นเดยีวภาพรวมของสื่อกระแสหลกั หลงัจากทีร่ะบบการตรวจสอบได้ถูกยกเลกิไปในปี พ.ศ. 2553 สื่อ

ชาตพินัธุ์จ านวนมากได้เตบิโตขึ้นในทุกๆ จงัหวดั โดยในเดอืนมนีาคม 2557 มีหนังสอืพิมพ์รายสปัดาห์

ภาษาทอ้งถิน่ 9 ฉบบั มสี านกัขา่วชาตพินัธุ ์11 ส านักที่ร่วมมอืกนัผ่าน Burma News International ซึ่งเป็น

เครือข่ายองค์กรข่าวชาตพินัธุ์ นอกจากนี้ ยงัมีหนังสือพิมพ์ชุมชน ส านักข่าวประจ าโบสถ์ บล็อกต่างๆ 

เฟสบุ๊ค ทวติเตอร์ ซึ่งด าเนินการโดยนักข่าวพลเมอืงที่รายงานมาจากกลุ่มชาตพินัธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ส่วนใน

ชุมชนของกลุ่มชาตพินัธุท์ ีม่กีารใชห้ลายภาษากม็สีื่อเกดิขึน้หลากหลายถงึแมจ้ะมจี านวนผูอ่้านน้อยและดูไม่

ย ัง่ยนื ตวัอย่างเช่น เฉพาะในเขตรฐัชิน มีวารสารข่าวเล็กๆ อยู่มากกว่า 40 ฉบบั ทัง้ๆ ที่ในพื้นที่นัน้มี

ขอ้จ ากดัในเรื่องเงนิทุนและทรพัยากรมนุษย ์

ในขณะที่ว ิทยุ FM ที่ด าเนินการอยู่ในต่างประเทศดูไม่น่าจะได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงาน

ภายในประเทศพม่าไดใ้นอนาคตอนัใกล ้แต่สื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อออนไลน์ซึง่เป็นสื่อพลดัถิน่อยูใ่นขณะนี้กเ็ลอืก

ทีจ่ะเขา้มามฐีานอยูใ่นพม่า พวกเขาก าลงัพยายามที่จะดงึตนเองเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในพื้นที่ที่พวกเขารายงาน

ข่าวและหาส่วนร่วมทางการตลาดกบัสื่อใหม่ๆ และความสมัพนัธ์กบัสื่อในประเทศกเ็ขม้แขง็ขึน้จากการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั รวมทัง้จากการฝึกอบรมจากผู้ให้การสนับสนุน 

นอกจากนี้  สื่อวทิยุฉานยงัประกาศว่าพวกเขามแีผนการที่จะยา้ยไปยงัพม่า หากรฐับาลให้ใบอนุญาตแก่

สถานี FM ชาตพินัธุภ์าคเอกชน   

เมื่อรฐับาลประกาศใชก้ฎหมายใหม่ในปี พ.ศ. 2557 มกีารวพิากษ์วจิารณ์อยา่งรุนแรงจากสื่อทีเ่ป็นผู้

ถอืผลประโยชน์ร่วม รวมทัง้ผูส้นบัสนุนทางการเงนิจากต่างชาตเิกีย่วกบัขอ้จ ากดัที่บรรจุลงในกฎหมายใหม่ 

แต่ส าหรบัการปฏบิตังิานของสื่อชาตพินัธุน์ัน้ พวกเขาจะมพีื้นที่มากกว่าที่พวกเขาเคยได้ในอดตี เนื่องจาก

สื่อชาตพินัธุไ์ดร้บัอนุญาตใหล้งทะเบยีนเป็นสื่อในระดบัภูมภิาค เป็นความจรงิที่กฎหมายมหาชนฉบบัใหม่
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เรื่องการตพีมิพแ์ละสิง่พมิพก์ าหนดให้สื่อทัง้หมดท าใบอนุญาตจากกระทรวงการข่าวสาร แต่กย็งัมหีนทาง

อื่นๆ ส าหรบัสื่อภาษาชาตพินัธุท์ ีจ่ะใหบ้รกิารชุมชนของตนด้วยวธิกีารที่ประหยดักว่าและมคีวามเป็นอสิระ

มากกวา่ อยา่งไรกต็าม จนถงึขณะนี้ยงัเป็นเรื่องยากทีจ่ะคาดเดาวา่สื่อชาตพินัธุ์จะจดัการพื้นที่ภาพรวมของ

สื่อกระจายเสยีงใหม่ๆ อย่างไร หากกฎหมายใหม่ที่รฐับาลประกาศมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตอนัใกล้นี้ โดย

ขณะนี้ระบบในการแพร่ภาพกระจายเสยีงของสื่อชาตพินัธุย์งัคงเป็นแบบง่ายๆ และสื่อแพร่ภาพกระจายเสยีง

เกอืบทัง้หมดเป็นเอกสทิธิข์องรฐั 

 

3. รายงานผลการศึกษา 
3.1 ผลการศึกษากรณีประเทศไทย (ภาคใต้ของประเทศไทย) 

3.1.1 การวิเคราะห์เน้ือหาข่าว (Content analysis) เรื่องกระบวนการสนัติภาพในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ท่ีน าเสนอโดยส่ือกระแสหลกัและส่ือของกลุ่มชาติพนัธุ ์

- ความเป็นมาของกระบวนการสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

เหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีย่ดืเยือ้ต่อเนื่องมาถงึปัจจุบนัด าเนินมาได ้10 

ปีแลว้นบัจากเหตุการณ์ปลน้ปืนในคนืวนัที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และดูเหมอืนว่าความรุนแรง

ในพืน้ทีด่งักล่าวยงัคงด าเนินต่อไปอยา่งไม่เหน็สญัญาณของการสิ้นสุด การลอบท าร้าย ลอบยงิ วางระเบดิ 

และท าลายทรพัยส์นิของประชาชนและสถานทีร่าชการก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของประชาชน

และการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐัมาอยา่งต่อเนื่อง 

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่28 กุมภาพนัธ ์2556 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี ผู้แทนของรฐับาล

ไทยน าโดย พล.ท.ภราดร พฒันถาบุตร เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิกบัผู้แทนของกลุ่มบอีาร์เอน็น า

โดยนายฮสัซนั ตอยบิ ผูป้ระสานงานกลุ่ม ได้ลงนามในฉันทามตทิัว่ไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสนัตภิาพ 

(General Consensus on Peace Dialogue Process) ซึง่รฐับาลมาเลเซยีเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในเรื่อง

ของการประสานงานและสถานทีใ่นการลงนาม โดยม ีดาโต๊ะมฮูมัหมดั ทาญุดดนิ บนิอบัดุลวาฮบั เลขาธกิาร

สภาความมัน่คงแห่งชาต ิประเทศมาเลเซยี เป็นสกัขพียาน โดยเอกสารดงักล่าวมเีนื้อหาหลกั คอื รฐับาล

ไทยไดแ้ต่งตัง้เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นหวัหน้ากลุ่มงานสนบัสนุนการสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อ

การแสวงหาทางออกจากความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งรฐับาลไทยมคีวามตัง้ใจที่จะพูดคุย

สนัตภิาพกบักลุ่มบุคคลที่มคีวามเหน็ต่างจากรฐัในฐานะที่เป็นผู้ส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมปีระเทศมาเลเซยีเป็นผู้

อ านวยความสะดวกในการพดูคุย (Facilitator) ทุกคนที่เขา้ร่วมเป็นคณะท างานจะอยู่ภายใต้มาตรการดูแล

รกัษาความปลอดภยัตลอดทัง้กระบวนการ  
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ตัง้แต่มกีารลงนามดงักล่าว ในสงัคมไทยกม็ที ัง้การวพิากษ์วจิารณ์และการสนบัสนุนต่อกระบวนการ

ดงักล่าวอยา่งกวา้งขวางในทุกพืน้ทีก่ารสื่อสาร  

 

- ความเขา้ใจเบือ้งตน้เรื่องกระบวนการสนัตภิาพ (Peace process) 

ค าว่า “กระบวนการสนัติภาพ (peace process)” เป็นศพัท์ที่ค่อนข้างใหม่ที่ใช้อธิบายถึงความ

พยายามและกรอบเวลาที่จ าเป็นต่อการยุติสงครามหรือความขดัแย้งที่มีการใช้ความรุนแรงในระดับที่

ใกล้เคยีงกบัสงครามภายในรฐั ค าๆ นี้ใช้กนัอย่างแพร่หลายในบรบิทของความขดัแยง้ระหว่างอาหรบักบั

อสิราเอล อนัเนื่องมาจากลกัษณะของความขดัแยง้ดงักล่าวทีย่ดืเยือ้ และได้มคีวามพยายามทางการทูตจาก

หลายฝ่ายทีจ่ะหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งค่อยเป็นค่อยไปเป็นล าดบัข ัน้ตอน ก่อนหน้านี้ เวลาพูดถึง

ความพยายามในการแก้ไขความขดัแย้งรุนแรงที่ต้องใช้เวลานาน ผู้เกี่ยวขอ้งมกัจะใช้ค าว่า “การเจรจา

สนัตภิาพ (peace negotiations)” แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีที่เกี่ยวขอ้งกบัสงครามระหว่างรฐัเป็นหลกั 

(ก าเนิดของการเจรจาสนัตภิาพชนิดนี้ที่เป็นที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลายมากที่สุดมาจากสิง่ที่เรยีกขานกนัว่า 

“สนัตภิาพแห่งเวสฟาเลยี” ในปี ค.ศ.1648 หลงัสงครามสามสบิปีในยุโรปกลาง ซึ่งได้สถาปนาระบบรฐั

ประชาชาตทิีม่อีงคอ์ธปัิตยส์มยัใหม่ การเจรจาดงักล่าวบรรลุขอ้ตกลงโดยใชเ้วลาถงึสามปี) 

ในปัจจุบนั ค าว่า “การสร้างสนัตภิาพ (peacebuilding / peacemaking)” “การแก้ไขความขดัแยง้ 

(conflict resolution)” และ “การแปลงเปลี่ยนความขดัแย้ง (conflict transformation)” บางครัง้ก็ถูกใช้

สลบักนัไปกบัค าว่ากระบวนการสนัตภิาพในกรณีที่ต้องการเน้นย ้าให้เหน็ถึงความพยายามแก้ไขที่ต้องใช้

เวลานาน 

 

- สื่อกบักระบวนการสนัตภิาพ 

สถาบนัหนึ่งทีเ่ขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้และสนัตภิาพเป็นอย่างมากรวมถึงอาจเป็นตวั

แปรส าคญัตวัแปรหนึ่งกค็อื สื่อ เนื่องจากว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแย้งและความรุนแรง ขอ้มูล

ข่าวสารผ่านสื่อไม่ใช่สิง่ที่โปร่งใสอกีต่อไปเนื่องจากมนัเกี่ยวข้องกบัปรากฏการณ์ที่ซบัซ้อน และเรากไ็ม่

สามารถปฏเิสธความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นระหว่างเหตุการณ์ (Event) กบัการน าเสนอเหตุการณ์ผ่านสื่อได ้

จงึต้องมกีารท าความเขา้ใจผ่านค าอธบิายและความรู้เกี่ยวกบัความเป็นไปของสงัคมด้วย สื่อมวลชนจงึมี

บทบาทส าคญัในการสร้างความคดิเหน็สาธารณะและถกัทอสายสมัพนัธ์ทางสงัคมที่เคยห่างเหนิหรอืขาด

สะบัน้ใหก้ลบัมาเผชญิความจรงิร่วมกนัอกีครัง้ (กุสุมา กใูหญ่, 2557) 

อยา่งไรกต็าม Graham Spenser นักวชิาการด้านสื่อมวลชนศกึษาจาก University of Portsmouth 

สหราชอาณาจกัร (อา้งถงึในสมชัชาและรุ่งรว,ี 2556) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ ปัญหาใหญ่ของการน าเสนอข่าวความ

ขดัแยง้ของสื่อกระแสหลกั คอื การรายงานขา่วนัน้มกัไม่มคีวามรอบดา้นและอาจส่งผลใหค้วามขดัแยง้นัน้ทวี
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ความรุนแรงมากขึ้น สื่อมกัจะมุ่งรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชัน้น าและผู้มีอ านาจ และมกัจะ

น าเสนอภาพความขดัแยง้ในลกัษณะเป็นขัว้ตรงขา้มที่เป็นแบบได้หมดหรอืเสยีหมด (a zero-sum political 

game) ซึง่การน าเสนอภาพในลกัษณะนี้ท าใหคู้่ขดัแยง้แสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัยาก และเกดิความเขา้ใจใน

สงัคมว่าความขดัแยง้นัน้ๆ เป็นเรื่องของคนสองกลุ่มเท่านัน้ และเขามองว่าปัญหาส าคญัอยู่ที่อคตใินทาง

วชิาชพีและทศันคตคิวามเชื่อขององคก์รทีม่กัจะผลกัใหค้วามขดัแยง้นัน้ขยายตวั 

การศึกษาสื่อในยุคหลงัมานี้เริม่มกีารตัง้ค าถามถึงความส าคญัของประเดน็ “ความเป็นภววสิยั” 

(Objectivity) ทีเ่ป็นแกนกลางของหลกัคดิของนกัวารสารศาสตร์วา่ สื่อมวลชนควรจะต้องมคีวามรบัผดิชอบ

ทางศีลธรรมเป็นอนัดบัแรกในฐานะมนุษยฺที่จะเข้ามาช่วยลดหรือหยุดย ัง้ความรุนแรง ในขณะที่ความ

รบัผดิชอบในฐานะของสื่อมวลชนเป็นความรบัผดิชอบที่รองลงมา (Spenser 2008: 180-182 อ้างถึงใน

สมชัชา (2557: 8) ใช่หรอืไม่ ซึง่บทบาทเช่นนี้คอืการยนืยนับทบาทแบบปรชัญามนุษยนิยมที่ต้องเผชญิและ

ด ารงอยู่กบัความขดัแย้งโดยพยายามจะปรับกระบวนทัศน์ของการรายงานจากที่ให้ความส าคัญกับ 

“สงคราม” มาสู่ความหมายของ “สนัตภิาพ” โดยหวงัว่างานเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านสงคราม

และขบัเคลื่อนการแก้ไขความขดัแยง้ไปสู่สนัติ Spenser (เพิ่งอ้าง) ได้ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ปฏิสมัพนัธ์ของ

แหล่งข่าวและคู่ขดัแยง้กม็กัจะพยายามรกัษาอิทธพิลของตนเองด้วยการครอบครองพื้นที่สื่อ เมื่อสื่อไม่

สามารถมองปัญหาไดท้ะลุปรุโปร่ง ความขดัแยง้กจ็ะถูกนิยามโดยกลุ่มคู่ขดัแยง้ทีม่อีทิธพิล สื่อกจ็ะกลายเป็น

เครื่องมอืในการตอกย า้อ านาจและอทิธพิลของคู่ขดัแยง้และเป็นผูข้ยายจุดยนืทีแ่ขง็ทื่อของทัง้สองฝ่าย ดงันัน้ 

เขาจงึเสนอวา่ สิง่ทีส่ ื่อมวลชนพงึกระท าคอืการน าตวัแสดงอื่นๆ เขา้มาอยูใ่นการรายงานขา่วเพื่อเปิดมุมมอง

และพืน้ทีใ่หก้บัมุมมองทีแ่ตกต่าง น าเสนอปัญหาที่ลุ่มลึกและซบัซ้อนมากกว่าประเดน็ความขดัแยง้สองขัว้

หยาบๆ ทีมุ่่งเน้นแต่การแพ-้ชนะหรอืการเสยีเปรยีบ-ไดเ้ปรยีบ (Spenser 2008: 140-141 อ้างถึงในสมชัชา 

(2557: 6) 

กรณีศกึษาความขดัแยง้ในไอรแ์ลนดเ์หนือแสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มต่างๆ และรฐับาลพยายามใช้สื่อเป็น

พืน้ทีใ่นสนบัสนุนฝ่ายของตน นอกจากนี้ ยงัเป็นพืน้ทีข่องการถกเถยีงนโยบายต่างๆ โดยสามารถสร้างแรง

กดดนัใหผู้ต่้อตา้นเขา้มารบัขอ้เสนอส าคญัๆ รวมทัง้ยงัสามารถสรา้งพลวตัใหม่ๆ ในการสื่อสารไดอ้กีดว้ย 

ในกรณีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตัง้แต่มกีารลงนามในฉนัทามตทิัว่ไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุย

สนัตภิาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process) โดยผู้แทนของรฐับาลไทย ซึ่งน าโดย พล

โทภราดร พฒันถาบุตร เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิกบัผู้แทนของกลุ่มบอีาร์เอน็ (BRN - Barisan 

Resolusi Nasional Melayu Patani) ที่น าโดยนายฮสัซนั ตอยบิ ผู้ประสานงานกลุ่ม ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์

ประเทศมาเลเซยี เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2556 สื่อไทยไดท้ าหน้าทีน่อกเหนือจากการน าเสนอขา่วสาร

ขอ้เทจ็จรงิดว้ย กล่าวคอื เป็นพืน้ทีส่าธารณะในการตคีวามเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ด้วยการสะท้อนความคดิเหน็
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ผ่านรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น บทความวเิคราะห์ สารคด ีทัง้ในสื่อสิง่พมิพ์ โทรทศัน์ และอนิเทอร์เน็ต ซึ่ง

แสดงใหเ้หน็วา่สื่อมอีทิธพิลอยา่งสงูต่อการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชน 

 

- วาทกรรม: ความเป็นมาและนิยาม 

ความต้องการที่จะเรยีนรู้ประเดน็วาทกรรมได้เกดิขึน้เมื่อช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานี้ด้วยเหตุผล

หลายประการ กล่าวคอื 1) เมื่อมนุษยเ์ปลี่ยนวธิคีดิจากปัญญาชนผู้รอบรู้ที่สามารถอธบิายทุกอย่างได้ มา

เป็นการคดิการรู้แบบใหม่ นัน่คอื การเปลี่ยนในญาณวทิยา (Epistemology) การเปลี่ยนในทฤษฎีความรู้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามแนวคดิของ Michel Foucault นกัปราชญ์ชาวฝรัง่เศส ซึง่ดงึเอาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

วาทกรรม อ านาจ และอุดมการณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง 2) เมื่อภาษาศาสตร์ (Linguistics) มกีารขยายขอบเขตที่

กว้างขึ้น จากการศึกษาภาษาศาสตร์แบบบริสุทธิ ์ (เน้นการออกเสียงให้ถูกต้องในระดบัประโยคและ

ไวยากรณ์) มาเป็นการศกึษาภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพนัธข์องมนุษยแ์ละบรบิทของสงัคมวฒันธรรม 3) มี

ความสนใจในวาทกรรมเพิม่มากขึน้เมื่อประเทศทีพ่ฒันาแลว้เริม่มคีวามมัน่คง และเปลีย่นจากอุตสาหกรรรม

โรงงานหรอือุตสาหกรรมการผลติเป็นอุตสาหกรรมบรกิาร Norman Fairclough (1992) นักวชิาการด้าน

ภาษาศาสตร์ชาวองักฤษเรยีกสภาวการณ์นี้ว่า การสร้างเทคโนโลยแีห่งวาทกรรม (Technologization of 

discourse)  เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมถูกแทนที่ด้วยพนักงานประจ าเคาวน์เตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น

ตวัแทนบรษิทัในการพบปะตดิต่อกบัลกูคา้ ภาษาจงึเขา้มามบีทบาทมากขึ้นในธุรกจิที่เน้นผู้บรโิภค 4) การ

เติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ดาวเทียม โทรทศัน์และวทิยุดิจิตลั การพิมพ์ระบบ

เดสกท์อ็ป โทรศพัทเ์คลื่อนที ่การประชุมทางไกล อเีมล์ อคีอมเมริ์ซ สื่อใหม่ เป็นต้น สิง่เหล่านี้ได้สร้างสื่อ

รูปแบบใหม่ขึน้มาซึ่งเพิ่มบทบาทใหม่ในการใช้ภาษา ในขณะเดยีวกนัภาษากถ็ูกดดัแปลงตกแต่งโดยนัก

โฆษณา นกัหนงัสอืพมิพ์ นักวทิยุโทรทศัน์ เพื่อจะดงึดูดความสนใจและโน้มน้าวใจ ดงันัน้ ในสภาวการณ์

เช่นนี้ ภาษาจงึเป็นสิง่ที่ขายได้และกลายเป็นสนิค้า และวาทกรรมกไ็ม่ได้มบีทบาทเป็น function of work  

คอืมหีน้าทีถู่กใชง้านในฐานะเครื่องมอืสื่อสารแลว้ แต่เป็นงานหรอื work ที่จะต้องถูกวเิคราะห์วพิากษ์ วาท

กรรมจงึมคีวามส าคญัขึน้มาดว้ยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกส าหรบัผูท้ ีอ่ยูใ่นแวดวงธุรกจิ เศรษฐศาสตร์

ภาษา (language economics)  คอื การใช้ภาษาอย่างประหยดัแต่ได้ใจความมากที่สุด และประการที่สอง

ส าหรบัคนทีต่อ้งการรือ้แนวโน้มใหม่ (deconstruct new trends) วาทกรรมวเิคราะห์จะช่วยให้นักวจิยัเขา้ใจ

พลงัใหม่นี้ และสามารถวเิคราะหว์พิากษ์สิง่เหล่านี้ได้ 

เมื่อกล่าวถงึสิง่ทีเ่รยีกวา่ “วาทกรรม” แลว้ ในทศันคตขิอง Michel Foucault นัน้เป็นเรื่องที่มากกว่า

เรื่องของภาษา ค าพูด หรอื การตคีวาม แต่เป็นเรื่องของอ านาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของ

ภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสงัคม หรอืที่ Foucault กล่าวไวใ้นปาฐกถาน า

ในงานเขยีนเรื่อง “The order of Discourse” ว่า “ในทุกๆ สงัคมการผลติวาทกรรมจะถูกควบคุม คดัสรร 
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จดัระบบ และแจกจ่ายภายใตก้ฎเกณฑช์ุดหนึ่งซึง่มหีน้าที่พลกิแพลงเพื่อให้เรามองไม่เหน็อ านาจ อนัตราย 

รวมถึงความน่าสะพรงึกลวัของวาทกรรม เพื่อให้วาทกรรมดงักล่าวด ารงความเหนือกว่า/ความเป็นเจ้าใน

สงัคม (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, 2543 : 25)  

   การวเิคราะห์วาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) ของ Foucault นัน้ เป็นแนวคดิที่

เกีย่วกบัการพยายามศกึษาและสบืค้นถึงกระบวนการ ข ัน้ตอน ล าดบัเหตุการณ์ และล าดบัปลกีย่อยต่างๆ 

ในการสร้างเอกลกัษณ์และความหมายให้กบัสรรพสิง่ที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสงัคมในรูปแบบของวาทกรรมและ

ภาคปฏบิตักิารของวาทกรรมวา่ดว้ยเรื่องนัน้ๆ วา่เป็นมาอยา่งไร มกีารต่อสู้เพื่อช่วงชงิการน า (Hegemony) 

ในการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องนัน้ๆ อย่างไรบ้าง มีความเกี่ยวเนื่องสมัพนัธ์กับบุคคล สถานที ่

เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกดิขึน้จากการสร้างและการเกบ็กด/ปิดกัน้สิง่เหล่านี้ของวาทกรรมมี

อยา่งไร (เพิง่อา้ง : 27 – 28) 

หวัใจของการวเิคราะหว์าทกรรมนัน้อยูท่ ีก่ารคน้หาวา่ สิง่ต่างๆ ในสงัคมถูกท าใหก้ลายเป็นวตัถุเพื่อ

การศกึษา/เพื่อการพูดถึงของวาทกรรม (an object of discourse/discursive object) ด้วยวธิกีารหรอืด้วย

กระบวนการใดๆ ซึง่กค็อืการพจิารณาถงึภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมนัน่เอง ในส่วนของภาคปฏบิตักิาร

จรงิที่ซึ่ง Foucault นัน้สนใจภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมที่ส าคญัๆ ในสงัคม (serious speech acts) 

นัน่กค็อืวาทกรรมของผูเ้ชีย่วชาญในแขนงต่างๆ ซึง่ภาคปฏบิตักิารจรงิของวาทกรรมเหล่านัน้ได้สถาปนาผู้

พดูใหม้อี านาจ/ความชอบธรรมในการพดูถงึเรื่องดงักล่าว อกีประเดน็หนึ่งทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัเกี่ยวกบัเรื่อง

ของการวเิคราะหว์าทกรรมคอื ในการวเิคราะห์วาทกรรมไม่ได้สนใจในประเดน็ความเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็

ของค าพดูหรอืสิง่ต่างๆมากเท่าไรนกั หากแต่สนใจที่กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เป็นตวัก ากบัให้การพูด/กระท านัน้

เป็นไปได ้และกฎเหล่านี้นัน้กฝั็งแฝงอยูภ่ายในตวัของวาทกรรมเอง (เพิง่อา้ง : 29 – 30)  

 

- สื่อกบัวาทกรรม 

วาทกรรม คอื กระบวนการสรา้งความหมายใหแ้ก่โลกและสงัคมซึ่งรวมถึงเอกลกัษณ์ต่างๆ อย่างมี

โครงสรา้งและระบบกฎเกณฑท์ีจ่ะก าหนดสรา้งความหมายวา่สิง่ใดเป็นจรงิและไม่เป็นจรงิ ผ่านขอ้ความทีถ่กู

พูดหรือเขยีน โดยขอ้ความนัน้ถูกก ากบัไว้ด้วยกรอบของความรู้ (Episteme) ที่เกดิการไหลเวยีนของ

ขอ้ความดงักล่าวไปสู่ปฏบิตักิารทางสงัคม (Social practice) (เสนาะ 2548: 300 อา้งถงึใน สมชัชา 2557:8) 

วาทกรรมจงึมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 ประการคอื ภาษา ความรู ้และอ านาจ ซึง่เชื่อมโยงถงึกนัเพื่อประกอบ

สรา้ง “ความจรงิ” ขึน้มา (Ravel 2002: 22-23 อา้งถงึใน สมชัชา 2557:8) โดยในโลกสมยัใหม่ทีม่เีทคโนโลยี

การสื่อสารและสถาบนัการสื่อสารมวลชนมหีน้าที่ในการก าหนดวาระของขอ้มูลข่าวสาร (Agenda setting) 

รวมทัง้ยงัมีระบบและข้อตกลงบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ข่าว” นัน้จะถูกวางต าแหน่งแห่งที่ของ
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ความหมายวา่คอื “ความจรงิ” ใหก้บัสงัคม ในกรณีนี้สื่อมวลชนจงึกลายเป็นสถาบนัทางสงัคมหลกัทีท่ าหน้าที่

ผลติวาทกรรมและสถาปนาใหค้วามจรงิเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กนั 

 นอกจากนี้ สื่อมวลชนยงัเป็นปรมิณฑลของพืน้ทีป่ฏบิตักิารของอ านาจในการนิยามเพื่อขจดัและกดี

กนัการนิยามของผู้อื่น (Definition and exclusion) ที่ช่วงชงิความหมายระหว่างกนั เช่น คู่ของการช่วงชงิ

ความหมายระหวา่ง “กบฏ” กบั “ผูป้ลดปล่อย” หรอื “โจรใต้” กบั “ผู้ปลดปล่อยประชาชาตปิาตานี” ที่จะถูก

ตอกย า้อย่างซ ้าๆ ในวถิีแห่งชวีติประจ าวนัจนสามารถตดิตัง้และซมึลกึเขา้สู่วถิีชวีติของผู้คนจนกลายเป็น

เรื่องปกตธิรรมดาที่ยอมรบัและควรจะเป็นจนดูคล้ายจะเป็น “สามญัส านึก” ร่วมกนัของคนในสงัคมโดยมี

ภาษาเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการถ่ายทอดและตอกย า้อุดมการณ์ (กาญจนา แก้วเทพ 2546: 354-360 อ้าง

ถงึใน สมชัชา 2557:8) 

 

- วตัถุประสงคแ์ละระเบยีบวธิวีจิยั 

สมชัชา นิลปัทม์ และรุ่งระว ีเฉลิมศรภีิญโญรชั (2556) ได้ศกึษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนใน

กระบวนการสนัติภาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 2556” ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 ซึ่งมกีารลงนาม

พูดคุยสนัติภาพ จนถึงเดือนมิถุนายน 2556 โดยเลือกศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นการพูดคุย

สนัตภิาพของสื่อมวลชนกระแสหลกั สื่อภาคประชาสงัคม และสื่อของฝ่ายที่คดิเหน็ต่างจากรฐั โดยศกึษา

สื่อมวลชนกระแสหลกั คอื รายการขา่วสามมติ ิ(ออกอากาศทุกคนืทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3) และรายการทีน่ี่

ไทยพบีเีอส (ออกอากาศทุกคนืทางสถานีโทรทศัน์ช่องไทยพบีเีอส) ซึ่งเป็นสื่อโทรทศัน์ระดบัชาต ิสื่อภาค

ประชาสงัคม คอื เวบ็บลอ็กของเวบ็ไซต์ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ และสื่อของฝ่ายที่เหน็ต่างจากรฐั 

คอื เวบ็ไซต์พูโลอนิโฟ (PULO.INFO) อมับรานิวส์ (AmbraNews) และคลปิแถลงการณ์ของบอีาร์เอน็ ซึ่ง

เป็นสื่อออนไลน์ ดว้ยความสนใจวา่ วาทกรรมทีป่รากฏในสื่อจากฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งตน้นัน้ถูกวางไว้

บนกรอบความคดิ อุดมการณ์ ชุดความรูอ้ะไร และมกีารช่วงชงิความหมายผ่านพืน้ทีส่ ื่อมวลชนอยา่งไรบา้ง 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลนัน้ ข ัน้ต้นนักวจิยัใช้แบบลงรหสั (Coding sheet) เพื่อคดักรองตามรูปแบบ

การน าเสนอ (Form) คอื ประเภทของรายการ แห่งขา่วอ้างองิ ประเดน็ที่ให้น ้าหนัก ลกัษณะภาษา มุมมอง

การน าเสนอ และส่วนเนื้อหา (Message) ที่น ามาวเิคราะห์ วาทกรรมที่ถูกเลอืกใช้ ผู้น าเสนอวาทกรรม 

ประเดน็ทีถู่กผลติซ ้า แลว้จงึรวบรวมขอ้มลูและประมวลผลเพื่อศกึษาวาทกรรม (Discourse) ทีถู่กผลติขึน้มา

ในระหวา่งกระบวนการสนัตภิาพ 

 จากการส ารวจขอ้มูลและใช้ใบบนัทกึการลงรหสั (Coding sheet) พบคุณลกัษณะของการรายงาน

ขา่วของกลุ่มตวัอยา่งในช่วงระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์– มถุินายน 2556 ดงันี้ 
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1. รายการข่าวสามมิติ (สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ) 

 1.1 จ านวนข่าวกระบวนการสนัตภิาพทีน่ าเสนอ มีทัง้สิ้น 47 ชิ้นข่าว โดยในเดอืนมนีาคมมกีาร

น าเสนอถี่ที่สุดคอื 20 ชิ้นข่าว รองลงมาเป็นเดอืนเมษายน ม ี14 ชิ้นข่าว ล าดบัถดัไปคอืเดอืนมถุินายน 6 

ชิน้ขา่ว เดอืนพฤษภาคม 5 ชิน้ขา่ว และเดอืนกุมภาพนัธ ์2 ชิน้ขา่ว 

 1.2 รปูแบบขา่วทีน่ าเสนอ มเีพยีงรปูแบบเดยีวคอืการรายงานขา่ว 

 1.3 ประเดน็ทีเ่จาะจงน าเสนอ เป็นประเดน็ความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มากที่สุด คอื 

23 ชิน้ขา่ว รองลงมาเป็นประเดน็กระบวนการสนัตภิาพของรฐัไทยกบัตวัแทนบอีาร์เอน็ จ านวน 15 ชิ้นข่าว 

ถดัมาเป็นประเดน็อุปสรรคและความเป็นไปได้ของกระบวนการสนัตภิาพ 13 ชิ้นข่าว ประเดน็ความชอบ

ธรรมของกระบวนการสนัตภิาพ 7 ชิน้ขา่ว ตวัอยา่งของกระบวนการสนัตภิาพในพืน้ทีค่วามขดัแยง้อื่น 4 ชิ้น

ขา่ว และประเดน็อื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุอกี 3 ชิน้ขา่ว 

 1.4 แหล่งขา่วทีใ่ชใ้นการอา้งองิ เป็นแหล่งขา่วประเภททหารและเจ้าหน้าที่รฐัจ านวน 19 ครัง้ ผู้น า

รฐับาล โฆษกรฐับาล และทมีพดูคุยสนัตภิาพ 14 ครัง้ ภาคประชาสงัคมและองค์กรที่ไม่ใช่รฐั 12 ครัง้ ผู้น า

ศาสนา 11 ครัง้ ประชาชน 8 ครัง้ นกัวชิาการ 7 ครัง้ แหล่งขา่วอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ 6 ครัง้ ผู้น าบอีาร์เอน็หรอื

โฆษกของกลุ่มขบวนการ 2 ครัง้ และผูอ้ านวยความสะดวกในการพดูคุยหรอืนกัการเมอืงมาเลเซยี 2 ครัง้ 

 1.5 ผูผ้ลติเนื้อหาหลกั เป็นรปูแบบการรายงานขา่วโดยผูส้ ื่อขา่วประจ ารายการทัง้หมด 

 1.6 รปูแบบทีน่ าเสนอ รปูแบบการรายงานขา่วทีม่มีากทีสุ่ดคอื ภาพขา่วเคลื่อนไหว จ านวน 45 ครัง้ 

และเป็นภาพนิ่ง 2 ครัง้ 

 1.7 ภาษาทีใ่ช้ เป็นรูปแบบขอ้เทจ็จรงิ จ านวน 43 ครัง้ อรรถาธบิาย 4 ครัง้ และวพิากษ์วจิารณ์ 1 

ครัง้ 

 1.8 มุมมองในการน าเสนอ เป็นมุมมองของการรายงานข่าวแบบสงัเกตการณ์ จ านวน 46 ครัง้ และ

มุมมองแบบวพิากษ์วจิารณ์ 1 ครัง้ 
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2. รายการท่ีน่ีไทยพีบีเอส (สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 

2.1 จ านวนขา่วกระบวนการสนัตภิาพทีน่ าเสนอ มที ัง้สิน้ 88 ชิน้ข่าว เนื่องจากในรายการมกีารแบ่ง

ออกเป็นข่าวและสกู๊ปย่อยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกนัอยู่หลายชิ้นและในหลายมิติ พบว่า เดือนที่มีการ

น าเสนอชิน้ขา่วมากทีสุ่ด คอื เดอืนมนีาคม จ านวน 31 ชิน้ขา่ว ล าดบัถดัมา คอื เดอืนพฤษภาคม 18 ชิน้ขา่ว 

เดอืนเมษายน 16 ชิน้ขา่ว เดอืนกุมภาพนัธ ์12 ชิน้ขา่ว และเดอืนมถุินายน 11 ชิน้ขา่ว 

 2.2 รปูแบบขา่วทีน่ าเสนอ เป็นรูปแบบรายงานพเิศษหรอืสกู๊ปจ านวน 42 ชิ้นข่าว รายงานข่าว 38 

ครัง้ วเิคราะหข์า่ว 6 ครัง้ และรปูแบบทศันวจิารณ์ 2 ชิน้ขา่ว 

 2.3 ประเดน็ทีเ่จาะจงน าเสนอ เป็นประเดน็อุปสรรคและความเป็นไปได้ของกระบวนการสนัตภิาพ

มากทีสุ่ด จ านวน 28 ชิน้ขา่ว รองลงมาเป็นประเดน็กระบวนการสนัตภิาพของรฐัไทยกบัตวัแทนบอีาร์เอน็ 

23 ชิน้ขา่ว ถดัมาเป็นประเดน็ความชอบธรรมของกระบวนการสนัตภิาพ 9 ชิ้นข่าว ประเดน็ความรุนแรงใน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 7 ชิ้นข่าว ตวัอย่างของกระบวนการสนัตภิาพในพื้นที่ความขดัแยง้อื่น 6 

ชิ้นข่าว ประเดน็อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ 2 ชิ้นข่าว และประเดน็ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม ชาติพนัธุ์ ศาสนา 

และอตัลกัษณ์ 1 ชิน้ขา่ว 

 2.4 แหล่งข่าวทีใ่ช้ในการอ้างองิ เป็นแหล่งข่าวประเภทผู้น ารฐับาล โฆษกรฐับาล และทีมพูดคุย

สนัตภิาพ จ านวน 35 ครัง้ รองลงมาเป็นนกัวชิาการ 12 ครัง้ ประชาชน 9 ครัง้ ภาคประชาสงัคมและองค์กร

ทีไ่ม่ใช่รฐั 5 ครัง้ ผูอ้ านวยความสะดวกในการพูดคุยสนัตภิาพหรอืนักการเมอืงมาเลเซยี 4 ครัง้ ผู้น าบอีาร์

เอน็หรอืโฆษกของกลุ่มขบวนการ 3 ครัง้ และแหล่งขา่วอื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุอกี 2 ครัง้ 

 2.5 ผู้ผลติเนื้อหาหลกั เป็นรูปแบบการรายงานข่าวโดยผู้สื่อข่าวประจ ารายการ 39 ครัง้ และการ

รายงานเพื่อวเิคราะหผ์่านคอลมันิสตอ์กี 18 ครัง้ 

 2.6 รปูแบบทีน่ าเสนอ รปูแบบการรายงานขา่วที่มมีากที่สุด คอื ภาพเคลื่อนไหว 46 ครัง้ รองลงมา

เป็นอนิโฟกราฟฟิคและกราฟ 7 ครัง้ ส่วนภาพนิ่งม ี1 ครัง้ 

 2.7 ภาษาทีใ่ช้ เป็นรูปแบบอรรถาธบิาย 28 ครัง้ รูปแบบขอ้เทจ็จรงิ 17 ครัง้ รูปแบบวเิคราะห์ 13 

ครัง้ รปูแบบการแสดงความคดิเหน็ 9 ครัง้ และรปูแบบวพิากษ์วจิารณ์ 2 ครัง้ 

 2.8 มุมมองในการน าเสนอ ส่วนใหญ่เป็นมุมมองแบบสงัเกตการณ์ มจี านวน 37 ครัง้ รองลงมาเป็น

มุมมองของการให้ค าแนะน า 20 ครัง้ มุมมองแบบวพิากษ์วจิารณ์ 3 ครัง้ มุมมองแบบมสี่วนร่วม 3 ครัง้ 

มุมมองแบบโน้มเอยีงในทางต่อตา้นกลุ่มบอีารเ์อน็ 1 ครัง้ และมุมมองแบบโน้มเอยีงในทางต่อต้านรฐัไทย 1 

ครัง้ 
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 3. เวบ็ไซตพ์โูลอินโฟ (Puloinfo.org) 

3.1 จ านวนขา่วกระบวนการสนัตภิาพทีน่ าเสนอ มทีัง้หมด 3 บทความ โดยมคีวามถี่เดอืนละ 1 ชิน้ 

 3.2 รปูแบบขา่วทีน่ าเสนอ เป็นรปูแบบแถลงการณ์ 

 3.3 ประเด็นทีเ่จาะจงน าเสนอ คือ ในแถลงการณ์ที่น าสเนอในเดือนกุมภาพันธ์เป็นประเด็น

กระบวนการพดูคุยสนัตภิาพระหวา่งรฐัไทยกบักลุ่มบอีารเ์อน็ ส่วนในเดอืนมนีาคมและเมษายนเป็นประเดน็

ทีเ่น้นเรื่องอุปสรรคและความเป็นไปไดข้องกระบวนการสนัตภิาพ 
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 3.4 แหล่งขา่วทีใ่ชใ้นการอา้งองิ มาจากแกนน ากลุ่มพโูลทัง้หมด 

 3.5 ผูผ้ลติเนื้อหาหลกั เป็นรปูแบบรายงานโดยแกนน ากลุ่มพโูลทัง้หมด 

 3.6 รปูแบบทีน่ าเสนอ ใชร้ปูแบบการเขยีนแบบแถลงการณ์ 

 3.7 ภาษาทีใ่ช ้เป็นลกัษณะตอบโตเ้ป็นหลกั 

 3.8 มุมมองในการน าเสนอ ในแถลงการณ์แรกที่ออกมาในเดอืนกุมภาพนัธ์เป็นมุมมองแบบให้

ค าปรกึษา และในแถลงการณ์สองชิน้ถดัมาเป็นมุมมองแบบมอีคตแิละตอบโตท้ัง้รฐัไทยและกลุ่มบอีารเ์อน็ 
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 4. เวบ็ไซตอ์บัรานิวส ์(AmbraNews) 

4.1 จ านวนข่าวกระบวนการสนัตภิาพทีน่ าเสนอ มทีัง้หมด 12 ชิ้นข่าว ในเดอืนเมษายนมกีาร

น าเสนอข่าวมากที่สุด จ านวน 9 ชิ้นข่าว ถดัมาเป็นเดอืนพฤษภาคม 2 ชิ้นข่าว เดอืนมถุินายน 1 ชิ้นข่าว 

ส่วนเดอืนกุมภาพนัธแ์ละมนีาคมไม่พบการน าเสนอขา่ว 

 4.2 รปูแบบขา่วทีน่ าเสนอ เป็นรปูแบบบทวจิารณ์และแสดงความเหน็ จ านวน 9 ชิ้นข่าว ส่วนอกี 3 

ชิน้ขา่วเป็นรปูแบบการวเิคราะห ์

 4.3 ประเดน็ทีเ่จาะจงน าเสนอ เป็นประเดน็อุปสรรคและความเป็นไปได้ของกระบวนการสนัตภิาพ

มากทีสุ่ด จ านวน 11 ชิ้นข่าว ประเดน็ความชอบธรรมของกระบวนการสนัตภิาพ 10 ชิ้นข่าว และประเดน็

ความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2 ชิน้ขา่ว  

 4.4 แหล่งขา่วทีใ่ชใ้นการอา้งองิ แหล่งขา่วทัง้หมดเป็นแหล่งข่าวประเภทอื่นๆ ที่ไม่มรีะบุไวใ้นแบบ

บนัทกึ 

 4.5 ผูผ้ลติเนื้อหาหลกั เป็นรปูแบบการรายงานขา่วแบบไม่ระบุนามผูเ้ขยีน 7 ชิน้ข่าว และเป็นแหล่ง

อื่นๆ ทีไ่ม่มรีะบุไวใ้นแบบบนัทกึอกี 6 ชิน้ขา่ว  

 4.6 รปูแบบทีน่ าเสนอ รายงานขา่วทัง้หมดเป็นรปูแบบขอ้เขยีนบนเวบ็ไซต ์

 4.7 ภาษาทีใ่ช ้มรีปูแบบตอบโต้ จ านวน 5 ครัง้ รูปแบบวพิากษ์วจิารณ์ 4 ครัง้ รูปแบบแสดงความ

คดิเหน็ 2 ครัง้ รปูแบบอรรถาธบิาย 1 ครัง้ และรปูแบบวเิคราะห ์1 ครัง้  

 4.8 มุมมองในการน าเสนอ เป็นมุมมองที่โน้มเอยีงในทางตอบโต้รฐัไทยมากที่สุด จ านวน 11 ครัง้ 

มุมมองวพิากษ์วจิารณ์ 2 ครัง้ มุมมองผูส้งัเกตการณ์ 1 ครัง้ และมุมมองแบบใหค้ าปรกึษา 1 ครัง้ 
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5. คลิปของกลุ่มบีอารเ์อน็ (ในเวบ็ไซต ์Youtube) 

5.1 จ านวนขา่วกระบวนการสนัตภิาพทีน่ าเสนอ มทีัง้หมด 4 คลปิ ในเดอืนเมษายน 1 คลปิ เดอืน

พฤษภาคม 2 คลปิ และเดอืนมถุินายนอกี 1 คลปิ 

 5.2 รปูแบบขา่วทีน่ าเสนอ ทัง้หมดใชร้ปูแบบแถลงการณ์ 

 5.3 ประเดน็ทีเ่จาะจงน าเสนอ ในภาพรวมช่วงเดอืนเมษายน – เดอืนมถุินายน ประเดน็ที่เน้นหนัก

เป็นประเดน็กระบวนการพูดคุยสนัตภิาพระหว่างรฐัไทยและกลุ่มบอีาร์เอน็และประเดน็ความชอบธรรมใน

การพดูคุยสนัตภิาพกบัรฐัไทย ในขณะทีใ่นเดอืนพฤษภาคมเน้นที่ประเดน็อุปสรรคและความเป็นไปได้ของ

กระบวนการสนัตภิาพ 

 5.4 แหล่งขา่วทีใ่ชใ้นการอา้งองิ เป็นแหล่งขา่วทีเ่ป็นแกนน ากลุ่มบอีารเ์อน็ทัง้หมด 

 5.5 ผูผ้ลติเนื้อหาหลกั เป็นรปูแบบทีร่ายงานโดยแกนน ากลุ่มบอีารเ์อน็ทัง้หมด  

 5.6 รปูแบบทีน่ าเสนอ ใชร้ปูแบบของคลปิวดีโิอเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์Youtube 

 5.7 ภาษาทีใ่ช้ คลปิแรกในเดอืนเมษายนเป็นรูปแบบวพิากษ์วจิารณ์ ส่วนคลปิที่ออกมาในเดอืน

พฤษภาคมและมถุินายนเป็นรปูแบบอรรถาธบิายและตอบโต ้ 

 5.8 มุมมองในการน าเสนอ คลปิทีอ่อกมาในเดอืนเมษายนเป็นมุมมองแบบวพิากษ์วจิารณ์ ส่วนคลปิ

ทีอ่อกมาภายหลงัเป็นมุมมองแบบวพิากษ์วจิารณ์ผสมผสานกบัความโน้มเอยีงไปในทางตอบโตร้ฐัไทย  
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- ผลการวเิคราะหเ์นื้อหา 

ในส่วนนี้จะเป็นการวเิคราะห์วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสนัติภาพจากกลุ่มตวัอย่างที่

นกัวจิยัไดท้ าการศกึษา คอื สื่อกระแสหลกั ไดแ้ก่ รายการขา่วสามมติ ิสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 รายการทีน่ี่ไทย

พีบีเอส สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และสื่อของกลุ่มชาติพนัธุ์ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างจาก รฐั ได้แก่ 

เวบ็ไซตพ์โูลอนิโฟ เวบ็ไซตอ์มับรานิวส ์และคลปิของกลุ่มบอีารเ์อน็ในเวบ็ไซต ์Youtube 

1. วาทกรรมเก่ียวกบักระบวนการสนัติภาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของส่ือกระแสหลกั 

สื่อมวลชนกระแสหลกัมีความส าคญัต่อกระบวนการสนัติภาพในแง่ที่ว่าเป็นสื่อขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้ชม

กวา้งขวางทัว่ประเทศและสามารถเขา้ถงึผูช้มไดจ้ านวนมาก อกีทัง้ยงัเป็นกลุ่มฐานความคดิหลกัของสงัคมที่



36 

 

สามารถสรา้งผลกระทบต่อการก าหนดทศิทางความคดิและพฤตกิรรมของคนส่วนใหญ่ในสงัคมได้มาก  ผล

การศึกษาพบว่า วาทกรรมที่ปรากฏในสื่อกระแสหลกั คอื รายการข่าวสามมติแิละรายการที่นี่ไทยพบีเีอ

สนัน้วางอยูบ่นฐานความคดิและอุดมการณ์ชาตนิิยมในการสรา้งความชอบธรรมใหก้บัความเป็นไทยและการ

พทิกัษ์ผลประโยชน์ของชาต ิรวมไปถงึการเขา้ถงึแหล่งขา่วซึง่เป็นฝ่ายรฐัในสดัส่วนค่อนขา้งมาก1 อย่างไรก็

ตาม มรีะดบัความเขม้ขน้แตกต่างกนัระหว่างสองรายการนี้ กล่าวคอื รายการข่าวสามมติอิยู่บนสถานีแบบ

ประชานิยม ฐานผูช้มกวา้งกวา่ จงึมลีกัษณะทีผ่่อนปรนไปตามความตอ้งการของกระแสสงัคมในพื้นที่ซึ่งถือ

เป็นกลุ่มผูช้มและลกูคา้กลุ่มใหม่ ในขณะทีร่ายการทีน่ี่ไทยพบีเีอสมที่าทขีองการเป็นผู้ตรวจสอบและมคีวาม

เป็นชาตนิิยมมากกวา่ 

ก. รายการข่าวสามมิติ เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 เวลาประมาณ 

22.45 – 23.30 น. ทุกวนัยกเวน้วนัองัคาร  

จากการศกึษาพบว่า วาทกรรม “แนวทางสนัตวิธิ”ี ถูกน าเสนอมาตลอดช่วงเดอืนมนีาคม – เดอืน

พฤษภาคม ส่วนวาทกรรม “การพดูคุยภายใตก้รอบรฐัธรรมนูญ” กถ็ูกอา้งมาตัง้แต่เดอืนมนีาคมเช่นกนั แต่ก็

ขาดหายไปในช่วงเดอืนเมษายน แลว้กลบัมามอียา่งต่อเนื่องในเดอืนพฤษภาคมและมถุินายน ในขณะที่วาท

กรรม “ถอืผลประโยชน์ของชาตเิป็นหลกั” ถูกใชม้าต่อเนื่องในช่วงตน้ของการด าเนินการพูดคุยสนัตภิาพซึ่ง

พบในเดอืนมนีาคมและเมษายน และวาทกรรม “ความรุนแรงไม่ลดลง” ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วง

เดอืนเมษายนต่อเนื่องไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม ขอ้สงัเกตที่ส าคญัต่อวาทกรรมอนัสุดท้ายนี้ คอื แม้ว่าบาง

เดอืนจะไม่ได้กล่าวถึงวาทกรรมนี้แต่อย่างใดแต่รูปแบบของการรายงานข่าวที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ

พดูคุยสนัตภิาพจะมกีารรายงานขา่วความรุนแรงในพืน้ทีค่วบคู่ไปดว้ยเสมอ ซึ่งสามารถสะท้อนความหมาย

ของประเดน็ความรุนแรงทีไ่ม่ลดลงไดอ้ยา่งเขา้ใจไม่ยาก 

เมื่อพจิารณาลกัษณะของการรายงานขา่วกระบวนการสนัตภิาพของรายการนี้ พบว่ามกีารเกาะตดิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ ประเด็นมีความหลากหลาย ใช้แหล่งข่าวหลายประเภทโดยให้

ความส าคญักบัแหล่งขา่วภาคประชาสงัคมและนกัวชิาการค่อนขา้งมาก มกีารมองประเดน็ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 

หรอืมกีารสรา้งความชดัเจนมากขึน้ เช่น วาทกรรม “ปัญหาหลกัคอืการแบ่งแยกดนิแดน” เป็นวาทกรรมที่

สามารถโตแ้ยง้สาเหตุของปัญหาการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่คยมปัีญหาแทรกซอ้นอื่นๆ 

                                                             
1 จากการเกบ็ขอ้มลูของนกัวจิยั พบวา่ แหล่งขา่วทีป่รากฏในข่าวเกีย่วกบักระบวนการสนัตภิาพในสือ่กระแสหลกัมากทีส่ดุ 
คอื นายกรฐัมนตรแีละทมีคณะพูดคยุสนัตภิาพ จ านวน 49 ครัง้ รองลงมาคอืฝ่ายทหารและความมัน่คง 23 ครัง้ นกัวชิาการ 
19 ครัง้ ภาคประชาสงัคม 17 ครัง้ ผูน้ าศาสนา 14 ครัง้ ความเหน็สาธารณะ/โพล 10 ครัง้ ผูน้ าฝ่ายบอีารเ์อน็ 5 ครัง้ ฝ่าย
มาเลเซยี 2 ครัง้ และไมพ่บวา่มแีหล่งขา่วทีเ่ป็นกลุ่มธุรกจิหรอืนกัธุรกจิปรากฏ 
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ใหห้มดไป ส่วนท่าทขีองการรายงานขา่วค่อนขา้งจะเหน็ด้วยต่อกระบวนการสนัตภิาพซึ่งเป็นแนวทางสนัติ

วธิ ี

ข. รายการท่ีน่ีไทยพีบีเอส เป็นรายการข่าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ทุกวนั

จนัทร์ถึงศุกร์ เวลา 21.35 – 22.30 น. มกีารเกาะติดข่าวการพูดคุยสนัตภิาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง

รายการอาจรูค้วามเคลื่อนไหวของกระบวนการนี้มาก่อนจงึเริม่รายงานข่างที่เกี่ยวขอ้งมาตัง้แต่ก่อนการลง

นามขอ้ตกลงทัว่ไปฯ 

จากการศกึษาพบวา่ วาทกรรมทีพ่บในรายการมหีลายวาทกรรมดว้ยกนั ดงันี้ 

- วาทกรรม “การพดูคุยภายใตร้ฐัธรรมนูญ” ถูกน าเสนอมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ไป

จนถงึเดอืนมถุินายน โดยจะมกีารย า้และสรา้งความชอบธรรมนี้ต่อผูช้มวา่ไม่มผีลต่อการพฒันาการไปสู่การ

แบ่งแยกดนิแดน 

- วาทกรรม “เอกภาพของฝ่ายการเมอืงและฝ่ายการทหาร” ถูกย ้ามาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์จนถึง

เดอืนมนีาคม ซึง่เป็นช่วงเวลาของการเริม่ตน้การด าเนินการพูดคุยสนัตภิาพและพบความไม่ลงรอยกนัของ

ฝ่ายนโยบายทีค่วบคุมทศิทางความมัน่คงจากทัง้ฝ่ายการทหารและฝ่ายการเมอืง 

- วาทกรรม “มาเลเซยีรู้ปัญหาด/ี มาเลเซยีเป็นพระเอก” สะท้อนท่าทไีม่ไวว้างใจต่อประเทศเพื่อน

บา้นซึง่รบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการด าเนินการพูดคุย รวมถึงมคีวามคลางแคลง

ใจต่อผลประโยชน์ทบัซ้อนของประเทศมาเลเซยี วาทกรรมนี้พบมากในช่วงก่อนการด าเนินการพูดคุยใน

เดอืนกุมภาพนัธแ์ละเดอืนมนีาคม 

- วาทกรรม “ตอ้งไวว้างใจระหวา่งกนั/ พดูคุยระหวา่งกนัดว้ยความจรงิใจ” เป็นวาทกรรมที่พยายาม

จะโน้มน้าวว่าการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยคอืทางออกที่ยนือยู่บนหลกัการของสนัตวิธิแีละการไม่ใช้ความ

รุนแรง พบวาทกรรมนี้ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน 

- วาทกรรม “ความรุนแรงไม่ลดลงและฮสัซนัเป็นตวัจรงิหรอืไม่” เป็นวาทกรรมที่ออกมาในช่วงที่ที่มี

สถานการณ์ความรุนแรงออกมาอยา่งต่อเนื่องและไม่ลดลงโดยไม่สามารถอธบิายสาเหตุของความรุนแรงนัน้

ได ้ซึง่วาทกรรมนี้ถูกอา้งองิและเกี่ยวพนักบัวาทกรรม “ฮสัซนัเป็นตวัจรงิหรอืไม่” ซึ่งมคีวามหมายว่าเขามี

อ านาจบงัคบับญัชาฝ่ายการทหารและสัง่การให้หยุดใช้ความรุนแรงได้จรงิหรอืไม่ จงึพบวาทกรรมนี้อย่าง

ต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนมนีาคมไปจนถงึเดอืนมถุินายน 

- วาทกรรม “บอีาร์เอน็ไม่เป็นทีน่่าไวว้างใจ” เป็นวาทกรรมที่แสดงถึงความเคลอืบแคลงต่อกลุ่มบี

อารเ์อน็ เป็นวาทกรรมทีม่คีวามต่อเนื่องเกีย่วพนัจากวาทกรรม “มาเลเซยีรู้ปัญหาด/ี มาเลเซยีเป็นพระเอก”  

ซึ่งแสดงท่าทีเกียวกนัต่อประเทศมาเลเซีย วาทกรรมนี้สะท้อนความรู้สึกไม่มัน่ใจและไม่เชื่อถือการ

ด าเนินการพูดคุยสนัติภาพแบบเปิดเผยเพราะเป็นรูปแบบที่มีการช่วงชิงความได้เปรียบทางการทูตกนั
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ตลอดเวลา วาทกรรมนี้จงึพบมาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์แลว้เบาบางลงในเดอืนมนีาคม และมกีารเสนออย่าง

ต่อเนื่องในเดอืนเมษายนจนถงึเดอืนมถุินายน 

- วาทกรรม “การยกระดบัจากปัญหาภายในสู่การรบัรองสถานะกลุ่มบีอาร์เอน็ ” เป็นวาทกรรมที่

สะทอ้นความวติกกงัวลต่อการพูดคุยตัง้โต๊ะเจรยาในทางเปิดเผยกบักลุ่มบอีาร์เอน็ว่าจะถือเป็นการรบัรอง

และยกระดบัสถานภาพขององค์กรต่อต้านรฐั ตัง้แต่การลงนามขอ้ตกลงทัว่ไปและขอ้เรยีกร้อง 5 ประการ

จากกลุ่มบอีาร์เอน็ที่ขอให้องค์การความร่วมมอือสิลาม (Organisation of Islam Cooperation: OIC) เป็น

ตวักลาง ซึ่งท าให้เกรงกนัว่าจะน าไปสู่การเรียกร้องเอกราชของกลุ่มบีอาร์เอ็นในอนาคต พบวาทกรรมนี้

ในช่วงเดอืนเมษายนและเดอืนมถุินายน 

นอกจากนี้ ยงัมวีาทกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอกี อาท ิวาทกรรม “ทกัษิณอยู่เบื้องหลงัการพูดคุย” ซึ่ง

สามารถเชื่อมโยงถึงความขดัแย้งทางการเมืองระดบัชาตไิด้ วาทกรรมนี้มกัถูกน า เสนอจากนักการเมอืง

พรรคฝ่ายคา้น นอกจากนี้ ยงัมวีาทกรรม “สงครามยดืเยือ้”  ซึ่งเป็นชุดค ายุทธวธิแีบบสงครามกองโจรที่ถูก

น ามาใชอ้ธบิายปัญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ วาทกรรม “ประคบัประคองสนัตภิาพ/ ประชา

สงัคมสนบัสนุนกระบวนการสนัตภิาพ” ซึง่เป็นวาทกรรมใหม่นอกเหนือจากวาทกรรมสงคราม เน้นการมสี่วน

ร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกนัสรา้งกระบวนการสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ 

เมื่อพจิารณาลกัษณะของการรายงานขา่วกระบวนการสนัตภิาพของรายการนี้ พบว่า มกีารรายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ โดยท่าทีเป็นไปในทางตรวจสอบ ลงัเล สงสยัต่อกระบวนการสนัติภาพ

ค่อนขา้งมาก รวมถึงภาษาที่ใช้ในการอธบิายมกัประกอบไปด้วยค าศพัท์ทางยุทธวธิแีบบการรายงานข่าว

สงคราม นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบของรายการที่ประกอบไปด้วยสกู๊ปและการรายงานข่าวซ้อนกนั จึงมี

เรื่องราวและมุมมองจากผูส้ ื่อขา่วหลายคนจากหลายชิ้นขา่ว ท าใหม้แีง่มุมทีน่ าเสนอหลากหลาย 

กล่าวโดยสรุป ในสื่อกระแสหลกัซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัชิ้นดงักล่าวมีวาทกรรมส าคญัที่

ปรากฏอยูใ่นการรายงานขา่วดงัต่อไปนี้ 

1.1 วาทกรรม “รฐัเดีย่วอนัแบ่งแยกไม่ได้” การรายงานข่าวของสื่อกระแสหลกัยงัคงอยู่ภายใต้ชุด

ความคดิหลกัเรื่องรฐัเดี่ยวอนัแบ่งแยกไม่ได้ การด าเนินการทางการเมอืงใดๆ ต้องไม่น าไปสู่การยกระดบั

ฝ่ายต่อตา้นรฐัจนมฐีานะเท่าเทยีมกนักบัรฐั นยัยะหนึ่งคอืการหยัง่เชงิกระแสสงัคมและรกัษาระดบัความเป็น

ฉนัทามตขิองผูค้นในสงัคมต่อการด าเนินการพดูคุยทีม่คีวามชอบธรรมอกีดว้ย  

ตวัอย่างชุดค าที่เกี่ยวขอ้งกนัและใช้บ่อย  ได้แก่ “การพูดคุยภายใต้กรอบรฐัธรรมนูญ” “ไม่มีการ

แบ่งแยกดนิแดน” และ “ไม่เป็นการยกระดบัของปัญหา” 

1.2 วาทกรรม “ความรุนแรงไม่ลดลง” วาทกรรมนี้ถูกตัง้ขอ้สงัเกตอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเหน็ว่ามี

การพดูคุยแลว้ แต่เหตุการณ์ความรุนแรงกย็งัคงมอียู่และดูจะเพิม่ขึน้ วาทกรรมนี้ยงัสื่อความหมายด้วยว่า 

วธิกีารด าเนินการพดูคุยสนัตภิาพสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้รงิหรอืไม่ นอกจากนี้ มขีอ้สงัเกตบางประการจาก
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เนื้อหาข่าวที่น าเสนอ กล่าวคอื ข่าวกระบวนการสนัตภิาพมกัจะถูกน าเสนอควบคู่กบัข่าวเหตุการณ์ความ

รุนแรงในพืน้ทีเ่สมอ ซึง่กส็ามารถสะทอ้นความหมายของวาทกรรมความรุนแรงทีไ่ม่ลดลงได้ด้วย วาทกรรม

นี้มาพรอ้มกบัการทีไ่ม่สามารถอธบิายสาเหตุความรุนแรงไดว้า่ เพราะเหตุใดความรุนแรงจงึไม่ลดลงหลงัจาก

การด าเนินการพูดคุย ซึ่งวาทกรรมนี้มคีวามเกี่ยวขอ้งและถูกอ้างองิถึงวาทกรรมย่อยที่ว่า “ฮสัซนั ตอยบิ 

เป็นผูน้ าตวัจรงิหรอืไม่” ทีม่คีวามหมายวา่เขามอี านาจในการบงัคบับญัชาฝ่ายการทหารและสามารถสัง่การ

ใหห้ยดุความรุนแรงไดห้รอืไม่  

ตวัอยา่งชุดค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัและใชบ่้อย  ไดแ้ก่ “ความรุนแรงไม่ลดลง” “ตวัจรงิหรอืไม่” และ “บอีาร์

เอน็ไม่จรงิใจ” 

1.3 วาทกรรม “แนวทางสนัตวิธิ”ี วาทกรรมนี้เป็นเครื่องมอืของการสร้างความชอบธรรมให้กบัคณะ

พดูคุยสนัตภิาพและยนืยนักบัสาธารณะวา่ กระบวนการพดูคุยฯ ดงักล่าวนี้จะสามารถด าเนินการไปได้อย่าง

ราบรื่นและไม่ใชค้วามรุนแรง 

ตวัอยา่งชุดค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัและใชบ่้อย  ไดแ้ก่ “เป็นแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสนัต”ิ 

1.4 วาทกรรม “สนัตภิาพตอ้งใชเ้วลา” วาทกรรมนี้เป็นเครื่องมอือกีชิน้ในการสรา้งความชอบธรรมใน

การสรา้งกระบวนการพดูคุยสนัตภิาพ มคีวามหมายว่าเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องใช้ความต่อเนื่องใน

การด าเนินการและความอดทนเป็นอยา่งมาก 

ตัวอย่างชุดค าที่เกี่ยวข้องกันและใช้บ่อย  ได้แก่ “ส ันติภาพต้องใช้เวลา” และ “ต้องร่วมกัน

ประคบัประคองสนัตภิาพ” 

2. วาทกรรมเก่ียวกบักระบวนการสนัติภาพสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของส่ือของกลุ่มชาติ

พนัธุ ์(และมีความคิดเหน็ต่างจากรฐั) 

 ในส่วนนี้ เ ป็นการศึกษาวาทกรรมสื่อของกลุ่มชาติพันธุ์และมีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ซึ่ง

ประกอบดว้ยเวบ็ไซต์ Puloinfo.org เวบ็ไซต์ AmbraNews และคลปิแถลงการณ์ของตวัแทนกลุ่มบอีาร์เอน็

ในเวบ็ไซต ์Youtube 

 ก. เว็บไซต์พูโลอินโฟ (Puloinfo.org) ถือเป็นกระบอกเสียงส าคญัขององค์กรปลดปล่อยสห

ปัตตานี (Patani United Liberation Organization) หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนาม PULO (พโูล) เวบ็ไซต์นี้สื่อสาร

ดว้ยหลายภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษามลาย ูและอกัษรยาว ี

 จากการศกึษา พบว่า เวบ็ไซต์นี้แสดงท่าทเีห็นด้วยกบักระบวนการสนัตภิาพผ่านแถลงการณ์ที่

ออกมาตัง้แต่การลงนามขอ้ตกลงทัว่ไปฯ เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 โดยกลุ่ม PULO ได้แสดงท่าที

ออกมา 3 ช่วงด้วยกนั ได้แก่ ช่วงวนัลงนามเพื่อพูดคุยสนัตภิาพเมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ช่วง
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ก่อนการพูดคุยครัง้แรก 1 วนัในวนัที่ 27 มนีาคม พ.ศ. 2556 และช่วงก่อนการพูดคุยครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 23 

เมษายน พ.ศ. 2556 ซึง่เป็นเวลาก่อนการพดูคุยดงักล่าว 1 สปัดาห ์

 วาทกรรมส าคญัทีป่รากฏบนเวบ็ไซต ์Puloinfo.org มดีงันี้ 

 - วาทกรรม “การพดูคุยคอืวธิแีกปั้ญหาอยา่งสนัต”ิ แสดงใหเ้หน็ถึงท่าททีางบวกของกลุ่มที่มต่ีอการ

พูดคุยสนัติภาพ เป็นการสื่อสารไปยงัรฐัไทยและประเทศมาเลเซียให้ด าเนินการพูดคุยนี้ให้ลุล่วง การ

น าเสนอออกมาในรูปแบบของแถลงการณ์ที่ไม่มกีารระบุชื่อผู้เขยีน ในแถลงการณ์ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 28 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 นัน้มวีาทกรรมทีน่่าสนใจ เช่น “ยนิดต่ีอการตดัสนิใจของรฐับาลราชอาณาจกัรไทยที่

ขอใหม้าเลเซยีอ านวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อยุตคิวามขดัแยง้ในเขตยดึครองของไทย” และ “การรบั

ฟังขอ้เสนอต่างๆ ในความพยายามเพื่อหยดุย ัง้ความรุนแรงและยตุคิวามขดัแยง้อยา่งสนัต”ิ 

 - วาทกรรม “สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตนเอง (self-determination)” ช่วงเวลาก่อนที่

เวบ็ไซต์ Puloinfo จะออกแถลงการณ์ในประเดน็นี้ มขี่าวการตดิป้ายผ้าปรศินาเขยีนเป็นภาษามลายดู้วย

อกัษรรมูใีนหลายพืน้ทีใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมเีนื้อหาวพิากษ์วจิารณ์กระบวนการสนัตภิาพว่า 

สนัตภิาพทีแ่ทจ้รงิตอ้งมาจากการยอมรบัความเป็นเจา้ของของชาวมลายปูาตานี รวมถึงสทิธใินการก าหนด

ชะตากรรมของตนเอง (self-determination) ซึง่กลุ่มพโูลกไ็ดป้ฏเิสธวา่ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัป้ายผา้ดงักล่าว 

 แมว้า่วาทกรรมหลกัของกลุ่มนี้จะมทีศิทางที่เหน็ด้วยกบัการพูดคุยสนัตภิาพ แต่เนื้อหากลบัเกี่ยว

โยงกบัการช่วงชงิการน าระหว่างกลุ่มขบวนการด้วยกนัเองเพื่อจะเขา้มามสี่วนร่วมในการพูดคุยสนัตภิาพ

ครัง้นี้ โดยพยายามยดึหลกัการของแนวทางสนัตภิาพซึ่งสอดคล้องกบัจุดยนืทางนโยบายและความถนัดใน

การเคลื่อนไหวของกลุ่มพโูลเอง นัน่คอื แนวทางการต่างประเทศและสทิธมินุษยชน 

 นอกจากนี้ ในเนื้อหาของแถลงการณ์ครัง้ที ่3 มกีารน าเสนอวาทกรรมวา่ ประชาชนในพื้นที่จะต้องมี

สทิธใินการก าหนดชะตากรรมของตนเอง (self-determination) 

 ขอ้สงัเกตประการหนึ่งต่อท่าทขีองกลุ่มนี้ คอื มที่าทต่ีอกระบวนการสนัตภิาพที่ไม่ชดัเจนและแปร

เปลีย่นไปตามสถานการณ์ ทัง้นี้ อาจเป็นผลมาจากการทีส่มาชกิส่วนใหญ่มบีทบาทในฝ่ายการเมอืงและการ

ต่างประเทศทีก่ลุ่มด าเนินการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเสมอมา รวมถึงความแตกแยกภายในกลุ่ม อกีทัง้เป็นการ

ตอบโตท้่าทขีองกลุ่มบอีารเ์อน็ซึง่น าโดยนายฮสัซนั ตอยบิ ดงันัน้ การน าเสนอวาทกรรมเช่นนี้สะท้อนนัยยะ

ของความตอ้งการมสี่วนร่วมบนโต๊ะพดูคุยครัง้นี้ดว้ย 

 ข. เว็บไซต์อมับรานิวส์ (Ambranews.com) ในช่วงเวลาของการพูดคุยสนัตภิาพนัน้ เวบ็ไซต์

อมับรานิวส์ถือว่าเป็นพื้นที่แสดงบทบาทของบรรดาตวัแทน (proxy) ที่มอีทิธพิลมากที่สุดในบรรดาผู้ที่มี

ความคดิเหน็ต่างจากรฐั 

 เมื่อพจิารณาท่าทขีองเวบ็ไซต์นี้จากภาษาและเนื้อหาที่น าเสนอแล้ว พบว่า มที่าทวีพิากษ์วจิารณ์

อยา่งเขม้ขน้ต่อแนวทางและนโยบายของรฐัในการด าเนินการพดูคุยสนัตภิาพ อกีทัง้ยงัประณามการใชค้วาม
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รุนแรงของรฐัและแก้ข่าวให้ฝ่ายตรงขา้มรฐั ซึ่งท าให้เวบ็ไซต์นี้ถูกสัง่ปิดไปหลงัวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2556 อกีดว้ย แต่กก็ลบัมาเผยแพร่อกีครัง้ในเดอืนเมษายนปีเดยีวกนั 

 เวบ็ไซต์อมับรานิวส์มขีอ้เขยีนออกมาค่อนขา้งมากในเดอืนเมษายน คอื 9 บทความ แต่ในเดอืน

พฤษภาคมมเีพยีง 2 บทความ ส่วนเดอืนมถุินายนมบีทความเพยีงชิ้นเดยีว เนื้อหาที่น าเสนอมที่าทไีม่เหน็

ดว้ยและไม่เชื่อมัน่ในกระบวนการสนัตภิาพ ทัง้ยงัวพิากษ์วจิารณ์ทัง้ฝ่ายรฐัไทยและฝ่ายบอีารเ์อน็ดว้ย 

 วาทกรรมทีพ่บจากการน าเสนอขอ้เขยีนของเวบ็ไซตน์ี้ ไดแ้ก่ วาทกรรม “ละครเจรจาสนัตภิาพ” “ไม่

เหน็ดว้ยกบัการวางกรอบเจรจาภายใต้รฐัธรรมนูญ” และ “ไม่เชือ่มัน่การด าเนินการพูดคุยโดยรฐับาลไทย” 

ปรากฏการณ์นี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ หากเวบ็ไซต์นี้เป็นตวัแทนของกลุ่มความคดิเหน็ของฝ่ายที่ต่อต้านรฐัไทย

จรงิ นัน่กห็มายความวา่ พวกเขาไม่เหน็ดว้ยกบัการยนิยอมด าเนินการพดูคุยสนัตภิาพกบัรฐัไทย รวมถึงไม่

มคีวามเชื่อมัน่วา่รฐัไทยมคีวามจรงิใจทีจ่ะผลกัดนัในการพดูคุยครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 

 ค. คลิปของกลุ่มบีอารเ์อ็นบนเวบ็ไซต์ Youtube การท าความเข้าใจองค์กรใต้ดนิที่ปิดลบัมา

ยาวนานและไม่เคยปรากฏตวัและสื่อสารกบัสาธารณชนอยา่งเป็นทางการนัน้เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แม้ว่าการ

ปรากฏตวัของนายฮสัซนั ตอยบิในวนัลงนามขอ้ตกลงทัว่ไปฯ ระหวา่งรฐับาลไทยกบักลุ่มบอีาร์เอน็เมื่อวนัที ่

28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 นายฮสัซนั ตอยบิกไ็ม่ได้ให้สมัภาษณ์กบัสื่อแต่อย่างใด จนกระทัง่เมื่อวนัที่ 26 

เมษายน พ.ศ. 2556 ก่อนจะมกีารพดูคุยครัง้ที ่2 เพยีง 3 วนั กลุ่มบอีารเ์อน็ออกแถลการณ์เป็นครัง้แรกผ่าน

คลปิวดีโิอบนเวบ็ไซต ์Youtube  ซึง่ไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหน้ากบัผูอ้ านวยความสะดวกหรอืฝ่ายรฐับาลไทยแต่

อยา่งใด ในคลปิดงักล่าวนายฮสัซนัไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงค์ของการสร้างแนวร่วมปฏวิตัแิห่งชาตชิาวมลายู

ปาตานีเพื่อสร้าง “อุมมะห์” หรอืประชาชาตทิี่มคีวามแขง็แกร่งที่รวมเอาผู้คนทุกเชื้อชาตไิวบ้นแผ่นดนิปา

ตานีทีต่อ้งต่อสูเ้พื่อใหไ้ดอ้สิรภาพและความยตุธิรรมสูงสุด โดยมกีารสื่อสารกบัสาธารณะผ่านช่องทางนี้อย่าง

ต่อเนื่องถงึ 4 คลปิดว้ยกนั ซึง่การสื่อสารดว้ยท่าทแีขง็กรา้วนี้สามารถเรยีกการสนบัสนุนจากฝ่ายปฏบิตักิาร

ไดม้าก ทัง้ยงัเป็นการสื่อสารภายในเพื่อรกัษามวลชนเอาไว ้

 วาทกรรมส าคญัทีพ่บในคลปิวดีโิอแถลงการณ์ของแกนน ากลุ่มบอีารเ์อน็ มดีงัต่อไปนี้ 

 -  วาทกรรม “ขบวนการชาตนิิยมมลายปูาตานีในฐานะนักต่อสู้เพือ่ปลดแอกตนเองจากเจ้าอาณา

นิคม” ปรากฏอยู่ในคลปิที่ 1 ซึ่งเป็นการสื่อสารสู่สาธารณะเป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 

โดยนายฮสัซนัและนายอบัดุลการมิ วาทกรรมชุดนี้ประกอบไปดว้ยชุดค าที่น่าสนใจหลายค า เช่น “นักสู้เพื่อ

ประชาชนปาตานี” “เพื่อเป็นแนวร่วมแห่งชาติมลายูปาตานี” “เพื่อชาวมลายูปาตานีอนัเป็นอนัหนึ่งอนั

เดยีวกนั” “ชาวมลายเูป็นอุมมะห ์(ประชาชาต)ิ ที่สามคัคแีละแขง็แกร่ง” “นักล่าอาณานิคมสยาม” “นักสู้ปา

ตานี” และ “แนวร่วมปฏวิตัแิห่งชาตปิาตานี” 

 - วาทกรรม “การเป็นเจา้ของดนิแดนและสทิธใินการก าหนดชะตากรรมของตนเอง” แถลงการณ์และ

การขยายความขอ้เรยีกรอ้ง 5 ขอ้มปีระเดน็ส าคญัคอื การเรยีกรอ้งใหร้ฐัไทยยอมรบั “สทิธคิวามเป็นเจ้าของ
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แผ่นดนิปาตานี” ซึ่งได้ถูกอธบิายไวว้่า มูลเหตุหนึ่งของความขดัแย้งที่ด าเนินอยู่นัน้มาจากสทิธคิวามเป็น

เจ้าของของชาวมลายปูาตานีถูกปฏเิสธ ส่งผลให้เกดิปัญหาสทิธมินุษยชนและการก าหนดชะตาชวีติของ

ตนเองทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา และสงัคมวฒันธรรม ชุดค าทีน่่าสนใจ เช่น “พทิกัษ์สทิธชิาว

มลายปูาตานี” “ความขดัแยง้เกดิขึน้จากสทิธขิองชาวมลายถููกยดึไป” และ “กระบวนการสนัตภิาพควรเป็น

วาระแห่งชาต ิไม่ใช่เครื่องมอืเพื่อลา้งบาปหรอืความโลภของคนใดคนหนึ่ง” 

 ขอ้สงัเกตส าคญัจากนกัวจิยั คอื พบท่าททีีแ่ขง็กร้าวและวาทกรรมยุคอาณานิคม นัยยะหนึ่งคอืการ

แสดงจุดยนืและอุดมการณ์หลกัของกลุ่มขบวนการต่อต้านรฐัทีด่ าเนินมายาวนาน รวมถงึการกล่าวถงึสทิธใิน

การก าหนดชะตากรรมของตนเองในฐานะเจา้ของดนิแดน เป็นการรกัษาความชอบธรรมของกลุ่มเอาไว ้ซึง่มี

ผลต่อการสื่อสารภายในถงึจุดยนืทีม่ ัน่คงของกลุ่มไปยงัฝ่ายการทหารที่ปฏบิตักิารกลุ่มย่อยๆ เพื่อเป็นการ

รกัษาภาวะการน าเอาไว ้นอกจากนี้แม้ว่า วาทกรรมต่างๆ ของกลุ่มบีอาร์เอน็จะสื่อความหมายของความ

คลางแคลงใจต่อรฐัไทย แต่กลุ่มกม็ไิดม้ที่าทคีดัคา้นหรอืปฏเิสธการพูดคุยสนัตภิาพ และยงัได้เรยีกร้องและ

พยายามย า้เตอืนถงึการมเีสถยีรภาพและความชดัเจนในการด าเนินการพดูคุยใหม้ต่ีอไป 

 

- อภปิรายผล 

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นสื่อกระแสหลกั คอื สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 และสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสมคีวาม

พยายามทีจ่ะกุมทศิทางข่าวสารให้กระบวนการพูดคุยสนัตภิาพด าเนินไปได้ โดยส่วนหนึ่งมาจากการเป็น

พืน้ทีก่ารสื่อสารของภาครฐัเนื่องจากแหล่งขา่วและแหล่งขอ้มลูจากองค์กรภาครฐัเหล่านี้สามารถที่จะเขา้ถึง

ไดง้่ายกวา่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัฝ่ายบอีารเ์อน็ซึ่งยงัไม่ให้สื่อมวลชนไทยเขา้ถึง ทัง้ยงัพบว่า แม้ว่าสื่อกระแส

หลกัจะมที่าทตีรวจสอบหรอืลงัเลต่อกระบวนการสนัตภิาพอยู่กต็าม แต่เนื้อหาและทศิทางของข่าวสารกย็งั

รกัษาผลประโยชน์ของรฐั และมีความอ่อนไหวต่อวาทกรรม “แบ่งแยกดินแดน” มากเป็นพิเศษ ซึ่งจาก

การศกึษาพบวา่ ในการน าเสนอประเดน็ทีค่าบเกีย่วกบัการแบ่งแยกดนิแดนและการยกระดบัสถานภาพของ

ผู้ที่คิดเห็นต่างจากรฐันัน้ สื่อกระแสหลกัไม่สามารถที่จะเสนอทางเลอืกอื่นๆ ได้มากไปกว่าเขตปกครอง

พเิศษ เขตปกครองตนเอง หรอืการประกาศเอกราช ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองของวาทกรรมชาตนิิยมแบบรฐั

เดีย่วรวมศนูยท์ีย่งัคงทรงพลงัในการก ากบักรอบการน าเสนอ โดยมขีอ้สงัเกตจากการหยบิยกวาทกรรมที่

อา้งความชอบธรรมจากการพดูคุยภายใตก้รอบรฐัธรรมนูญเนื่องจากมคีวามชอบธรรม ปลอดภยั และไม่ขดั

ต่อกฎหมายสงูสุดแห่งรฐัอยูเ่สมอ 

ในกรณีของรายการข่าวสามมติ ิแม้มขีอ้จ ากดัที่จะต้องแสดงจุดยนืแบบชาตนิิยมไทยรวมศูนย ์แต่

บทบาทช่วงที่ผ่านมากม็คีวามน่าสนใจ กล่าวคอื มกีารให้ความส าคญักบัวาระข่าวสารเรื่องการขบัเคลื่อน

สนัตภิาพของภาคประชาสงัคมมากเป็นพเิศษ และยงัสนใจท่าทขีองแหล่งขา่วที่เป็นฝ่ายที่คดิเหน็ต่างจากรฐั 

ซึง่ก่อนหน้านี้สื่อกระแสหลกัไม่เคยสมัภาษณ์หรอืเขา้ถงึแหล่งขา่วได ้ปรากฏการณ์นี้จงึเป็นแนวโน้มใหม่ใน
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พืน้ทีส่ ื่อกระแสหลกัทีส่่งผลใหส้มดุลของขา่วสารในพื้นที่ความขดัแยง้มพีฒันาการไปในทางบวก อย่างไรก็

ตาม รายการขา่วสามมติกิม็คีวามระแวดระวงัไม่ใหส้ถานะของตนถูกช่วงชงิความหมายไปวา่เป็นผูส้นบัสนุน 

“การแบ่งแยกดนิแดน” ซึง่จะส่งผลดา้นลบใหก้บัรายการและสถานีของตวัเองทนัท ีในขณะที่รายการที่นี่ไทย

พีบีเอสให้น ้ าหนักการรายงานข่าวแบบความมัน่คงและมีท่าทีล ังเลสงสัยต่อกระบวนการสันติภาพ

ค่อนขา้งมาก จงึมจีุดยนืทีใ่กลก้บัแนวคดิชาตนิิยมมากกวา่ 

ในขณะทีส่ ื่อของฝ่ายทีค่ดิเหน็ต่างจากรฐั พบวา่ เป็นพืน้ทีท่ ีแ่สดงจุดยนืและประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม

ยอ่ยในฝ่ายนี้  เช่น เวบ็ไซตพ์ูโลอนิโฟ (Puloinfo) ท าหน้าที่เป็นกระบอกเสยีงของกลุ่มขบวนการพูโล โดย

แสดงความต้องการของกลุ่มตนที่จะเขา้ร่วมการพูดคุยครัง้นี้ด้วยเพื่อเป็นเวทผีลกัดนัวาระของตนเอง ซึ่ง

สงัเกตไดจ้ากวาทกรรม “การเขา้ร่วมพดูคุยคอืการแกปั้ญหาตามแนวทางสนัติ” และวาทกรรม “สทิธใินการ

ก าหนดชะตากรรมของตนเอง (Self-determination) ส่วนเวบ็ไซต์อมับรานิวส์ (Ambranews) เป็นพื้นที่ของ

การวพิากษ์วจิารณ์กระบวนการพดูคุยสนัตภิาพ แสดงความไม่เหน็ดว้ยกบัทัง้ผูน้ ากลุ่มบอีาร์เอน็และรฐัไทย

ดว้ยการอา้งความชอบธรรมของประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องตดัสนิใจด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้เป็น “ละคร

การเจรจา” อยา่งไรกต็าม กลุ่มบอีารเ์อน็ซึง่ก่อนหน้านี้ไม่เคยใชส้ื่อใดๆ ในการขบัเคลื่อนวาระของตนกเ็ลอืก

ทีจ่ะใชส้ื่อใหม่ (new media) อยา่งเวบ็ไซต ์Youtube ทีส่ามารถใชค้ลปิวดีโิอเพื่อเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ได้

อยา่งรวดเรว็ ซึง่การทีก่ลุ่มบอีาร์เอน็เรยีนรู้ที่จะสื่อสารในครัง้นี้ท าให้กลุ่มนี้กลายมาเป็นผู้ได้เปรยีบและรุก

ในทางการเมอืงในการยืน่ขอ้เสนอต่อรฐัไทย นอกจากนี้ การสื่อสารด้วยท่าทแีขง็กร้างของกลุ่มอาจเป็นการ

สื่อสารภายในไปยงัสมาชกิระดบัปฏบิตักิารในพื้นที่ด้วยซึ่งสงัเกตจากการหยบิวาทกรรม “ชาตนิิยมมลาย”ู 

ในฐานะ “ผูป้ลดแอกจากอาณานิคมสยาม” และการอ้างในฐานะที่ตนเป็นตวัแทนของ “ประชาชาตปิาตานี” 

ซึง่รวมทุกกลุ่มชาตพินัธุเ์อาไวด้ว้ยการอา้งสทิธขิองการเป็น “เจา้ของดนิแดน” และ “สทิธใินการก าหนดชะตา

กรรมของตนเอง” ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ท่าทแีละเนื้อหาทีก่ลุ่มบอีาร์เอน็สื่อสารออกมาแตกต่างจากฝัง่ของรฐัไทย

อยา่งสุดข ัว้ และเหน็ความพยายามในการช่วงชงิความหมายและการชงิไหวชงิพรบิ อยา่งไรกต็าม ยงัคงเป็น

เรื่องทา้ทายอยูม่ากทีจ่ะตคีวามท่าททีางการเมอืงของกลุ่มบอีารเ์อน็ในระดบัความหมายแฝง (Connotative) 

เนื่องจากเนื้อหาของแถลงการณ์ที่อออกมายงัไม่ชดัเจนว่า กลุ่มหวงัผลทางการเมืองไว้อย่างไรและข้อ

เรยีกรอ้งของกลุ่มแขง็กรา้วเหมอืนกบัท่าททีีส่ ื่อสารออกมาหรอืไม่ 

เมื่อพจิารณาปัจจยัด้านลกัษณะของสื่อที่มผีลต่อการสร้างวาทกรรม พบว่า สื่อกระแสหลกันัน้อยู่

ภายใต้กรอบและขนบของการท างานแบบหนึ่ง จงึมีจุดยนืไปในทางอนุรกัษ์นิยมและชาตนิิยมรวมศูนย ์

ในขณะทีส่ ื่ออนิเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่สื่อทางเลอืกที่เปิดให้กระแสของวาทกรรมที่คดิเหน็ต่างและต่อต้านรฐัมี

พืน้ทีแ่ละสามารถพดูคุยกนัไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่องสทิธทิี่จะตดัสนิอนาคตและชะตากรรม

ของตนเอง นอกจากนี้ สื่อกลุ่มหลงัยงัเป็นพื้นที่ของการต่อต้านวาทกรรมหลกั รวมถึงเป็นพื้นที่ของการ

สื่อสารทางการเมอืงของฝ่ายทีค่ดิเหน็ต่างและต่อตา้นรฐัทีเ่ขม้ขน้อกีดว้ย 
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3.1.2 การส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนในเรื่อง “การเสริมสร้างความสามารถการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรมส าหรบัสามจงัหวดัภาคใต้ประเทศไทย” 

 - วตัถุประสงคแ์ละสมมุตฐิานของการท าส ารวจ 

วตัถุประสงค์ของการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนโดยการใช้แบบสอบถามครัง้นี้ เพื่อส ารวจ

พฤตกิรรมและความชอบของผูร้บัสื่อ โดยเฉพาะผู้รบัสื่อที่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ โดยการท าแบบส ารวจนี้ไม่ได้

ใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดแต่เป็นกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัเลอืกมาเพื่อประเมนิวดัการ

รบัรู้เท่านัน้  โดยในกรณีของภาคใต้ของประเทศไทย คือ ชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่สามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส  

แบบสอบถามแบ่งเป็นสามส่วน คอื 1) การใชส้ื่อกระแสหลกัและสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ์ 2) การใช้สื่อ

ออนไลน์ และ 3) จุดยนืในการปรบัตวัทางวฒันธรรม  

ในการส ารวจครัง้นี้ตอ้งการทดสอบสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้ 

- ผู้รบัสื่อที่รบัสื่อกระแสหลกัมากๆ จะแสดงให้เห็นว่ามีการประสานเข้ากบัวฒันธรรมหลกัมาก 

เพราะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของภาครฐัมาก 

- ผูร้บัสื่อทีร่บัสื่อชาตพินัธุม์ากๆ จะแสดงให้เหน็ว่ามกีารแยกตวัออกจากชนกลุ่มใหญ่ เพราะได้รบั

ขอ้มลูขา่วสารจากกลุ่มชาตพินัธุม์ากกวา่ 

- ผูร้บัสื่อทีร่บัสื่อกระแสหลกัมากๆ จะไม่ค่อยมกีารแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเท่าไรนัก เพราะ

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและคุณค่าของวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยมาน้อย 

- ผูร้บัสื่อที่รบัสื่อชาตพินัธุ์มากๆจะแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอย่างเขม้ขน้ เพราะได้รบัขอ้มูล

ขา่วสารและคุณค่าของวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยมามาก ซึ่งประเดน็นี้จะเป็นมากในกลุ่มคนจากกลุ่มชาติ

พนัธุใ์นชุมชนออนไลน์ 

นอกจากนี้ ตวัชีว้ดัทีใ่ชด้/ูวดัการประสานตนเองกบัสงัคมใหญ่และการใชส้ื่อชาตพินัธุ์ ไดแ้ก่  

- ภาษา: ภาษาหลกัทีส่ ื่อใช ้

  - ความสนใจ: ความสนใจต่อขา่วสารจากชนกลุ่มใหญ่และจากชนกลุ่มน้อย 

  - ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม: ภาษาหลกัทีใ่ชใ้นปฏสิมัพนัธท์างสงัคม 

- ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม: ภาษาหลกัทีใ่ชใ้นปฏสิมัพนัธท์างสงัคม 

- การประสานทางการเมอืง: ความพงึพอใจต่อการเมอืงและรฐับาล 

  - การประสานในระดบัทอ้งถิน่: ความพงึพอใจต่อพืน้ทีท่อ้งถิน่นัน้ๆ 

- การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม: การประเมนิสถานการณ์ที่ชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย

อยูร่่วมกนั  
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  - การใชส้ื่อ: การใชส้ื่อชาตพินัธุ ์

   

 - ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในกระบวนการเกบ็ขอ้มลู มกีลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 263 ตวัอยา่ง 

1. อายเุฉลีย่ 30.3 ปี (ต ่าสุด 15 ปี สงูสุด 75 ปี) 

2. การตัง้ถิน่ฐาน 

2.1. ตัง้ถิน่ฐานในเขตเมอืง 114 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 43.3  

2.2. ในเขตชานเมอืง 97 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 36.9  

2.3. ในเขตชนบท 52 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 

3. จงัหวดัทีอ่าศยั 

3.1. จงัหวดัปัตตานี 113 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 

3.2. จงัหวดัยะลา 85 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 

3.3. จงัหวดันราธวิาส 65 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 24.7 

4. ภาษาทีใ่ชป้ระจ าวนั 

4.1. ใชภ้าษามลายถูิน่ในชวีติประจ าวนั 189 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 75.0 

4.2. ใชภ้าษาไทยในชวีติประจ าวนั 89 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 22.4 

4.3. ใชภ้าษามลายกูลางในชวีติประจ าวนั 3 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 1.1 

5. ภาษาทีใ่ชใ้นครอบครวั 

5.1. ใชภ้าษามลายถูิน่ในครอบครวั 223 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 84.8 

5.2. ใชภ้าษาไทยในครอบครวั 29 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 

5.3. ใชภ้าษามลายกูลาง 6 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 

6. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

6.1. เพศชาย 107 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 

6.2. เพศหญงิ 156 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 59.3 

7. ระดบัการศกึษาสงูสุด 

7.1. ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี81 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 

7.2. ระดบัปรญิญาตร ี132 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 50.2 

7.3. สงูกวา่ปรญิญาตร ี17 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

8. สถานภาพการจา้งงาน 

8.1. มงีานท า 220 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 82.2 
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8.2. อยูร่ะหวา่งศกึษาต่อ 43 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 

 

- ความสมัพนัธท์างสถติริะหวา่งภาษาทีใ่ชก้บัสื่อ 

ตารางแสดงผลทางสถติเิกีย่วกบัภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนักบัการตดิตามสื่อของรฐัและสื่อของกลุ่ม

ชาตพินัธุ ์

   

ตดิตามสื่อรฐั 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา1 ไทย 45 13 58 

มลายถูิน่ 139 39 178 

มลายกูลาง 2 1 3 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 187 53 240 

  

 

ตดิตามสื่อชาตพินัธ ์

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา1 ไทย 11 46 57 

มลายถูิน่ 68 113 181 

มลายกูลาง 2 1 3 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 82 160 242 

 

 

สื่อรฐัที่น่าเชื่อถอื 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา1 ไทย 41 15 56 

มลายถูิน่ 111 70 181 

มลายกูลาง 2 0 2 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 155 85 240 
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สื่อชาตพินัธท์ี่น่าเชื่อถอื 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา1 ไทย 40 16 56 

มลายถูิน่ 123 58 181 

มลายกูลาง 2 0 2 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 166 74 240 

  

 

ตารางแสดงผลทางสถติเิกีย่วกบัภาษาทีใ่ชใ้นครอบครวักบัการตดิตามสื่อของรฐัและสื่อของกลุ่มชาติ

พนัธุ ์

 

ตดิตามสื่อรฐั 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา2 ไทย 26 3 29 

มลายถูิน่ 162 48 210 

มลายกูลาง 4 2 6 

อื่นๆ 0 1 1 

Total 192 54 246 

  

  

ตดิตามสื่อชาตพินัธ ์

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา2 ไทย 4 24 28 

มลายถูิน่ 77 136 213 

มลายกูลาง 3 3 6 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 85 163 248 
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สื่อรฐัที่น่าเชื่อถอื 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา2 ไทย 22 6 28 

มลายถูิน่ 131 82 213 

มลายกูลาง 4 1 5 

อื่นๆ 0 1 1 

Total 157 90 247 

 

  

สื่อชาตพินัธท์ี่น่าเชื่อถอื 

Total ใช่ ไม่ใช่ 

ภาษา2 ไทย 17 11 28 

มลายถูิน่ 148 65 213 

มลายกูลาง 4 1 5 

อื่นๆ 1 0 1 

Total 170 77 247 

  

 

จากการประมวลผลและวเิคราะหผ์ลทางสถติเิกีย่วกบัภาษาที่ใช้ในชวีติประจ าวนักบัการตดิตามสื่อ

ของรฐัและสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ์ และผลทางสถติเิกีย่วกบัภาษาทีใ่ชใ้นครอบครวักบัการตดิตามสื่อของรฐัและ

สื่อของกลุ่มชาตพินัธุ ์โดยใช ้cross tabulation ในการวเิคราะห ์พบวา่ 

 ภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัส่งผลต่อการบรโิภคสื่อและการให้ความเชื่อถือต่อสื่อทัง้ของรฐัและของ

ชาตพินัธุ์อย่างไม่แตกต่างกนั กล่าวคอื ในภาพรวม ทัง้ผู้ที่ใช้ภาษาไทยในชวีิตประจ าวนัและผู้ที่ใช้ภาษา

มลายถูิ่นในชวีติประจ าวนัต่างมลีกัษณะการบรโิภคสื่อที่เหมอืนกนั คอื ตดิตามสื่อรฐัมากกว่าสื่อชาตพินัธุ์ 

ในขณะทีก่ารเชื่อถอืในสื่อนัน้ ทัง้ผูท้ ีใ่ชภ้าษาไทยและภาษามลายใูนชวีติประจ าวนัเหน็วา่ สื่อทัง้ทีเ่ป็นสื่อชาติ

พนัธุแ์ละสื่อรฐัมคีวามน่าเชื่อถอืในลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษามลายกูลางและภาษาจนี มี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเดยีวกนักบัผูใ้ชภ้าษาไทยและภาษามลายดูว้ย 

  เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในครอบครวักบัลกัษณะการ

บรโิภคสื่อ พบวา่มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั คอื ตดิตามสื่อของรฐัมากกวา่สื่อของชาตพินัธุ ์เช่นเดยีวกบัลกัษณะ

การเชื่อถอืสื่อ คอื เชื่อถอืสื่อของของรฐัและสื่อของชาตพินัธุเ์ช่นเดยีวกนั 

  ด้วยขอ้มูลดงักล่าว อาจอธบิายได้ว่า การใช้ภาษาในชวีติประจ าวนัและการใช้ภาษาในครอบครวั

ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกบรโิภคและใหค้วามเชื่อถอืของสื่อทัง้ 2 ประเภทอยา่งมนียัส าคญั  
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  ทัง้นี้อาจพจิารณาเพิ่มเตมิด้วยถึงขอ้มูลการให้บรกิารสื่อชาตพินัธุ์กบัสื่อของรฐั กล่าวคือ สภาพ

ทัว่ไปของช่องทางการให้บรกิารเนื้อหาและข่าวสารขอ้มูลของสื่อรฐัและสื่อชาตพินัธุ์มลีกัษณะและสดัส่วน

อย่างไร เนื่องจาก การที่ผู้ใช้ภาษาไทยและภาษามลายใูนชีวติประจ าวนัและในครอบครวั มลีกัษณะการ

บรโิภคสื่อของรฐัและใหค้วามน่าเชื่อถอืกบัสื่อของรฐัสงูเช่นเดยีวกนันัน้ ซึง่อาจมผีลมากจากการทีส่ ื่อของรฐัมี

พืน้ทีแ่ละช่องทางในการใหเ้ขา้ถงึและง่ายต่อการบรโิภคกวา่กเ็ป็นได้ 

 

- ความสมัพนัธท์างสถติริะหวา่งการเชื่อถอืสื่อกบัจุดยนืการปรบัตวัทางวฒันธรรม 

ตารางแสดงผลทางสถติเิกีย่วกบัการเชือ่ถอืสือ่ของรฐักบัจุดยนืการปรบัตวัทางวฒันธรรม 

ประเดน็ความคดิเหน็ N Mean S.D. 

1. หากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต้องการรกัษาวฒันธรรมของกลุ่มไว้ 

พวกเขาควรจะอยู่แต่ภายในกลุ่ม  

251 2.84 1.10 

2. สงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมจะแก้ปัญหาได้

ง่าย 

249 2.53 .88 

3.กลุ่มชาติพนัธุ์ท ัง้หมดควรรกัษาวฒันธรรมของตวัเองไว ้แต่ก็

ควรจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่ดว้ย 

251 2.19 .80 

4. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  

245 2.00 .73 

5. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ ในประเทศ 

251 2.04 .73 

6. คนจากกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเข้าใจปัญหาของคนอีก

กลุ่มชาตพินัธุไ์ดจ้รงิๆ 

251 2.50 .90 

7. กลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนสนใจในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม

เรา  

249 2.51 .74 

8. กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตไิด้ 246 2.15 .80 

9. ผูส้ ื่อขา่วจากกลุ่มชาตพินัธุส์ามารถช่วยน าพาบรรยากาศที่ดใีน

การอยูร่่วมกนัระหวา่งชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยได้ 

250 2.26 .75 

10. ท่านพึงพอใจกบัระบบการเมืองระดบัชาติ  247 3.04 .98 

11. การหางานท าของคนในกลุ่มชาตพินัธุข์องท่านเป็นเรื่องส าคญั 251 2.14 .75 
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12. การหาที่พกัอาศยัของคนในกลุ่มชาตพินัธุ์ของท่านเป็นเรื่อง

ส าคญั 

251 2.10 .75 

13. เป็นเรื่องส าคญัทีค่นในกลุ่มชาตพินัธุจ์ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื

ท่านหากเกดิเหตุฉุกเฉิน  

251 1.96 .76 

14. เป็นเรื่องส าคญัที่จะต้องแต่งงานกับคนในกลุ่มชาติพนัธุ์

เดยีวกนั  

250 2.32 1.02 

 

ตารางแสดงผลทางสถติเิกีย่วกบัการเชือ่ถอืสือ่ของกลุ่มชาตพินัธุก์บัจุดยนืการปรบัตวัทางวฒันธรรม 

ประเดน็ความคดิเหน็ N Mean S.D. 

1. หากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต้องการรกัษาวฒันธรรมของกลุ่มไว้ 

พวกเขาควรจะอยู่แต่ภายในกลุ่ม  

251 2.84 1.095 

2. สงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมจะแก้ปัญหาได้

ง่าย 

249 2.54 .88 

3.กลุ่มชาติพนัธุ์ท ัง้หมดควรรกัษาวฒันธรรมของตวัเองไว ้แต่ก็

ควรจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่ดว้ย 

251 2.18 .79 

4. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  

245 2.50 .73 

5. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ ในประเทศ 

251 2.04 .73 

6. คนจากกลุ่มชาติพนัธุ์หน่ึงไม่สามารถเข้าใจปัญหาของคน

อีกกลุ่มชาติพนัธุไ์ด้จริงๆ 

251 2.51 .90 

7. กลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนสนใจในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม

เรา  

249 2.51 .74 

8. กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตไิด้ 246 2.14 .80 

9. ผูส้ ื่อขา่วจากกลุ่มชาตพินัธุส์ามารถช่วยน าพาบรรยากาศที่ดใีน

การอยูร่่วมกนัระหวา่งชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยได้ 

250 2.26 .75 

10. ท่านพึงพอใจกบัระบบการเมืองระดบัชาติ  247 3.06 .99 

11. การหางานท าของคนในกลุ่มชาตพินัธุข์องท่านเป็นเรื่องส าคญั 251 2.13 .75 
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12. การหาที่พกัอาศยัของคนในกลุ่มชาตพินัธุ์ของท่านเป็นเรื่อง

ส าคญั 

251 2.09 .76 

13. เป็นเรื่องส าคญัทีค่นในกลุ่มชาตพินัธุจ์ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื

ท่านหากเกดิเหตุฉุกเฉิน  

251 1.95 .75 

14. เป็นเรื่องส าคญัที่จะต้องแต่งงานกับคนในกลุ่มชาติพนัธุ์

เดยีวกนั  

250 2.32 1.02 

 

 จากการวเิคราะหด์ว้ย compare mean พบวา่ การเชื่อถอืสื่อรฐัและสื่อชาตพินัธุไ์ม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่ท า

ใหเ้กดิความแตกต่างในการปรบัตวัทางวฒันธรรมอยา่งชดัเจน  

  ความต่างเพยีงประการเดยีวคอืในกลุ่มผู้ที่เชื่อถือในสื่อชาตพินัธุ์ จะเหน็ด้วยว่า คนจากกลุ่มชาติ

พนัธุห์นึ่งไม่สามารถเขา้ใจปัญหาของคนอกีกลุ่มชาตพินัธุ์ได้จรงิ (ค่า mean ที่ 2.51) ในขณะที่คนที่เชื่อถือ

สื่อของรฐั มคีวามคดิเหน็ไปในทางทีไ่ม่เหน็ดว้ย (อยา่งไรกด็ ี mean แตกต่างกนัที่ 0.01/ค่า mean ที่ 2.50) 

จงึอาจระบุได้ว่า ในกลุ่มผู้ที่เชื่อถือสื่อชาตพินัธุ์ มคีวามเหน็ว่า การรบัรู้และเขา้ใจปัญหาเชงิชาตพินัธุ์เป็น

เรื่องเฉพาะในกลุ่มชาตพินัธุเ์ท่านัน้ อยา่งไรกด็ ีดว้ยค่า mean ทีแ่ตกต่างกนัน้อยมาก จงึไม่อาจระบุได้อย่าง

ชดัเจนวา่ประเดน็เกดิจากการเชื่อถอืสื่อทีแ่ตกต่างกนัจรงิ ดงันัน้ ในภาพรวมแล้ว จงึไม่อาจกล่าวได้ว่า การ

เชื่อถอืสื่อรฐัและสื่อชาตพินัธุ ์เป็นปัจจยัทีส่่งผลใหเ้กดิความแตกต่างกนัในการปรบัตวัทางวฒันธรรม 

 อย่างไรกต็าม หากเราพิจารณาว่า การใช้ภาษาในชีวติประจ าวนัซึ่งมีลกัษณะเป็นภาษาใช้งาน 

(working language) และการใช้ภาษาในครอบครวั (native language) สามารถสะท้อนลกัษณะทางชาติ

พนัธุ์ได้ และน ามาใช้วเิคราะห์ถึงความคิดเห็นต่อประเด็นการปรบัตวัทางวฒันธรรมเป็นรายขอ้ จะพบ

รายละเอยีดดงันี้ 

1. ความเหน็เรื่อง หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของกลุ่มไว ้พวกเขาควรอยูภ่ายในกลุ่ม 

ทัง้ผูใ้ชภ้าษาไทยในชวีติประจ าวนั ผูใ้ชภ้าษามลายถูิน่ในชวีติประจ าวนั ผูใ้ชภ้าษาไทยในครอบครวั 

และผู้ใช้ภาษามลายูถิ่นในครอบครวั ล้วนเหน็ด้วยกบัความเห็นนี้ โดยกลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยนัน้มี

ความเหน็ดว้ยในระดบัทีส่งูกวา่ผูใ้ชภ้าษามลาย ู

2. ความเห็นเรื่อง สงัคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรมจะแก้ปัญหาได้ง่าย พบว่า ทุกกลุ่ มมี

ความเห็นด้วยในระดับใกล้เคียงกนั โดยกลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยจะมีระดบัความเห็นด้วยมากกว่า

เลก็น้อย 
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3. ความเหน็เรื่อง กลุ่มชาตพินัธุค์วรรกัษาวฒันธรรม แต่กค็วรปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมของคนกลุ่ม

ใหญ่ดว้ย พบวา่ กลุ่มผูใ้ชภ้าษาทัง้หมดมคีวามไม่เหน็ดว้ยไปในทางเดยีวกนั ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

โดยผูใ้ชภ้าษาไทยจะไม่เหน็ดว้ยสงูกวา่ 

4. ความเหน็เรื่อง ความจ าเป็นในการตดิตามขา่วสารของกลุ่มชนส่วนใหญ่ พบว่า ทุกกลุ่มไม่เหน็ด้วย

ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

5. ความเหน็เรื่อง ความจ าเป็นในการตดิตามขา่วสารของกลุ่มชนกลุ่มน้อย พบว่า ทุกกลุ่มไม่เหน็ด้วย 

โดยกลุ่มผูใ้ชภ้าษามลายถูิน่มแีนวโน้มความไม่เหน็ดว้ยสงูกวา่ 

6. ความเหน็เรื่อง คนจากชาตพินัธุห์นึ่งไม่สามารถเขา้ใจปัญหาของคนอกีกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งได้จรงิ ๆ 

พบว่า มคีวามเหน็แตกต่างกนั โดยกลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยมีความเหน็ด้วย ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ภาษา

มลายมูคีวามไม่เหน็ดว้ย 

7. ความเห็นเรื่อง กลุ่มชาติพนัธุ์อื่นสนใจกิจกรรมการเมืองของกลุ่มเรา พบว่า ผู้ใช้ภาษาไทยใน

ชวีติประจ าวนั ผูใ้ชภ้าษาไทยในครอบครวั และผูใ้ชภ้าษามลายใูนครอบครวั เหน็ดว้ยกบัความเหน็นี้ 

โดยกลุ่มผูใ้ชภ้าษาไทยมแีนวโน้มเหน็ดว้ยในระดบัทีม่ากกวา่ 

8. ความเหน็เรื่อง กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัต ิพบวา่ ทุกกลุ่มมลีกัษณะไม่เหน็

ดว้ย  

9. ความเห็นเรื่อง ผู้สื่อข่าวจากกลุ่มชาติพนัธุ์สามารถช่วยน าพาบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

ระหวา่งชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยได ้พบวา่ ทุกกลุ่มมคีวามไม่เหน็ดว้ยในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

10. ความเห็นเรื่อง การพงึพอใจในระบบการเมืองระดบัชาติ พบว่า ทุกกลุ่มเห็นด้วย โดยกลุ่มผู้ใช้

ภาษาไทยมรีะดบัความเหน็มากกวา่ 

11. ความเหน็เรื่อง การหางานท าของคนในกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกบัตน พบว่า ทุกกลุ่มไม่เหน็ด้วยใน

ระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยผูใ้ชภ้าษามลายไูม่เหน็ดว้ยในระดบัทีส่งูกวา่ 

12. ความเหน็เรื่อง การหาที่พกัอาศยัในกลุ่มชาตพินัธุ์เป็นเรื่องส าคญั พบว่า กลุ่มผู้ใช้ภาษาไทยใน

ครอบครวัเหน็ดว้ย ในขณะทีก่ลุ่มอื่นๆ ไม่เหน็ดว้ย 

13. ความเหน็เรื่อง เป็นเรื่องส าคญัที่คนในกลุ่มชาตพินัธุ์จะต้องให้ความช่วยเหลือท่านหากเกดิเหตุ

ฉุกเฉิน พบวา่ ทุกกลุ่มไม่เหน็ดว้ย โดยกลุ่มผูใ้ชภ้าษามลายถูิน่ไม่เหน็ดว้ยในระดบัทีส่งูกวา่ 

14. ความเหน็เรื่อง เป็นเรื่องส าคญัที่จะต้องต่างงานกบัคนในกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนั พบว่า ทุกกลุ่มไม่

เหน็ดว้ยในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยกลุ่มผูใ้ชภ้าษาไทยในครอบครวัมคีวามไม่เหน็ดว้ยในระดบัน้อย

กวา่กลุ่มอื่นๆ 
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- ความสมัพนัธ์ทางสถิตริะหว่างการใช้ Chat คุยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์กบัประเดน็ความเหน็จุดยนืการ

ปรบัตวัทางวฒันธรรม 

ตารางเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ Chat คุยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์ กบั ประเดน็ความเหน็

จุดยนืการปรบัตวัทางวฒันธรรม  

ประเดน็ความคดิเหน็ N Mean S.D. 

1. หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของกลุ่มไว ้พวก

เขาควรจะอยูแ่ต่ภายในกลุ่ม  

245 2.83 
1.084 

2. สงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมจะแกปั้ญหาไดง้่าย 243 2.59 .874 

3.กลุ่มชาติพนัธุ์ท ัง้หมดควรรกัษาวฒันธรรมของตวัเองไว ้แต่ก็

ควรจะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่ดว้ย 

245 2.19 
.808 

4. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  

241 2.00 
.736 

5. เป็นเรื่องจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดิตามขา่วสารเกี่ยวกบัเหตุการณ์ทาง

การเมอืงของชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ ในประเทศ 

245 2.15 
.736 

6. คนจากกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเข้าใจปัญหาของคนอีก

กลุ่มชาตพินัธุไ์ดจ้รงิๆ 

245 2.51 
.899 

7. กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นสนใจในกจิกรรมทางการเมอืงของกลุ่มเรา  244 2.52 .739 

8. กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตไิด้ 243 2.15 .799 

9. ผูส้ ื่อขา่วจากกลุ่มชาตพินัธุส์ามารถช่วยน าพาบรรยากาศที่ดใีน

การอยูร่่วมกนัระหวา่งชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยได้ 

244 2.27 
.736 

10. ท่านพงึพอใจกบัระบบการเมอืงระดบัชาต ิ 241 3.07 .981 

11. การหางานท าของคนในกลุ่มชาตพินัธุข์องท่านเป็นเรื่องส าคญั 245 2.12 .747 

12. การหาที่พกัอาศยัของคนในกลุ่มชาตพินัธุ์ของท่านเป็นเรื่อง

ส าคญั 

245 2.10 
.748 

13. เป็นเรื่องส าคญัทีค่นในกลุ่มชาตพินัธุจ์ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื

ท่านหากเกดิเหตุฉุกเฉิน  

245 1.93 
.738 

14. เป็นเรื่องส าคญัที่จะต้องแต่งงานกับคนในกลุ่มชาติพนัธุ์

เดยีวกนั  

244 2.23 
1.018 
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จากการวเิคราะห์โดยใช้ compare mean ปัจจยัด้านเชื้อชาตแิละการใช้ภาษาไม่ได้ส่งผลต่อการ 

chat คุยกนัเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์ ไม่พบการแยกตวัออกจากเป็นกลุ่ม ๆ ตามเชื้อชาตหิรอืการใช้ภาษา ที่

สมัพนัธก์บัการ chat เฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ ์และมคีวามเหน็ทีแ่สดงแนวโน้มเหน็ด้วยในประเดน็เกี่ยวกบัการ

รกัษาวฒันธรรมดว้ยการอยูใ่นกลุ่ม สงัคมทีห่ลากหลายจะแก้ปัญหาได้ง่าย คนจากชาตพินัธุ์อื่นไม่สามารถ

เขา้ใจปัญหาของอกีกลุ่มได ้กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นสนใจกจิกรรมทางการเมอืงเรา พงึพอใจกบัการเมอืงระดบัชาติ 

  ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ chat คุยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์กบัความเหน็ที่เกี่ยวกบั

การปรบัตวัทางวฒันธรรม แปรผลโน้มเอยีงไปในทางไม่ได้คุยกนัเฉพาะในกลุ่มชาตพินัธุ์ อย่างไรกด็ ีชาติ

พนัธุไ์ทยมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ใช ้chat คุยเฉพาะในกลุ่มชาตพินัธุ ์มากกวา่ กลุ่มชาตพินัธุ์มลาย ูที่มแีนวโน้มใช ้

chat คุยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุข์องตวัเอง 

 

- การบรโิภคสื่อในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

1) ลกัษณะการบรกิารโภคสือ่ทัว่ไป นิยมดูโทรทศัน์ช่อง 3 เป็นล าดบัที่ 1 (210 ตวัอย่างบรโิภคสื่อ

โทรทศัน์ จากกลุ่มตวัอย่าง 263 ตวัอย่าง) ดูโทรทศัน์ช่อง 7 เป็นล าดบัที่ 2 (199) นิยมอ่านหนังสอืพมิพ์

ไทยรฐั (185) และหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส์ (141) ซึ่งมากกว่าการดูโทรทศัน์ช่อง 9 (115) และบรโิภคสื่อวทิย ุ

สื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ในสดัส่วนทีน้่อยกวา่มาก 

2) ลกัษณะการบริโภคสือ่ของผู้ติดตามสือ่รฐัเป็นประจ า ข้อมูลทางสถิตไิด้น าเสนอภาพรวม คือ 

ส่วนมากนิยมดโูทรทศัน์ช่อง 3 (75/195) อ่านหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั (45/195) ดูโทรทศัน์ช่อง 7 (41/195) ฟัง

วทิยุโดยไม่ระบุเจาะจง (35/195) ช่อง 9 (23/195) ช่อง TPBS (23/195) ช่องโทรทศัน์อื่น ๆ โดยไม่ระบุ

เจาะจง (21/195) ดูช่อง 5 (13/195) อ่านหนังสอืพมิพ์เดลินิวส์ (10/195) และใช้สื่อออนไลน์แบบไม่ระบุ

เจาะจง (9/195)  ในขณะที่สื่อนิตยสารมีสดัส่วนที่น้อยที่สุด (2/85) ซึ่งพบว่าการใช้สื่อออนไลน์และการ

บรโิภคนิตยสารมสีดัส่วนทีน้่อยมาก 

3) ลกัษณะการบรโิภคสือ่ของผูต้ดิตามสือ่ชาตพินัธุเ์ป็นประจ า มภีาพรวมที่แตกต่างไปเลก็น้อย คอื 

มกันิยมฟังวทิยุมากกว่าดูโทรทศัน์ คือ ฟังวทิยุคลื่น 91.50 (มีเดียสลาตนั) สูงสุด (27/85) ในขณะที่ดู

โทรทศัน์ช่อง 11 รองลงมา (18/85) และดรูายการโทรทศัน์ต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซยี (13/85) บรโิภคสื่อ

วทิยุโดยไม่ระบุเจาะจง (10/85) ดูโทรทศัน์แบบไม่เฉพาะเจาะจง (8/85)  และใช้สื่อออนไลน์แบบไม่ระบุ

เจาะจง (7/85) เป็นตน้ 

จากผลการส ารวจขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ สภาพการบรโิภคสื่อในจงัหวดัชายแดนใตน้ัน้ สื่อโทรทศัน์

เป็นช่องทางทีม่สีดัส่วนในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคสื่อมากเป็นล าดบัต้นๆ ซึ่งเป็นเช่นนัน้ในการบรโิภคสื่อทัว่ไป

และกลุ่มที่ติดตามสื่อของรฐั อย่างไรก็ดี พบว่า ในกลุ่มผู้ติดตามสื่อชาติพนัธุ์นัน้ มกันิยมบริโภคข้อมูล
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ขา่วสารผ่านสื่อวทิยมุากกวา่ ทัง้นี้ หากวเิคราะห์ในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ร่วมด้วย จะยิง่พบว่า การใช้สื่อ

ออนไลน์ของผูต้ดิตามสื่อชาตพินัธุม์สีดัส่วนทีส่งูกวา่ผูต้ดิตามสื่อรฐั  

  ในกลุ่มผูต้ดิตามสื่อของรฐันัน้ ช่องโทรทศัน์ทีผู่บ้รโิภคนิยม คอืช่อง 7 และช่อง 3 ในขณะทีค่ลื่นวทิยุ

มเีดียสลาตนัเป็นที่นิยมส าหรบัผู้ติดตามสื่อชาติพนัธุ์มากกว่า อย่างไรก็ด ีหากพิจารณาการบริโภคสื่อ

โทรทศัน์โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัสถานีแล้ว จะพบว่า ผู้ตดิตามสื่อชาตพินัธุ์เองกระจายความสนใจในการ

บริโภคสื่อโทรทศัน์ไปยงัสถานีช่อง 11 ซึ่งในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้จะมีรายการเป็นภาษามลาย ูการ

บรโิภคโทรทศัน์ของประเทศมาเลเซยี และรายการทวีดีาวเทยีมเช่น White Chanel TMTV และ Yateem TV 

ดว้ย ซึง่ลกัษณะดงักล่าวแตกต่างจากการบรโิภคโทรทศัน์ของกลุ่มผูต้ดิตามสื่อรฐัอยา่งชดัเจน  ดั ง นั ้ น 

จงึอาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มผู้ตดิตามสื่อรฐั มกีารบรโิภคสื่อโทรทศัน์อย่างกระจุกตวั ในขณะที่ผู้ตดิตามสื่อชาติ

พนัธุ ์มกีารบรโิภคสื่อวทิยกุระจุกตวั 

 

 - การอภปิรายผล 

การอภปิรายผลต่อสมมุตฐิาน มดีงัต่อไปนี้ 

1) ผู้รบัสือ่ทีร่บัสือ่กระแสหลกัมากๆ จะแสดงให้เห็นว่ามีการประสานเขา้กบัวฒันธรรมหลกัมาก 

เพราะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของภาครฐัมาก 

จากขอ้มลูการวเิคราะหท์างสถติดิว้ย cross tabulation ระหวา่งผูท้ ีใ่ชภ้าษาแตกต่างกนั (ไทย, มลายู

ถิ่น, มลายกูลาง, จีน, อื่น ๆ ทัง้นี้ในที่นี้จะระบุเฉพาะภาษาไทยและมลายูถิ่นซึ่งมีกลุ่มตวัอย่างรวมกนัที ่

98.5%) กบัการตดิตามสื่อทีแ่ตกต่างกนั (บรโิภคสื่อรฐั, บรโิภคสื่อชาตพินัธุ)์ และการเชื่อถอืสื่อทีแ่ตกต่างกนั 

(เชื่อถอืสื่อรฐั, เชื่อถอืสื่อชาตพินัธุ)์ ไม่พบความแตกต่างกนั 

ในส่วนการวเิคราะห์ทางสถิติด้วย compare mean โดยเปรยีบเทยีบระหว่างผู้เชื่อถือสื่อรฐักบัผู้

เชื่อถอืสื่อชาตพินัธุว์า่มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ในการปรบัตวัทางวฒันธรรมในลกัษณะอย่างไร พบว่า

ค่าเฉลี่ยของ mean ของกลุ่มที่เชื่อถือสื่อรฐักบักลุ่มที่เชื่อถือสื่อชาตพินัธุ์ มลีกัษณะเป็นไปในทางเดยีวกนั

เกอืบทัง้หมดจาก 14 ขอ้ ยกเวน้ในขอ้ทีร่ะบุวา่ คนจากกลุ่มชาตพินัธุห์นึ่งไม่สามารถเขา้ใจปัญหาของคนอกี

กลุ่มชติพนัธุไ์ดจ้รงิๆ โดยผู้ที่เลอืกเชื่อถือสื่อชาตพินัธุ์มคีวามเหน็ด้วยกบัขอ้นี้ (mean=2.51) ในขณะที่ผู้ที่

เชื่อถอืสื่อรฐั ไม่เหน็ด้วยกบัขอ้นี้ (mean=2.50) อย่างไรกด็ ีด้วยความต่างของค่า mean เพยีง 0.01 จงึไม่

สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ความต่างดงักล่าวนี้เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลมาจากการเชื่อถอืสื่อรฐัหรอืไม่ 

 นอกจากนี้ หากสงัเกตโดยใชก้ารประเดน็การประสานเขา้กบัการเมอืงระดบัชาตริ่วมด้วย จะพบว่า 

ทัง้ในปัจจยัเชิงเชื้อชาติ ชาติพนัธุ์ และการเชื่อถือสื่อนัน้ ล้วนพึงพอใจกบัการเมืองระดบัชาติในระดับ

ค่อนขา้งสงู 
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  ดงันัน้ จงึสรุปไดว้า่ จากการวเิคราะหผ์ลและความสมัพนัธ์ทางสถิตพิบว่า ทัง้ผู้ที่รบัสื่อกระแสหลกั

มาก ๆ และผูท้ ีร่บัสื่อชาตพินัธุม์าก ๆ มคีวามผสมกลมกลนืกบัวฒันธรรมหลกัมากเช่นเดยีวกนั 

 

2) ผูร้บัสือ่ทีร่บัสือ่ชาตพินัธุม์ากๆ จะแสดงใหเ้หน็วา่มกีารแยกตวัออกจากชนกลุ่มใหญ่ เพราะได้รบั

ขอ้มลูขา่วสารจากกลุ่มชาตพินัธุม์ากกวา่ 

จากการวเิคราะห ์ไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งการแยกตวัออกจากชนกลุ่มใหญ่เนื่องจากไดร้บัขอ้มูล

ขา่วสารจากกลุ่มชาตพินัธุม์ากกว่า ในทางกลบักนักลบัพบว่า ผู้ที่รบัสื่อชาตพินัธุ์และให้ความเชื่อถือต่อสื่อ

ของชาตพินัธุ ์กจ็ะมสีดัส่วนการรบัสื่อของรฐัและเชื่อถอืในสื่อของรฐัสงูดว้ย นอกจากนี้ยงัมคีวามเหน็ด้วยใน

การพยายามปรบัตวัเขา้กบักลุ่มชนส่วนใหญ่โดยสามารถรกัษาวฒันธรรมของตนเอาไวไ้ด ้เป็นตน้ 

นอกจากนี้เมื่อเทยีบเฉพาะผู้ใช้สื่อออนไลน์ chat คุยกนัเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์ กไ็ม่พบความต่างที่

สามารถบ่งชี้ได้ว่าจะส่งผลให้เกดิการแยกตวัออกจากชนกลุ่มใหญ่ได้ เช่นกนั ทัง้นี้ จากข้อมูลยงัระบุใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม คอื พบวา่ มลีกัษณะทีไ่ม่ได ้chat คุยเฉพาะชาตพินัธุอ์กีดว้ย 

 

3) ผูร้บัสือ่ทีร่บัสือ่กระแสหลกัมากๆ จะไม่ค่อยมกีารแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเท่าไรนัก เพราะ

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและคุณค่าของวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยมาน้อย 

จากการวเิคราะหพ์บวา่มคีวามแตกต่างเลก็น้อยระหวา่งผูท้ ีเ่ชื่อถอืสื่อของรฐักบัจุดยนืในการปรบัตวั

ทางวฒันธรรม ซึง่สะทอ้นการแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เช่น กรณีผูเ้ชื่อถอืสื่อกระแสหลกัหรอืสื่อของรฐั

นัน้จะมคีวามเหน็ในท านองทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัการที่สงัคมที่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมจะแก้ปัญหาได้

ง่าย และเหน็ดว้ยกบัการทีค่นจากกลุ่มชาตพินัธุห์นึ่งไม่สามารถเขา้ใจในปัญหาของคนอกีกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่ง 

ในส่วนของความเหน็เรื่องกลุ่มชาตพินัธุ์อื่นสนใจในกจิกรรมทางการเมอืงของกลุ่มชาตพินัธุ์เรา มแีนวโน้ม

ความเหน็ไปในเชงิไม่เหน็ดว้ยในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกบัไม่เหน็ดว้ย (ไม่เหน็ดว้ย 2.52 เหน็ดว้ย 2.51)  

 เมื่อพจิารณาถึงประเดน็ที่แสดงความเหน็ในลกัษณะที่เน้นการแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ ์

เช่น ค าถามถงึเรื่องส าคญัทีจ่ะตอ้งแต่งงานกบัคนในกลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนั กพ็บวา่เป็นไปในทศิทางทีไ่ม่เหน็

ดว้ย ไม่วา่จะวเิคราะหร์่วมกบัปัจจยัดา้นภาษาและการเชื่อถอืสื่อของรฐั 

 จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ร ับสื่อกระแสหลกัมาก ๆ ไม่ค่อยแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึ่งมี

ลกัษณะไม่ต่างกนักบัผูร้บัสื่อชาตพินัธุด์ว้ย 

 

4) ผูร้บัสือ่ทีร่บัสือ่ชาตพินัธุม์ากๆจะแสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอย่างเขม้ขน้ เพราะได้รบัขอ้มูล

ขา่วสารและคุณค่าของวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยมามาก ซึง่ประเดน็นี้จะเป็นมากในกลุ่มคนจากกลุ่มชาติ

พนัธุใ์นชุมชนออนไลน์ 
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เช่นเดยีวกบัในขอ้ 3 กล่าวคอื แมก้ารวเิคราะหท์างสถติจิะชีใ้หเ้หน็วา่ผูร้บัสื่อชาตพินัธุม์ลีกัษณะการ

แสดงอตัลกัษณ์บา้ง แต่กไ็ม่ได้ชดัเจนและเขม้ขน้ และยงัมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัผู้รบัสื่อกระแสหลกัหรอืสื่อ

ของรฐัอกีดว้ย 

 

 - ขอ้สงัเกต 

ขอ้สงัเกตส าคญัคอื การประสานเขา้กบัการเมอืงระดบัชาต ิ ซึ่งจากการวเิคราะห์ผลทางสถิตทิ ัง้ใน

ตวัแปรเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น ๆ เช่น ภาษา การบรโิภคและความเชื่อมัน่ต่อสื่อ

ของรฐัและสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ ์การใช ้chat คุยกนัเฉพาะในกลุ่ม ลว้นแต่บ่งชีว้า่ ทุกกลุ่มตวัอยา่งและทุกตวั

แปรมคีวามพงึพอใจกบัระบบการเมอืงระดบัชาต ิทัง้นี้ อาจมลีกัษณะความแตกต่างที่สงัเกต คอื กลุ่มผู้ใช้

ภาษาไทยในชวีติประจ าวนัและในครอบครวั จะมคีวามพงึพอใจในการเมอืงระดบัชาตใินระดบัทีส่งูกวา่กลุ่มที่

ใชภ้าษามลายถูิน่ในชวีติประจ าวนัและในครอบครวั (3.29, 3.31 กบั 2.97, 3.02)       

อยา่งไรกด็ ีหากใชก้ารตคีวามบรบิทซึง่เป็นวธิกีารในเชงิคุณภาพ เราอาจประเมนิค่าได้ว่า ทุกกลุ่ม

ชาตพินัธุแ์ละภาษา มคีวามคดิวา่ตอ้งรวมกลุ่มทางชาตพินัธุข์องตนไวใ้ห้เพื่อรกัษาวฒันธรรมของตน แต่ไม่

ถงึขนาดแยกตวัออกเป็นวฒันธรรมเดีย่ว โดยทุกกลุ่มทางภาษาและการเชื่อถือสื่อของรฐัและสื่อชาตพินัธุ์มี

ความพงึพอใจต่อการเมอืงระดบัชาตเิหมอืนกนั ไม่เหน็ความส าคญัของการที่คนในกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนั

ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืเมื่อเกดิเหตุเดอืดรอ้น และไม่เหน็ความส าคญัของการแต่งงานกบัคนในกลุ่มชาตพินัธุ์

เดยีวก ัเช่นกนั 

ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นการผสมกลนืกลาย (Assimilation) ระหวา่งกลุ่มคนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใตไ้ดอ้ยา่งด ีและหากพจิารณาวา่ มผีูใ้ชภ้าษามลายใูนชวีติประจ าวนัและในครอบครวัจ านวนไม่น้อยที่

ระบุว่าตวัเองมเีชื้อชาตไิทย ผู้วจิยัอาจตัง้ค าถามได้เพิม่เตมิว่า ลกัษณะดงักล่าวเป็นผลมาจากการด าเนิน

นโยบายผสมกลมกลนืทางวฒันธรรม หรอืเป็นผลมาจากความอ่อนไหวของผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่ตอ้งการ

แสดงอตัลกัษณ์ของตนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชือ้ชาตแิละสญัชาตอิอกมาอย่างชดัเจนอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

ทัง้สองอยา่ง เป็นตน้ 

ปัญหาส าคญัทีค่วรตัง้ขอ้สงัเกตอกีประการหนึ่งคอื ช่องทางและความหลากหลายของสื่อชาตพินัธุ ์

จากข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า เมื่อถามชื่อของสื่อชาติพนัธุ์ โดยส่วนมากจะให้รายละเอียดเป็นชื่อ

สถานีโทรทศัน์และสถานีวทิยขุองรฐั ทัง้นี้ เป็นไปไดว้า่ ส าหรบัประเทศไทยยงัคงมกีลไกทีเ่อื้ออ านวยให้ช่อง

ทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ ทัง้โทรทศัน์และวทิยุอยู่ในการควบคุมของภาครฐัและใช้ชื่อที่

เกี่ยวข้องกบัภาครฐัเสยีเป็นส่วนใหญ่ หรอืาจสะท้อนภาพของการด าเนินกจิการสื่อโทรทศัน์และวทิยุใน

ประเทศไทยทีไ่ม่ไดม้กีารประกาศตวัชดัเจนว่าเป็นสื่อเฉพาะชาตพินัธุ์ใดชาตพินัธุ์หนึ่ง แต่ด้วยจ านวนของ
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ชนกลุ่มใหญ่ จงึท าใหส้ื่อทัง้หลายมแีนวโน้มตอบสนองต่อความเป็นไทยมากกวา่ชาตพินัธุ์อื่นๆ หรอืไม่ เป็น

ตน้ 

 

3.1.3 การสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือในเรื่องรปูแบบของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม

และการส่ือสารในบริบทน้ี 

ในส่วนนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญด้านสื่อในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในบรบิทของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในพื้นที่ดงักล่าวและบทบาท

ของสื่อทีค่วรจะเป็น 

วลกัษณ์กมล จ่างตระกูล คณบดคีณะวทิยาการสื่อสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี ไดใ้หส้มัภาษณ์โดยวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ด้านสื่อในกรณีของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็น

พืน้ทีท่ ีก่ลุ่มชาตพินัธุม์ลายมูุสลมิอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากและเป็นพืน้ทีท่ ีม่ปัีญหาความรุนแรงอยูใ่นขณะนี้ ไว้

วา่ มกีารเปลีย่นแปลงทางภูมศิาสตร์การสื่อสารที่มนีัยยะส าคญั กล่าวคอื เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกดิขึน้

อย่างซ ้าซากมานานหลายปีท าให้เกิดการถอยออกจากพื้นที่ของสื่อมวลชนกระแสหลกัมากขึน้ ทัง้ด้วย

เหตุผลหลายประการ เช่น เหตุการณ์ทีย่ดืเยือ้นี้ไม่ไดส้ร้างความน่าตื่นเต้นให้กบัพวกเขาอกีต่อไปแล้ว และ

สถานการณ์ที่ดูจะมคีวามรุนแรงมากขึน้ส่งผลให้สื่อมวลชนส่วนกลางไม่กล้าเสี่ยงชวีติลงมาท างานข่าวใน

พื้นที่ รวมทัง้อาจไม่มีประเดน็ใหม่ และโครงสร้างองค์กรสื่อที่รวมศูนยก์ารผลติสื่ออยู่ที่ส่วนกลางซึ่งมอง

ประเดน็สามจงัหวดัชายแดนใตใ้นภาพทีเ่ป็นลบ ปรากฏการณ์นี้สะทอ้นประเดน็ปัญหาหลกั ประการแรก คอื 

ผูส้่งสาร ซึง่รวมถงึนกัขา่วและบรรณธกิารขา่ว ผูท้ าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ฝ้าประตขูา่ว (gateways of message) การ

ที่สื่อกระแสหลกัพึ่งนักข่าวในพื้นที่ (stringers) มากเกนิไปท าให้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้

นักข่าวพื้นที่ไม่ได้ผ่านการอบรมการท าข่าว นอกจากนี้ภูมิหลงัของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ ถือเป็น

ขอ้จ ากดัในการมองความเป็นชาต ิปัญหาหลกัประการที่สองคอื เนื้อหาสื่อ ที่เน้นความรุนแรงที่มองเห็น 

(visible violence) ปัญหาประการทีส่ามคอืองคก์รสื่อ ทีม่กีารรวมศนูยก์ารผลิตสื่อไวท้ี่กรุงเทพฯ ท าให้ภาพ

สามจงัหวดัชายแดนใต้ถูกมองจากมุมมองแบบส านักข่าวตะวนัตกรายงานข่าวประเทศที่ก าลงัพฒันา และ

ปัญหาประการทีส่ ี ่คอืแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรม ส่วนใหญ่สื่อใชก้ารรายงานขา่วแบบขา่วอาชญากรรม เช่น มี

คนบาดเจบ็จ านวนกีค่น 

สถานการณ์เช่นนี้จงึกลายเป็นโอกาสใหม่ของสื่อทางเลอืกจากหลากหลายองคก์รในพื้นที่ ทัง้การใช้

สื่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ หรอืการสร้างศกัยภาพของสื่อที่ใช้เทคโนโลยดีัง้เดมิที่มีอยู่ เช่น วทิยุชุมชน การ

เชื่อมโยงขอ้มลูขา่วสารกนัในเครอืขา่ยสื่อสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ ซึง่การลงพืน้ที่ของนักข่าวจากส่วนกลางที่

น้อยลงเรื่อยๆ นี้ ท าใหเ้หน็ความเคลื่อนไหวของสื่อในพืน้ทีม่ากขึน้และชดัเจนขึน้  
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สื่อทางเลอืกในพืน้ทีเ่หล่านี้มจีุดเด่น คอื เป็นแหล่งขอ้มูลที่ส าคญั มคีวามรู้ความเขา้ใจมากกว่าสื่อ

ขา้งนอก รวมทัง้มลีกัษณะเป็นเครอืขา่ยกบัภาคประชาสงัคมและภาควชิาการที่ท างานด้านการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงและการขบัเคลื่อนกระบวนการสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ในพืน้ที ่และมผีลกระทบในดา้นบวก คอื ช่วย

กระตุน้ใหเ้กดิการพดูคุยแลกเปลีย่น และเป็นสะพานเชื่อมช่องวา่งระหวา่งกลุ่มต่างๆ เช่น ระหวา่งคนท างาน

ภาครฐักบัประชาชน เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็ามสื่อทางเลอืกไม่ไดม้ดีา้นเดยีว ยงัอาจมผีลกระทบดา้นลบไดเ้ช่นกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่

ในบรบิทของพื้นที่ที่มกีลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางชาตพินัธุ์ ศาสนา และวฒันธรรม และมีความขดัแย้ง

รุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียรายวนั กล่าวคอื การโต้ตอบไปมา และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกบัความ

ขดัแยง้และความสญูเสยีจากสถานการณ์ความรุนแรงในสื่อสงัคมออนไลน์มมีากขึน้ มแีนวโน้มที่เกดิความ

แตกแยก หรอืการแบ่งพวกเขาพวกเรา รวมทัง้ขยายพืน้ทีแ่ห่งความกลวัและความเกลยีดชงัยิง่ขึน้ได้ดว้ย 

 

3.2 ผลการศึกษากรณีประเทศมาเลเซีย 

 3.2.1 การวิเคราะห์เน้ือหาเรื่องการรายงานข่าวเลือกตัง้ซ่อมท่ีกะจงัของส่ือส่ิงพิมพ์

ระดบัประเทศและระดบัชาติพนัธุ:์ ชาติพนัธุนิ์ยมถกูน ามาใช้เพ่ือการเล่นเกมทางการเมืองหรือไม่? 

- บทน า 

ประเด็นด้านชาตพินัธุ์ในบริบทของประเทศมาเลเซยีมีความโดดเด่นและชดัเจนอยู่ในพื้นที่ทาง

การเมอืง พรรคการเมอืงในมาเลเซยีหลายพรรคก่อตัง้ขึน้มาจากกลุ่มชาตพินัธุต์ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 พรรคร่วม

รฐับาล (พรรค Barisan Nasional หรอืพรรคพนัธมติรแห่งชาต)ิ ประกอบไปด้วยพรรคการเมอืงทัง้หมด 13 

พรรค โดย 4 พรรคหลกัๆ ที่มบีทบาทส าคญัภายในพรรคร่วมรฐับาล คอื พรรค UMNO (United Malay 

National Organisation) พรรค MCA (Malaysian Chinese Association - พรรคสหพนัธ์ชาวจนีมาเลย์) 

พรรค MIC (สภาชาวอินเดยีมาเลย ์- Malaysian Indian Congress) และพรรค PBB (Parti Pesaka 

Bumiputra Bersatu) ซึง่แต่ละพรรคเป็นตวัแทนชุมชนชาวมลาย ูจนี อนิเดยี และภูมบุิตร ตามล าดบั ฝ่าย

ค้านรฐับาล หรอืเรยีกว่า Pakatan Rakyat หรอืพนัธมติรประชาชน ประกอบไปด้วย 3 พรรค คอื พรรค 

PAS (Parti Islam Se-Malaysia) ซึ่งมชีาวอสิลามเป็นหลกั, พรรค DAP (Democratic Action Party) 

ประกอบดว้ยชาวจนีเป็นหลกั และพรรค PKR (Parti Keadilan Rakyat) ซึง่มชีาตพินัธุม์ลายเูป็นหลกั พรรค 

DAP และ PKR พยายามทีจ่ะยดึตวัเองเป็นพรรคเสรนีิยม ไม่ยดึตดิกบัศาสนาและเชื้อชาต ิแต่การแบ่งเชื้อ

ชาตภิายพรรคร่วมยงัคงมอียู ่

นกัการเมอืงมาเลเซยีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล าบากในการปรากฏตวัเพื่อปกป้องสทิธิของเชื้อชาติ

ของตนในการไดร้บัการสนบัสนุนจากภายในพรรค แต่ในขณะเดยีวกนักต็อ้งท าตวัให้เป็นที่น่าสนใจของเชื้อ
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ชาตอิื่นในรูปของความพอด ีจุดยนืของนักการเมอืงอาจช่วยให้เกดิผลดหีรอืผลโดยเฉพาะในช่วงของการ

เลอืกตัง้ เชือ้ชาตขิองนกัการเมอืงและจ านวนของชาตพินัธุใ์นการออกเสยีงตามรฐัธรรมนูญเป็นขอ้พจิารณา

ส าคญัของพรรคการเมอืงในการเสนอชื่อผู้สมคัร ในระหว่างการเลอืกตัง้และการหาเสยีงเพื่อการสนับสนุน

นโยบาย ประเดน็ด้านชาตพินัธุ์มกัจะถูกหยบิยกขึน้มาเพื่อดงึการสนับสนุนจากกลุ่มชาตพินัธุ์ อกีนัยหนึ่ง 

ชาติพันธุ์ม ักจะถูกน าไปใช้เป็นอ านาจในการดึงคะแนนเสียงในเกมการเมือง ค าถามที่เกิดขึ้นคือ 

ความสมัพนัธท์างชาตพินัธุใ์นมาเลเซยีคอืการท าลายอ านาจในเกมการเมอืงหรอืไม่ สื่อท าหน้าที่ใดในการ

เป็นตวักลางระหว่างสถาบนัทางการเมอืงกบัประชาชนเมื่อมปีระเดน็ความสมัพนัธ์ด้านชาตพินัธุ์  และสื่อ

กระแสหลกักบัสื่อชาตพินัธุน์ าเสนอประเดน็ชาตพินัธุไ์ดแ้ตกต่างกนัหรอืไม่  

งานวจิยันี้จงึมกีารวเิคราะหเ์นื้อหาการน าประเดน็เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์มาใช้ในเกมการเมอืงในช่วง

การเลอืกตัง้ซ่อม เพื่อความเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ดา้นเชือ้ชาตทิีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการรายงานขา่วของสื่อสิง่พมิพ์

ในประเทศมาเลเซยีโดยใชก้ารเลอืกตัง้ทีก่ะจงัเป็นกรณีศกึษา ผูว้จิยัมองการวจิยัจากมุมมอง 4 ด้าน ต่อไปนี้ 

ก) ความแตกต่างของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละสื่อในการแสดงความจรงิจงัต่อประเด็นด้านชาติพนัธุ์ในช่วงการ

เลอืกตัง้ ดา้นการหยบิยกประเดน็ขา่ว ความถี่ในการเสนอขา่ว และการให้ความส าคญั ข) ตวัละครหลกัของ

ขา่ว ค) แหล่งขา่ว และ ง) เป้าหมายของขา่ว 

ในการศึกษา ได้วเิคราะห์หนังสอืพมิพ์ 8 ฉบบั โดยการเกบ็ตวัอย่างที่อธบิายไว้ในตารางที่ 1 ผู้

ถอดรหสั 8 รายไดร้บัคดัเลอืกและฝึกหดัการวเิคราะหเ์นื้อหา และค่าความเที่ยงตรงระหว่างผู้ลงรหสัสูงกว่า 

0.7 ข่าวทุกชิ้นที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบักลุ่มชาตพินัธุ์แฝงอยู่และเกี่ยวกบัการเลอืกตัง้ซ่อมที่กะจงัจะถูกนับเป็น

หนึ่งหน่วยของการวเิคราะห ์ระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่งเริม่ตัง้แต่วนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวนั

ถดัจากวนัรบัการเสนอชื่อผู้สมคัร จนถึงวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวนัถดัจากวนัส ารวจความคดิ

เหน็ ทัง้นี้ ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพภ์าษามลาย ูภาษาจนี และภาษาทมฬิ ไดถู้กแปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อใช้

ในการรายงานการวจิยัในครัง้นี้ 

 



61 

 

 
ตารางที ่1  หนงัสอืพมิพท์ีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหเ์นื้อหา 

  

 

- ความเป็นมาของการเลอืกตัง้ซ่อมทีก่ะจงั 

กะจังเป็นเมื้องเล็กๆ ในรัฐ Selangor มีประชากรทัง้หมด 311,785 คน (การส ารวจส ามะโน

ประชากรและเคหะสถาน, 2553) ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่13 ลชีนิเชห ์จากพรรค Parti Keadilan Rakyat 

ชนะเกา้อีใ้นกะจงั แต่ต่อมาลชีนิเชหไ์ดท้ าให้วงการเลอืกตัง้ต้องตะลงึเมื่อเขาได้ถอนตวัจากด าแหน่ง เพยีง

แค่หนึ่งปีหลงัจากไดร้บัต าแหน่งโดยเขาใหเ้หตุผลวา่ "เพื่อประโยชน์ของพรรค" 

นายอนัวา อบิราฮมิ ผูน้ าพรรคฝ่ายคา้น (Pakatan Rakyat) ในตอนนัน้ประกาศ “กะจงัมูฟ” (Kajang 

Move) โดยเขาจะเขา้ลงเลอืกตัง้ทีน่ัง่รฐักะจงั นายอนัวาตัง้ใจจะใชก้ะจงัเป็นสะพานเพื่อชยัชนะในปุตราจายา 

ซึ่งเป็นรฐับาลกลาง ทัง้นี้ พรรคร่วมรฐับาล Barisan Nasional กล่าวว่า “กะจงัมูฟ” ถือเป็นการดูถูก

กระบวนการประชาธปิไตยและเป็นชัน้เชงิในการเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ปัญหาภายในขนาดใหญ่ภายใน

รฐับาล Pakatan Rakyat 

ในวนัที ่7 มนีาคมพ.ศ. 2557 ไม่นานหลงัจากการประกาศของนายอนัวา อบิราฮมิว่าเขาจะเขา้ลง

เลอืกตัง้ในกะจงั เขาถูกศาลอุทธรณ์ตดัสนิจ าคุกเป็นเวลา 5 ปีจากขอ้หาการล่วงละเมดิทางเพศอดตีผูช้่วยชื่อ 

Saiful Bukhari พรรค Pakatan Rakyat กล่าววา่การตดัสนิทีไ่ม่เหมาะสมกบัเวลานี้เป็นการร่วมมอืกบัพรรค 

Barisan Nasional ทีจ่ะขดัขวางไม่ใหน้ายอนัวารเ์ขา้ลงแขง่ขนัการเลอืกตัง้ในกะจงั 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ Pakatan Rakyat ได้ส่งนางวนั อะซซีะห์ ภรรยาของนายอนัวาร ์

อบิราฮมิเขา้เป็นผูส้มคัรในการเลอืกตัง้ซ่อม Barisan Nasional กไ็ดป้ระกาศชื่อนางชวิเหมยฟัน รองประธาน



62 

 

ของพรรค MCA เป็นผูท้า้ชงิ วนัก าหนดส่งชื่อผูล้งสมคัรคอืวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2557 และวนัเลอืกตัง้ซ่อม

คอืวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2557 

เมอืงกะจงัประกอบด้วยชาวมลายอูยู่ร้อยละ 45 ชาวจนีร้อยละ 40 ชาวอนิเดยีร้อยละ 10 และเชื้อ

ชาตอิื่นๆ อกีรอ้ยละ 2 ดงันัน้การเลอืกตัง้นี้จงึเป็นเหมอืน “สนามรบ” ของชาวมลายแูละชาวจนี โดยชาวจนี

ถูกจบัตามองวา่จะเป็นผูก้ าหนดชยัชนะ  

ทัง้พรรค Barisan Nasional และพรรค Pakatan Rakyat มกัจะให้ผู้ลงสมคัรเชื้อสายจนีลงสนาม

เลอืกตัง้ อยา่งไรกต็าม การเลอืกตัง้ซ่อมในปี พ.ศ. 2557 ที่มขี ึน้อย่างกะทนัหนั พรรค Pakatan Rakyat ได้

ตดัสนิใจส่งผู้สมคัรเชื้อสายมลายลูงสนามเลอืกตัง้ ในขณะที่พรรค Barisan Nasional ยงัคงใช้ผู้สมคัรเชื้อ

สายจีนเช่นเดมิ และถือเป็นการใช้ชาติพนัธุ์มาเป็นขอ้ได้เปรยีบ โดยพรรค Barisan Nasional กล่าวว่า 

พรรค Pakatan Rakyat ไม่ไดส้่งชาวจนีลงสนามเลอืกตัง้และดูหมิน่ชุมชนชาวจนีด้วยแรงขบัส่วนตวัที่เหน็

แก่ตวัของนายอนัวาร ์อบิราฮมิ MCA ตอ้งการจะกูต้วัเองในกะจงัหลงัจากแพก้ารเลอืกตัง้ทัว่ไปที่ผ่านมา ใน

ทีสุ่ด จากผู้มสีทิธิเ์ลอืกตัง้ทัง้หมด 39,278 ราย มผีู้ไปใช้สทิธิใ์นวนัเลอืกตัง้ทัง้หมด 28,317 คน มบีตัรเสยี 

214 ใบ นางวนั อะซซีะหช์นะการเลอืกตัง้ดว้ยเสยีงส่วนมากจ านวน 16,741 คะแนนเสยีง ส่วนนางชวิเหมย

ฟันไดค้ะแนนเสยีงทัง้หมด 11,362 คะแนน (Election Commission, 2014) 

 

- ขอ้คน้พบทัว่ไป 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกขา่ว 72 ชิน้ทีม่กีารกล่าวถงึเรื่องเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุใ์นการเลอืกตัง้ซ่อมของกะจงั ใน

ปีพ.ศ. 2557 แผนภาพที ่1 แสดงจ านวนขา่วทีแ่บ่งตามหนังสอืพมิพ์ ส่วนแผนภาพที่ 2 แสดงจ านวนข่าวที่

แบ่งตามภาษาทีใ่ชใ้นหนงัสอืพมิพ์ 

 
แผนภาพที ่1 จ านวนขา่วทีแ่บ่งตามหนงัสอืพมิพ์ 
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แผนภาพที ่2 จ านวนขา่วทีแ่บ่งตามภาษาทีใ่ชใ้นหนงัสอืพมิพ์ 
  

หนังสือพิมพ์ภาษาจีนชื่อซินชิวเดลี่ และนันยางเซียงเปามีจ านวนข่าวร้อยละ 75 ตามมาด้วย

หนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิ (รอ้ยละ 13.9) หนงัสอืพมิพภ์าษามลาย ู(รอ้ยละ 7) และหนังสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ 

(รอ้ยละ 3.2) หนงัสอืพมิพช์าตพินัธุม์จี านวนขา่ว รอ้ยละ 88.9 ซึง่มากกวา่หนงัสอืพมิพป์ระจ าชาตทิีม่จี านวน

ขา่วรอ้ยละ 12.2 

ผู้วจิยัวดัความส าคญัของข่าวโดยใช้ Budd’s (1964) attention score จาก 0-5 โดยข่าวที่มี

ความส าคญัน้อยทีสุ่ดค่าเป็น 0 และขา่วทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด ค่าเท่ากบั 5 ทัง้นี้คะแนนแต่ละค่าใช้เกณฑ์

ดงัต่อไปนี้ 

- ความยาวของพาดหวัขา่วมมีากกวา่ 2 คอลมัน์ 

- ความยาวของพาดหวัขา่วมมีากกวา่ครึง่หน้าหนงัสอืพมิพ์ 

- ขา่วอยูใ่นหน้า 1 

- ขา่วอยูใ่นส่วนครึง่บนของพบัหนงัสอืพมิพ์ 

- ขา่วกนิพืน้ทีเ่กนิ ¾ ของคอลมัน์ 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่าถึงแม้ว่าหนังสอืพมิพ์ภาษาจีนจะมกีารเสนอข่าวมากที่สุดแต่

ค่าเฉลีย่ความส าคญัมคี่าต ่าสุด เมื่อเทยีบกบัหนังสอืพมิพ์ฉบบัอื่นๆ รองลงมาคอืหนังสอืพมิพ์ภาษามลาย ู

และหนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิ ในทางกลบักนั หนังสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด แม้จะมคีวามถี่ใน

การเสนอขา่วน้อยทีสุ่ด 
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ตารางที ่2 คะแนนแบบบดัด ์

คะแนนแบบบดัด ์ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบ

บดัด ์

Std. deviation 

ภาษามลาย ู 5 3.00 1.22474 

ภาษาจนี 54 1.70 1.48743 

ภาษาองักฤษ 3 4.00 .00000 

ภาษาทมฬิ 10 3.40 .96609 

Total 72 2.12 1.55588 

 

- ประเดน็ดา้นชาตพินัธุท์ ีม่กีารหยบิยกขึน้มา 

มปีระเดน็ดา้นชาตพินัธุห์ลกัๆ อยู ่3 ประการทีม่กีารหยกิยกมาเสนอในหนงัสอืพมิพภ์าษาจนี ดงันี้ 

ก) การสนบัสนุนชวิเหม่ยฟันอยา่งเปิดเผยของประธานสมาคมนกัเรยีนแลกเปลีย่นมาเลเซยี-ไตห้วนั

ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการประทว้งของนกัศกึษา 180 คน 

ประเดน็นี้มกีารลงข่าวในหนังสอืพมิพ์จนีทัง้ 2 ฉบบั ตัง้แต่วนัที่ 13 มนีาคมพ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวนั

หลงัจากที ่หลซีซีอง ผูเ้ป็นประธานสมาคมนกัศกึษาแลกเปลีย่นชาวจนีระหว่างประเทศไต้หวนักบัมาเลเซยี

ประกาศสนบัสนุนชวิเหมยฟันกบัสาธารณชน การสนบัสนุนดงักล่าวส่งผลให้มนีักศกึษา 180 คนในสมาคม

ประท้วงให้เขาถอนค าพูด เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเสียงสะท้อนของสมาคม ทัง้นี้มีนักเรียน 137 คน

สนับสนุน Wan Azizah ด้วยเหตุนี้ หลี่ซี่ซองจงึได้ออกมาขอโทษและกลบัค าว่าเขาให้การสนับสนุน Wan 

Azizah อยูเ่ป็นการส่วนตวัและไม่ไดส้ะทอ้นมุมมองของทัง้สมาคมออกไป 

 

ตารางที ่3 พาดหวัขา่วในประเดน็นี้ทีร่ายงานในหนงัสอืพมิพจ์นีอยา่งต่อเนือ่งเป็นเวลาสามวนั  

พาดหวัขา่วในซนิชวิเดลี ่ วนัที ่ พาดหวัขา่วในนนัยางเซยีงเปา วนัที ่

นักศึกษา 137 คนที่เรียน

ต่อในไตห้วนัสนบัสนุนอาซี

ซะห ์

 

เรยีกร้องให้ลซีซีองออกมา

ขอโทษ 

 

13.3.2557 

 

 

 

13.3.2557 

 

 

ลซีซีองตอ้งอธบิาย 

 

ป ร ะ ธ า น ส ม า ค ม นั ก เ รี ย น

แลกเปลีย่นในไตห้วนัลบโพสต์ใน

อนิเตอรเ์นต 

 

สมาชิกสภาผู้แทนฯปีนัง 4 คน

12.3.2557 

 

12.3.2557 

 

 

 

12.3.2557 
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ลซีซีองตอ้งยอมรบัผดิ 

 

สมาคมนักศกึษาจากมะละ

กาได้รบัค าขอโทษจากลีซี

ซอง 

14.3.2557 

 

14.3.2557 

 

 

 

ออกหนังสือ ต่อต้านประธาน

สมาคมนักเรียนแลกเปลี่ยนที่

สนบัสนุนชวิเหมยฟัน 

 

นักศึกษามาเลเซีย 137 คนใน

ไตห้วนั สนบัสนุนอาซซีะห ์ 

 

 

 

 

13.3.2557 

 

 

ข) การปิดตวัของ SJKC Damansara 

จากวนัที่ 16 มนีาคมเรื่อยมาจนถึงวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ประเดน็เรื่องการเรยีนภาษาจนีได้ถูกหยบิ

ยกขึน้มา นายเอยีนหยงเฮยีนวา ผูม้ตี าแหน่งเป็นเลขาธกิารของพรรค DAP ในรฐัสลงังอรไ์ดก้ล่าววา่ ชาวจนี

ในเมอืงกะจงัตอ้งไม่ลงคะแนนเสยีงใหก้บันางชวิเพื่อเป็นการปกป้องการศกึษาภาษาจนี นายเอยีนหยงกล่าว

วา่ ในช่วงทีน่างชวิด ารงต าแหน่งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของดามนัซารา (พ.ศ. 2542 - 2551) นางชวิ

ไดปิ้ดโรงเรยีนสอนภาษาจนีซึง่อยูใ่นเขตเลอืกตัง้ของเธอ ชื่อเอสเจเคซ ีดามนัซารา ซึ่งดูเหมอืนเขามคีวาม

ภาคภูมิใจที่ได้ปิดโรงเรียนนัน้เพื่อเป็นประโยชน์ของพรรค MCA นางชิวเหมยฟัน ได้อธิบายโต้แย้งว่า 

โรงเรยีนไม่เคยปิดตวัลง เพยีงแต่จะท าการยา้ยเนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนเก่ากไ็ม่ได้เอื้อต่อการ

เรยีนรู ้การยา้ยทีต่ ัง้ของโรงเรยีนกเ็ป็นประเดน็ที่มกีารถกเถียงกนั เพราะต้องใช้เวลานานถึงแปดปีในการ

ด าเนินการแกปั้ญหาโดยมกีารปลุกปัน่จากการประท้วงของผู้ปกครองของนักเรยีนโดยมสีโลแกนว่า SJKC 

Damansara SOS (Save our School) โดยตารางที่ 4 แสดงพาดหวัข่าวในหนังสอืพมิพ์ภาษาจนีเกี่ยวกบั

กรณี SJKC 

 

ตารางที ่4 พาดหวัขา่วประเดน็เอสเจเคซ ีดามนัซารา 

พาดหวัขา่ว 

ในซนิฉิวเดลี ่

วนัที ่ พาดหวัขา่ว 

ในนนัยางเซยีงเปา 

วนัที ่

ห า ก ฉิ ว ช น ะ 

ประวตัศิาสตรจ์ะซ ้ารอย 

 

SJKC ดามนัซารา ปิด

ตวัลง 8 ปี  

16.3.2557 

 

 

19.3.2557 

 

 

อย่าปล่อยให้โรงเรียน

ประถมปิดลงอกีครัง้ 

 

SJKC ดามันซาราไม่

เคยปิดตวัลง 

 

16.3.2557 

 

 

17.3.2557 
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ผู้ปกครอง SJKC ดามนั

ซาราบอกวา่ฉิวภมูใิจ 

 

ฉิวไม่ได้ช่วย SJKC ดา

มนัซารา 

 

การขอเงนิทุนสนับสนุน 

SJKC จะไดร้บัอนุมตั ิ

19.3.2557 

 

 

22.3.2557 

 

 

22.3.2557 

 

 

ค) การหาเสยีง  

ทศันคตดิ้านชาตพินัธุ์มกัถูกผู้ท้าชงิต าแหน่งน ามาใช้ในการรณรงค์หาเสยีง ชวิเหมยฟันใช้ความ

แขง็แกร่งของพรรคโดยกล่าววา่พรรค MCA จะเป็นตวักลางระหวา่งผูล้งคะแนนชาวจนีกบัรฐับาลกลาง และ

ชาวจนีจะไดร้บัการดแูลทีด่กีวา่ หากพรรค MCA ไดค้รองเกา้อีข้องรฐั วนั อาซซีะห์ได้โต้ตอบขอ้ได้เปรยีบที่

ชวิเหมยฟันมจีากการทีเ่ธอมจีุดเด่นในดา้นรปูร่างหน้าตาที่เป็นชาวจนีและเธอดูแลชุมชนชาวจนี โดยต่อว่า

นางชวิเหมยฟันในการน าเรื่องชาตพินัธุม์าเล่นเพื่อใชใ้นการหลอกผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยตารางที ่5 แสดงพาด

หวัขา่วในหนงัสอืพมิพภ์าษาจนี  

 

ตารางที ่5: พาดหวัขา่วเรือ่งการหาเสยีงของนกัการเมอืง 

พาดหวัขา่ว 

ในซนิฉิวเดลี ่

วนัที ่ พาดหวัขา่ว 

ในนนัยางเซยีงเปา 

วนัที ่

ฉิวเล่นเกมดา้นเชือ้ชาต ิ

 

บทพิสูจน์ว่าชาวจีนยงั

ตอ้งการ MCA 

 

PR need 90% of 

Chinese vote 

 

BN ไม่ไดล้ะเลยชาวจนี 

13.3.2557 

 

13.3.2557 

 

 

15.3.2557 

 

 

17.3.2557 

อลซิาเบธหวอ่งบอกชวิห

ลอกคนจีนในกะจงัด้วย

รปูร่างหน้าตา 

 

บทพิสูจน์ว่าชาวจีนยัง

ตอ้งการ MCA 

 

วนัอาซซีะหบ์อกหน้าฉัน

เหมอืนคนจนี 

13.3.2557 

 

 

 

14.3.2557 

 

 

21.3.2557 
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วนัอาซีซะห์ได้คะแนน

เสียงร้อยละ 46 จากผู้

ลงคะแนนชาวมลาย ู

 

 

เป็นทีน่่าแปลกใจวา่หนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิมขีา่วเพยีงรอ้ยละ 10 จากจ านวนข่าวทัง้หมด ถึงแม้ว่า

ผูท้า้ชงิทีล่งสมคัรรบัเลอืกตัง้ซ่อมที่กะจงัไม่ใช่ชาวอนิเดยี และกะจงัมชีาวอนิเดยีอยู่เพยีงแค่ร้อยละ 10 ใน

หนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิมขีา่ว 7 ชิน้ทีม่ปีระเดน็ดา้นเชือ้ชาต ิดงัต่อไปนี้ 

หนงัสอืพมิพท์มฬิเนซนัเน้นขา่วเรื่องการยื่นมอืเขา้มาช่วยเหลอืของพรรค BN ในการเลอืกตัง้ซ่อม 

และประโยชน์ทีชุ่มชนชาวอนิเดยีจะไดร้บัจากการสนบัสนุนพรรค BN เช่นเดยีวกนักบัหนงัสอืพมิพ์ภาษาจนี 

หนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิเน้นความสมัพนัธข์องชวิเหมยฟันกบัรฐับาลกลาง ในทางกลบักนั มาเลเซยีนันบนั

เน้นขา่วการรณรงคห์าเสยีงโดยใหค้วามส าคญักบัค าสญัญาของชวิเหมยฟันเรื่องการสรา้งวดัอนิเดยีในกะจงั 

และเรื่องโรงเรยีนสอนภาษาทมฬิ นอกจากนี้ยงัให้ความส าคญัในเรื่องที่นางวนั อาซซีะห์และทมีงานอย่าง 

นายอนัวาร ์และคาลดิ อบิราฮมิ ทีพ่ดูภาษาทมฬิเพื่อเอาชนะใจผู้ลงคะแนนเสยีงชาวอนิเดยี โดยตารางที่ 6 

แสดงพาดหวัขา่วในหนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิทัง้ 2 ฉบบั 

 

ตารางที ่6: พาดหวัขา่วในหนงัสอืพมิพภ์าษาทมฬิ 

พาดหวัขา่ว 

ในทมฬิเนซนั 

วนัที ่ พาดหวัขา่ว 

ในมาเลเซยีนนับนั 

วนัที ่

MIC จะเอาชนะใจผู้

ล ง คะแนนเสีย งช าว

อนิเดยี 

 

มเีพยีง BN เท่านัน้ที่จะ

ท าตามขอ้เรยีกร้องของ

ชาวอนิเดยีวได ้

15.3.2557 

 

 

 

20.3.2557 

 

 

พวกเราสามารถน ากะจงั

กลับมาได้ – พรรค 

MCA 

 

อัน วาร์ แ ล ะคอลิดห า

เสยีงกบัคนอนิเดยี 

 

ชวิเหมยฟันจะช่วยสร้าง

วดัฮนิด ู

 

คนอนิเดยีสนับสนุน BN 

14.3.2557 

 

 

 

14.3.2557 

 

 

15.3.2557 

 

 

15.3.2557 
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มากชึน้ 

 

นี่คอืผลกรรม 

 

ตอ้งการโรงเรยีนทมฬิ 

 

เมื่อไหร่ถนนในสลงังอร์

จะใชช้ื่อเดวดิ 

 

ทุกคนเป็นไงบ้าง วนัพูด

ภาษาทมฬิ 

 

 

17.3.2557 

 

18.3.2557 

 

19.3.2557 

 

 

21.3.2557 

 

 

หนงัสอืพมิพร์ะดบัชาตทิัง้ทีเ่ป็นภาษามลายแูละภาษาองักฤษมปีระเดน็ด้านเชื้อชาตแิฝงอยู่ในข่าว

การเลอืกตัง้ซ่อมที่กะจงัอยู่น้อยกว่าสื่อชาตพินัธุ์ หนังสอืพมิพ์ภาษามลายมูกัจะมคีวามเหน็ไปในทางลบ

เกี่ยวกบัความพยายามของพรรค Pakatan Rakyat เรื่องการเอาชนะใจผู้ลงคะแนนเสียงชาวจีน โดย

หนงัสอืพมิพม์ลายมูกีารเน้นย า้ในเรื่องทีน่ายอนัวารไ์ม่ไดล้งสนามเลอืกตัง้กบัผู้ลงสมคัรชาวจนีแทนที่นายลี

ชนิเชห ์และไม่ไดโ้ควตา้ทีน่ัง่ของชาวจนีในกะจงั โดยพาดหวัขา่วแสดงไวใ้นตารางที ่7 

 

ตารางที ่7: พาดหวัขา่วในหนงัสอืพมิพม์ลาย ู

พาดหวัขา่วใน Utusan Malaysia วนัที ่ พาดหวัขา่วใน Berita Harian วนัที ่

ฝ่ายตรงขา้มโกงผู้มสีทิธชิาวจนีใน

กะจงั 

 

การเพิม่ขึน้ของผู้สนับสนุนชาวจนี

ต่อพรรค BN เป็นสญัญาณทีด่ ี

17.3.2557 

 

 

24.3.2557 

 

 

อนัวารท์ิง้โควตา้คนจนี 

 

อย่ากล่าวหา BN ว่าซื้อเสยีงคน

มาเลย ์

 

ความละเอยีดอ่อนแบบมาล์เหน็ได้

จากกรณี Kak Wan 

12.3.2557 

 

18.3.2557 

 

 

18.3.2557 
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หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษมกีารแฝงประเดน็ดา้นชาตพินัธุใ์นขา่วน้อยมาก กล่าวคอื มกีารเสนอข่าว

เพยีง 3 ขา่วทีม่เีนื้อหาดงักล่าว การรายงานโดยหลกัเน้นเรื่องการดูถูกกนัด้วยการเล่นเรื่องเชื้อชาตใินช่วง

การเลอืกตัง้ซ่อม และน าประเดน็โรงเรยีนภาษาจนีเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางการเมอืง หนังสอืพมิพ์ทัง้ 

2 ฉบบัใหภ้าพวา่ชวิเหมยฟันไดร้บัการสนบัสนุนจากชาวจนีมากกว่า และในเรื่องโรงเรยีนเอสเจเคซ ีดามนั

ซาราไม่ถอืเป็นความผดิของชวิเหมยฟัน เรื่องนี้แทบจะไม่สรา้งความประหลาดใจเนื่องจากหนงัสอืพมิพเ์ดอะ

สตาร์มพีรรค MCA เป็นเจ้าของหลกั โดยตารางที่ 8 แสดงพาดหวัข่าวในหนังสอืพมิพ์ภาษาองักฤษทัง้ 2 

ฉบบั 

 

ตารางที ่8: พาดหวัขา่วในหนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ 

พาดหวัขา่ว 

ในเดอะสตาร ์

วนัที ่ พาดหวัขา่ว 

ในนิวสเตรทไ์ทมส ์

วนัที ่

โรงเรยีนทัง้สองโดนจบั

ตามอง  

20.3.2557 

 

 

 

การเสแสร้งด้วยการถือ

ไพ่เรื่องเชือ้ชาตใินกะจงั 

 

 ชิวได้ร ับการสนับสนุน

อย่างท่วมท้นจากชาว

จนี 

19.3.2557 

 

 

24.3.2557 
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- ผูเ้กีย่วขอ้งในการตพีมิพข์า่วประเดน็ชาตพินัธุ์ 

ตารางที ่9 แสดงตวัแสดงหลกัของขา่วซึง่เป็นผูท้า้ชงิในการเลอืกตัง้ (รอ้ยละ 31.9) ประชาชน (ร้อย

ละ 15.3) และพรรคการเมอืง 2 พรรคของผูท้า้ชงิ นัน่คอื พรรค PKR (ร้อยละ 11.1) และพรรค MCA (ร้อย

ละ 9.7) สิง่ทีน่่าสนใจคอื นกัการเมอืง ประชาชน และพรรคเป็นตวัแสดงหลกัในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัชาติ

พนัธุ ์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเอน็จโีอหรอืองคก์รอื่นๆ 

 

ตารางที ่9: ค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละของตวัแสดงหลกั 

ตวัแสดงหลกั ค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 23 31.9 

ประชาชน  11 15.3 

PKR 8 11.1 

MCA 7 9.7 

รฐับาล 6 8.3 

อื่นๆ (เอน็จโีอชาวจนี) 5 6.9 

กลุ่มคนทีไ่ม่ใช่มุสลมิ 3 4.2 

BN 3 4.2 

MIC 3 4.2 

DAP 1 1.4 

PAS 1 1.4 

SPR 1 1.4 

รวม 72 100.0 

 

ส่วนตารางที ่10 แสดงให้เหน็ว่า แหล่งข่าวกค็อืพรรคการเมอืง นัน่คอื พรรค MCA (ร้อยละ 26.4) 

และพรรค PKR (รอ้ยละ 18.1) แต่ขา่วแทบจะไม่ไดม้าจากตวัผูล้งสมคัรทัง้ 2 คนเอง (รอ้ยละ 2.8) แหล่งขา่ว

ส่วนใหญ่จะเป็นแกนน าการหาเสยีงจากทัง้ 2 ฝ่าย เอน็จโีอชาวจนีกถ็ือเป็นแหล่งข่าวหลกัอนัดบัต้นๆ ซึ่ง

สาเหตุหลกัเป็นเพราะประเดน็ส่วนใหญ่เป็นประเดน็ของชาตพินัธุ์ชาวจนี บรรณาธกิาร (ร้อยละ 8.3) และ

ประชาชน (รอ้ยละ 8.3) เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งขา่วหลกัเช่นกนั ซึ่งเรื่องนี้แสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของ

นกัขา่วและอทิธพิลของประชาชนในประเดน็เรื่องชาตพินัธุ์ 
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ตารางที ่10 : ค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละของแหล่งขา่ว 

แหล่งขา่ว ค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ 

MCA 19 26.4 

PKR 13 18.1 

อื่นๆ (เอน็จโีอชาวจนี) 8 11.1 

บรรณาธกิาร 6 8.3 

ความคดิเหน็ของประชาชน 6 8.3 

รฐับาล 4 5.6 

MIC 3 4.2 

PR 3 4.2 

BN 2 2.8 

DAP 2 2.8 

อื่นๆ 2 2.8 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 2 2.8 

UMNO 1 1.4 

PAS 1 1.4 

รวม 72 100.0 

 

ในขณะที่ตารางที่ 11 แสดงให้เหน็ว่าเป้าหมายหลกัของประเดน็ชาตพินัธุ์คอืประชาชน ข่าวส่วน

ใหญ่จะมกีารชกัจงูใหป้ระชาชนตดัสนิใจดว้ยสตปัิญญาในประเดน็ของชาตพินัธุ ์ในกรณีของการเลอืกตัง้ซ่อม

ทีก่ะจงั MCA เป็นเป้าหมายอนัดบั 2 (รอ้ยละ 19.4) ตามดว้ยเอน็จโีอชาวจนี (รอ้ยละ 12.5) 
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ตารางที ่11: เป้าหมายของขา่วชาตพินัธุ ์

เป้าหมาย ค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ 

ประชาชน  31 43.0 

MCA 14 19.4 

เอน็จโีอชาวจนี 9 12.5 

PR 5 6.9 

บรรณาธกิาร 4 5.6 

PKR 2 2.8 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 2 2.8 

รฐับาล 1 1.4 

BN 1 1.4 

UMNO 1 1.4 

อื่นๆ (เอน็จโีอชาวมลาย)ู 1 1.4 

ผูอ่้าน/ความคดิเหน็ 1 1.4 

รวม 72 100.0 

 

ดา้นมุมมองของขา่ว รอ้ยละ 23.6 ของขา่วเป็นการสนบัสนุนพรรคร่วมรฐับาล ในขณะทีร่อ้ยละ 18.1 

ต่อตา้นพรรคร่วมรฐับาล ในทางกลบักนั พรรคฝ่ายคา้น Pakatan Rakyat  มขีา่วสนบัสนุนร้อยละ 12.5 และ

ขา่วต่อตา้น รอ้ยละ 8.3 ขอ้มลูอื่นๆ ดไูดจ้ากตารางที ่12 
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ตารางที ่12: มุมมองของขา่ว 

มุมมองของขา่ว ค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ 

สนบัสนุนพรรคร่วมรฐับาล 17 23.6 

ต่อตา้นพรรคร่วมรฐับาล 13 18.1 

สนบัสนุนพรรคฝ่ายคา้น 9 12.5 

ต่อตา้นพรรคฝ่ายคา้น 6 8.3 

เป็นกลางกบัพรรคร่วมรฐับาล 5 6.9 

ต่อตา้น NGOs (CHN) 5 6.9 

เป็นกลางกบั NGOs (CHN) 4 5.6 

เป็นกลางกบัรฐับาลกลาง  3 4.2 

เป็นกลางกบัรฐับาล 2 2.8 

ต่อตา้นรฐับาล 2 2.8 

สนบัสนุนรฐับาลกลาง 2 2.8 

เป็นกลางกบัฝ่ายคา้น 2 2.8 

สนบัสนุนรฐับาล 1 1.4 

สนบัสนุน NGOs (CHN) 1 1.4 

รวม 72 100.0 

 

- อภปิรายผล 

การเมอืงในประเทศมาเลเซยีมกัจะมกีารแบ่งข ัว้ไปตามชาตพินัธุแ์ละเชือ้ชาต ิเรื่องนี้ไม่อาจหลกีเลีย่ง

ได้เนื่องจากมาเลเซยีได้สบืทอดการแบ่งแยกและกฎนโยบายจากองักฤษมาตัง้แต่ช่วงก่อนที่จะเป็นอสิระ 

กวา่ 50 ปีสู่ความเป็นอสิระ สถานการณ์ทางการเมอืงในมาเลเซยีเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงหลากหลาย

รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของคนเมืองวยัหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เนตและได้ร ับ

ผลกระทบจากโลกาภิวฒัน์มากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์นี้ สถาบนัสื่อมีบทบาทที่ส าคญัต่อสถาบนัทาง

การเมอืงและประชาชน ในการจะกา้วเดนิต่อไปใหไ้กลกวา่เดมินัน้ รฐัชาตคิอื "ชุมชนที่ถูกจนิตนาการ" โดย

ระบบสื่อ (Anderson, 2000) 

ในมาเลเซยี เมื่อมองเขา้ไปในเนื้อแทข้องสื่อสิง่พมิพ ์จะสงัเกตไดว้า่ สื่อมคีวามหลากหลายพอๆ กบั

สงัคม มที ัง้หนังสอืพมิพ์ระดบัชาตทิี่มชีื่อเสยีง (ใช้ภาษามลายซูึ่งเป็นภาษาประจ าชาตแิละภาษาองักฤษ) 

และสื่อชาตพินัธุท์ ีโ่ดดเด่น (ใชภ้าษาจนีและภาษาทมฬิ) หนงัสอืพมิพแ์ต่ละฉบบัมหีน้าที่ของตวัเองที่ต้องท า 
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สื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดบัประเทศหรือระดบัชาติพนัธุ์ได้วางระดบัในการถกประเด็นทาง

การเมอืงเพื่อประชาชนมากกวา่แค่การใหข้อ้เทจ็จรงิ  

การศกึษานี้ใหข้อ้คน้พบทีน่่าสนใจอยู ่2 ประการ ดงันี้ 

1) ประเดน็ดา้นชาตพินัธุม์กัจะน ามาเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืง การวเิคราะหเ์นื้อหาแสดงให้เหน็ว่า 

ในการถกประเดน็ทางการเมอืงทีรุ่นแรง เชือ้ชาตมิกัจะถูกน ามาเป็นเครื่องมอืของนกัการเมอืง ชาตพินัธุ์เป็น

ประเดน็หลกัในการพจิารณาการคดัตวัผู้ท้าชงิเก้าอี้ของรฐัโดยจะขึน้อยู่กบัชาตพินัธุ์ของผู้ลงคะแนนเสยีง

เช่นกนั ในขณะเดยีวกนันกัการเมอืงกน็ าประเดน็เชือ้ชาตมิาใช้ในการหาเสยีง เช่น การรกัษาการเรยีนการ

สอนภาษาแม่ ชาตพินัธุ์ของนักการเมอืง และใครจะสนับสนุนประเดน็ด้านชาตพินัธุ์ได้ดกีว่ากนั อย่างไรก็

ตาม สิง่ทีข่ดัแยง้กนักค็อื ในขณะทีค่วามเป็นหนึ่งของชาตถิอืเป็นอุดมการณ์ทางการเมอืงที่ต้องท าให้ส าเรจ็

ในระบบการเมอืง เชือ้ชาตกิย็งัถูกน ามาเป็นเครื่องมอืทางการเมอืงทีน่กัการเมอืงชื่นชอบ  

 

แหล่งขา่วในประเดน็ชาตพินัธุม์กัจะเป็นนักการเมอืง ในทางกลบักนั เป้าหมายและตวัแสดงหลกัๆ 

ของขา่วกม็กัจะเป็นประชาชน ขอ้ขดัแยง้คอื ในขณะทีก่ารรวมชาตเิพื่อเป็นประเทศพหุวฒันธรรมเป็นความ

มุ่งมัน่ของชาต ิชาตพินัธุน์ิยมกย็งัคงฝังรากลกึอยูใ่นระบบการเมอืง 

2) สือ่สิง่พมิพใ์นมาเลเซยีทัง้ทีเ่ป็นสือ่ระดบัประเทศและสือ่ชาตพินัธุส์ะทอ้นความเป็นชาตพินัธุ์นิยม

ของตนเอง สื่อสิง่พมิพส์ะทอ้นความแตกต่างระหวา่งชาตพินัธุท์ ัง้ในสื่อสิง่พมิพร์ะดบัประเทศและสื่อสิง่พมิพ์

ระดบัชาตพินัธุ์ ถึงแม้ว่าสื่อสิง่พมิพ์ระดบัประเทศจะมน้ีอยกว่ามาก ดงันัน้ ในการตัง้ขอ้สรุปว่าสื่อสิง่พมิพ์

ชาตพินัธุเ์ป็นปัจจยัทีท่ าใหส้งัคมแตกแยกมากกวา่สื่อระดบัประเทศดจูะเป็นค ากล่าวสรุปเกนิจรงิ อย่างน้อย

ในกรณีของมาเลเซยี 

ประเดน็ทางการเมอืงของประเทศไม่ได้มาแทนที่ขอ้ถกเถียงในประเดน็ชาตพินัธุ์ (ความแตกแยก) 

ในการรายงานของสื่อสิง่พมิพ ์แต่มกีารถกประเดน็ทางการเมอืงของประเทศจากมุมมองของการคลัง่ชาตเิสยี

มากกวา่ แผนภาพดา้นล่างแสดงระบบสื่อในมาเลเซยี ซึ่งประเดน็ทางการเมอืงของประเทศจะถูกน าไปถก

กนัภายในกลุ่มชาตพินัธุ ์การครอบครองสื่อสิง่พมิพ์โดยนักการเมอืงแสดงทศิทางของการเสนอข่าวของสื่อ 

อยา่งไรกต็าม จากการเปรยีบเทยีบระหวา่งสื่อสิง่พมิพร์ะดบัประเทศและสื่อสิง่พมิพ์ระดบัชาตพินัธุ์แสดงให้

เหน็ว่าสื่อสิง่พมิพ์ชาติพนัธุ์ดูเหมือนจะมกีารตกีรอบประเดน็ทางการเมืองจากมุมมองของกลุ่มชาติพนัธุ์

มากกวา่สื่อสิง่พมิพร์ะดบัประเทศ 
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ภาพสะท้อนของระบบสื่อและเนื้อหาของสื่อสิ่งพมิพ์ในประเทศมาเลเซยีระเบิดค าถามขึน้มาว่า 

ความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์ที่รายงานโดยสื่อเป็นตวัน าไปสู่การแตกแยกจนรวมกลุ่มกนัไม่ได้หรอืเป็นตวั

ก่อใหเ้กดิคตนิิยมสากลของสาธารณะมากน้อยแค่ไหน ดว้ยเหตุนี้งานวจิยัจงึต้องมกีารใช้ระเบยีบวธิวีจิยัอกี

ชุดหนึ่งเพื่อท าการส ารวจขอ้มลูจากประชาชนเพื่อเขา้ใจความคดิเหน็เกีย่วกบัชาตพินัธุน์ิยมและจุดยนืในการ

ปรบัตวัทางวฒันธรรม 

 

 3.2.2 การส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนในเรื่อง “ส่ือชาติพนัธุ์ในมาเลเซีย: การบริโภค

ส่ือและการสนทนาในเรื่องคติสากลนิยมหรือการแยกตวัจากสงัคม?” 

- บทน า 

จากความเข้าใจแผนภาพรวมเรื่องชาติพนัธุ์ในระบบสื่อสิ่งพิมพ์ของมาเลเซียทัง้ในสื่อสิ่งพิมพ์

ระดบัประเทศและระดบักลุ่มชาตพินัธุ์แล้วนัน้ งานวจิยัฉบบันี้ยงัมุ่งหมายจะทราบว่าการบรโิภคสื่อมผีล ต่อ

การรบัรูข้องประชาชนอยา่งไร  ผูว้จิยัใชแ้บบส ารวจในการวเิคราะหว์า่การใช้สื่อที่แตกต่างกนัจะน าไปสู่การ

ปรบัตวัให้เข้ากบัวฒันธรรม (การปรบัตวัเข้าหาวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชาติ) หรือ ชาติพนัธุ์นิยม 

(อทิธพิลดา้นความเชื่อทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชาต)ิ ไดห้รอืไม่  ในส่วนที่แล้วได้ใช้สื่อสิง่พมิพ์เป็น

หวัขอ้ศกึษาดว้ยเหน็วา่เป็นสื่อทีผ่ลติมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมาเลเซยี  อย่างไรกด็เีพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการส ารวจนี้ ผู้วจิยัได้รวมสื่อออนไลน์เขา้ไปในแบบสอบถามด้วยเนื่องจากสื่อออนไลน์

นบัเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารทีไ่ดร้บัความนิยมชนิดหนึ่งเช่นกนั 

จุดมุ่งหมายของแบบส ารวจ คอืการประเมนิวดัความคดิเหน็และการรบัรู้ของผู้บรโิภคสื่อเรื่องชาติ

พนัธุ์  ดงันัน้จงึท าแบบส ารวจขึน้โดยไม่ได้ให้เป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด แต่เป็นกลุ่มตวัอย่างตาม

วตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัเลอืกมาเพื่อประเมนิวดัการรบัรูเ้ท่านัน้  แบบสอบถามแบ่งเป็นสามส่วน คอื 1) การใชส้ื่อ
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กระแสหลกั 2) การใช้สื่อออนไลน์ และ 3) บทบาทที่มผีลต่อการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและชาตพินัธุ์

นิยม  ค าถามเป็นแบบผสมระหวา่งการวดัแบบนามบญัญตั ิ(ใช่ และ ไม่ใช่) และแบบอนัตรภาค  แบบการวดั

อนัตรภาคไดน้ ามาตรวดัทศันคตขิองลเิคริต์ระดบั 1 ถงึ 5 มาใช ้โดย 1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ และ 5 = เหน็

ดว้ยอยา่งยิง่  สมมตฐิานพืน้ฐานของขอ้คน้พบแบบส ารวจนี้เป็นไปตามแบบจ าลองด้านล่าง โดยสนันิษฐาน

วา่สื่อกระแสหลกัและสื่อออนไลน์เป็นสื่อน าให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างชาตพินัธุ์และการปรบัตวัให้เขา้กบั

วฒันธรรม/ชาตพินัธุน์ิยม 

ในกระบวนการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิกีารสุ่มตวัอยา่งต่อเนื่องเชงิก้อนหมิะ โดยให้นักศกึษา

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติสาขาการสื่อสารจ านวน 28 คนไปหาผูต้อบแบบสอบถามมารายละ 10 คน  ให้ผู้แจง

นับหาผู้ตอบแบบสอบถามชาวมลายจู านวน 3 คน ชาวจีน 3 คน ชาวอนิเดยี 3 คน และอื่น ๆ อกี 1 คน  

จากนัน้จึงเริม่ทดสอบและอภิปรายกบันักศึกษาทัง้ 28 คนก่อนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความ

น่าเชื่อถอืของค าถาม  ผูว้จิยัไดป้รบัแกค้ าถามต่าง ๆ จากความคดิเหน็ที่ได้รบักลบัมา  แล้วจงึอธบิายกบัผู้

แจงนบัเพื่อใหข้อ้มลูทัง้หมดเกีย่วกบัการวจิยัและวธิกีารท าแบบส ารวจนี้  ผูว้จิยัไดร้บัแบบส ารวจจ านวน 280 

ฉบบัตามเป้าหมาย โดยไดค้ดัแบบส ารวจทีไ่ม่สมบรูณ์จ านวน 29 ฉบบัออก 
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- ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามและการบรโิภคสื่อ 

ตารางที ่13 แสดงขอ้มลูประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นชาวมลาย ู(ร้อย

ละ 36.3) เพศหญงิ (รอ้ยละ 61.0) จากเขตเมอืง (รอ้ยละ64.9) ในภาคกลาง (รอ้ยละ 74.9) ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 48.6) และมงีานท า (รอ้ยละ 78.1)  

 

ตารางที ่13: ขอ้มลูประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ตวัแปร:  ความถี่ รอ้ยละ 

เพศ หญงิ 153 61.0 

 ชาย 98 39.0 

ชาตพินัธุ ์ มลาย ู 91 36.3 

 จนี 74 29.5 

 อนิเดยี 70 27.9 

 อื่น ๆ 16 6.4 

ส่ือ 
กระแสหลัก 

 

 

Ethnocentris

m 

Acculturation 

Ethnicity 

Mainstream 

Media 

Online 

Media 

การปรับตัวให้เข้ากบัวัฒนธรรม 

ชาติพันธ์ุ 

ชาตพิันธ์ุนิยม 
ส่ือออนไลน์ 
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ภมูภิาค ภาคกลาง 188 74.9 

 ภาคใต ้ 24 9.6 

 ภาคเหนือ 21 8.4 

 ชายฝัง่ตะวนัออก 10 4.0 

 มาเลเซยีตะวนัออก 8 3.2 

เขตทีพ่กัอาศยั เขตเมอืง 163 64.9 

 ชานเมอืง 69 27.5 

 นอกเมอืง 16 6.4 

 ไม่ตอบ 3 1.2 

ปัจจุบนั ท างาน 196 78.1 

 เรยีน 51 20.3 

 ไม่ตอบ 4 1.6 

การศกึษา ประถมศกึษา 0 0 

 มธัยมศกึษาตอนตน้ 3 1.2 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย 20 8.0 

 เตรยีมอุดมศกึษา 24 9.6 

 อนุปรญิญา 30 12.0 

 ปรญิญาตร ี 122 48.6 

 ปรญิญาโท 48 19.1 

 ปรญิญาเอก 4 1.6 

รวม  251 100.0 

 

ตารางที่ 14 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 251 คนใช้สื่อออนไลน์เป็น

แหล่งข้อมูลหลกัโดยมเีครือข่ายทางสงัคมออนไลน์มาเป็นอนัดบัหนึ่ง (64.5%) ตามด้วยข่าวออนไลน์ 

(62.9%)  สื่อแบบเดมิตามหลงัมา โดยโทรทศัน์อยูใ่นอนัดบัสาม (55.0%) ตามดว้ยวทิย ุ(31.9%) บลอ็คตาม

เวบ็ต่าง ๆ (23.5%) และนิตยสาร (14.3%)  
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ตารางที ่14: แหล่งทีม่าของขอ้มลู 

สื่อมวลชน:  ความถี่ รอ้ยละ 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 162 64.5 

ขา่วออนไลน์ 158 62.9 

โทรทศัน์ 138 55.0 

หนงัสอืพมิพ ์ 125 49.8 

วทิย ุ 80 31.9 

เวบ็บลอ็ค 59 23.5 

นิตยสาร 36 14.3 

 

ในรายละเอยีดตามรปูที ่1 แสดงแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีใ่ชโ้ดยชาตพินัธุท์ ีต่่างกนั  ขอ้คน้พบแจงไวว้า่

การใช้สื่อสอดคล้องกนัทุกชาติพนัธุ์  อย่างไรก็ดีชุมชนอินเดียใช้โทรทศัน์ (58.9%) และวทิยุ (58.9%) 

มากกวา่ชุมชนชาวมลายแูละจนี  การบรโิภคสื่อผ่านทางโทรทศัน์ของชาวจนีมอีตัราต ่าทีสุ่ด (50.7%) ขณะที่

ชุมชนชาวมลายบูรโิภคสื่อผ่านหนงัสอืพมิพต์ ่าทีสุ่ดเพยีง 43.6% 

 

รปูที ่1: แหล่งทีม่าของขอ้มลูแบ่งตามชาตพินัธุ์ 

 
 
 

ตารางที ่3 แสดงค ากล่าวบางส่วนทีแ่สดงถงึความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อได้ทราบขอ้มูล

ของกลุ่มชาตพินัธุ์อื่นรวมถึงการรบัรู้ความส าคญัของสื่อชาตพินัธุ์ของตนเอง  ค ากล่าวที่ว่า “ฉันชอบเพลง
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ภาษาองักฤษ” ไดร้บัค่าเฉลีย่ความเหน็พ้องสูงสุด (M = 3.91) เหนือค ากล่าวอื่นทัง้หมด แสดงว่าเพลงเป็น

พืน้ฐานดา้นชาตพินัธุท์ ีเ่ป็นกลางและเป็นองค์ประกอบที่อยู่เหนือความเป็นชาตพินัธุ์  ในเวลาเดยีวกนัพวก

เขายงัชื่นชอบเพลงของชาตพินัธุต์นเองดว้ย ตามค ากล่าวที่ว่า “ฉันไม่ชอบเพลงของชาตพินัธุ์ตนเอง” ที่ได้

ระดบัความเหน็พอ้งต ่าทีสุ่ด (M = 2.42)   นอกจากความเป็นกลางของเพลงแลว้ จุดประสงค์หลกัของผู้ตอบ

แบบสอบถามในการบรโิภคสื่อชาตพินัธุ์ คอืเพื่อรบัขอ้มูลงานเทศกาลต่าง ๆ ของชาตพินัธุ์ตน (M = 3.71) 

และเพื่อให้เขา้ใจเกี่ยวกบังานส าคญัต่าง ๆ ที่จดัขึน้ในบรเิวณบ้านของกลุ่มชาตพินัธุ์ตนเอง (M = 3.68)  

ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ตรงกนัในระดบัทีน้่อยมากวา่การบรโิภคสื่อชาตพินัธุจ์ะช่วยใหพ้วกเขาหางานได้ (M 

= 3.05)  ความสนใจในขา่วของชาตพินัธุอ์ื่นทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยกไ็ดผ้ลในระดบัทีต่ ่าเช่นกนั (M = 3.15) 

 

ตางรางที ่15: การใชส้ือ่ชาตพินัธุแ์ละสือ่ระดบัประเทศ 

ค ากล่าว:  N Mean S.D. 

1. ฉนัสนใจในขา่วของกลุ่มชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อยอื่น 250 3.15 .99 

2. ฉนัสนใจในขา่วของกลุ่มชาตพินัธุช์นกลุ่มใหญ่อื่น 249 3.39 .94 

3. สื่อชาตพินัธุเ์ป็นเสยีงทีม่อีสิระของกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนั 250 3.34 .94 

4. สื่อชาตพินัธุเ์ป็นตวัช่วยใหฉ้นัเขา้ใจว่ามเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้

ในแถบบา้นของกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนั  

250 3.68 .93 

5. สื่อชาตพินัธุช์่วยใหฉ้นัหางานได้ 249 3.05 1.11 

6. สื่อชาติพันธุ์ช่วยให้ฉันได้ทราบข่าวสารงานเทศกาลทาง

วฒันธรรมในกลุ่มของฉนั 

250 3.71 .92 

7. สื่อชาตพินัธุช์่วยใหฉ้นัเขา้ใจสทิธิต่์าง ๆ ของฉนั 250 3.38 .99 

8. ฉนัไม่ชอบเพลงของกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนั 250 2.42 1.15 

9. ฉนัชอบเพลงของชนกลุ่มใหญ่ในประเทศของฉนั 250 3.50 .98 

10. ฉนัชอบเพลงภาษาองักฤษ 250 3.91 .99 

ขอ้สงัเกต: 1 ต ่าสุด และ 5 สงูสุด 

 

รูปที่ 2 เปรยีบเทยีบภาษาในการบริโภคสื่อแบ่งตามชาตพินัธุ์  ขอ้ค้นพบแสดงว่าชุมชนชาวจีน

บรโิภคสื่อระดบัประเทศเป็นภาษาองักฤษ (70.2%) มากกวา่สื่อชาตพินัธุข์องตนเอง (59.7%) และยงับรโิภค

สื่อระดบัประเทศภาษามลายูด้วย (26.0%)  ชุมชนชาวอินเดยีบรโิภคสื่อระดบัประเทศภาษามลายดู้วย

เช่นกนั (52.1%) และสื่อระดบัประเทศภาษาองักฤษ (87.7%) มากกว่าสื่อภาษาแม่ของตนเองอย่างมาก 

(45.2%)  
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รปูที ่2: ภาษาในการบรโิภคสือ่แบ่งตามชาตพินัธุ์ 

 
 

เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถาม “คุณจดัว่าข่าวระดบัประเทศว่าเป็นแหล่งขอ้มูลหรอืไม่” และ 

“คุณจดัวา่สื่อชาตพินัธุข์องคุณเองเป็นแหล่งขอ้มูลหรอืไม่”  65.3% ตอบรบัในค าถามแรก ขณะที่ม ี66.9% 

ตอบรบัค าถามทีส่อง  โดยทัว่ไปประชาชนชาวมาเลเซยีเชื่อถอืสื่อระดบัประเทศและสื่อชาตพินัธุ์ของตนเอง

ว่าเป็นแหล่งข้อมูล  ผู้วจิยัยงัได้ถามค าถามว่า “คุณบริโภคสื่อชาติพนัธุ์ของคุณเองเป็นประจ าหรือไม่ ”  

ผูต้อบนัน้เชื่อมัน่ในสื่อชาตพินัธุข์องตนเองโดยมกีารบรโิภคสื่อดงัทีเ่ปรยีบเทยีบไวต้ามรูป 3  ชาวจนีมรีะดบั

ความเชื่อใจในสื่อชาตพินัธุข์องตนเองต ่าทีสุ่ด ส่วนชาวอนิเดยีมรีะดบัความเชื่อใจในสื่อชาตพินัธุ์ของตนเอง

สงูทีสุ่ด  ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจคอืระดบัความเชื่อใจไม่เท่ากบัระดบัการบรโิภคสื่อ  ตามทีแ่สดงไวอ้ย่างเด่นชดั

ในรปู 2 พบวา่ชาวอนิเดยีใชส้ื่อระดบัประเทศมากกวา่สื่อชาตพินัธุข์องตน  อยา่งไรกด็พีวกเขากลบัเชื่อใจสื่อ

ชาตพินัธุข์องตนเองในระดบัสูง  เมื่อเปรยีบเทยีบกนักบัชุมชนชาวจนีที่ใช้สื่อชาตพินัธุ์ของตนเองมากกว่า

ชาวอนิเดยีแต่ชาวจนีกลบัเชื่อใจในสื่อของตนต ่าทีสุ่ด (55.8%) 

 

รปูที ่3: ความเชือ่ใจในสือ่ชาตพินัธุใ์หเ้ป็นแหล่งขอ้มลู 
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ในด้านการใช้สื่อออนไลน์ตามตารางที่ 16 เหตุผลหลกัว่าท าไมผู้ตอบแบบสอบถามมแีนวโน้มใช้

ชุมชนออนไลน์ตามชาตพินัธุข์องตนเพราะวา่พวกเขามหีวัขอ้ในการสนทนาในนัน้ (M = 3.27) เป็นชุมชนทีม่ี

ความคดิเหมอืนกนั (M = 3.20) ซึ่งเขา้ใจปัญหากนั (M = 3.09)  อกีนัยหนึ่งคอืผู้ตอบแบบสอบถามมี

แนวโน้มทีจ่ะพดูคุยกนัภายในชุมชนตวัเองเพราะความคุ้นเคยและความคล้ายคลงึกนั  การรกัษาแบบฉบบั

ของกลุ่มชาตพินัธุ์ตนเอง (M = 3.04) และการนัดพบกลุ่มชาตพินัธุ์ของตนเอง (M = 2.90) ไม่ได้เป็นสิง่ที่

พวกเขาสนใจในอนัดบัตน้ 

 

ตารางที ่16: การใชส้ือ่ออนไลน์ 

ค ากล่าว:  N Mean S.D. 

1. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะท าให้มีโอกาสพบปะผู้คนในชาติพนัธุ์

เดยีวกนักบัฉนั  

182 2.90 1.16 

2. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะใชแ้ลว้สนุกด ี

181 2.90 1.17 

3. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะช่วยให้ฉันรกัษาแบบฉบบัของกลุ่มชาติ

พนัธุข์องฉนั 

180 3.04 1.08 

4. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะช่วยให้ฉันได้อยู่ในชุมชนที่มีคิดความ

คลา้ยคลงึกนั 

181 3.20 1.09 

5. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะฉนัมหีวัขอ้ใหม่ ๆ ในการสนทนา 

181 3.27 1.10 

6. ฉันใช้เพียงชุมชนออนไลน์ของชาติพันธุ์เท่านั ้น (บล็อค, 

โฮมเพจ ฯลฯ) เพราะผูค้นในนัน้เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ของฉนั 

181 3.06 1.13 

ขอ้สงัเกต: 1 ต ่าสุด และ 5 สงูสุด 

 

การเปรยีบเทยีบแบ่งตามชาตพินัธุ์ตามรูปที่ 4 ยงัแสดงรูปแบบการใช้สื่อออนไลน์และการสนทนา

ออนไลน์ทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัไม่ว่าชาตพินัธุ์ใด  ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ชอบที่จะสนทนากบัชาติ

พนัธุข์องตนเองเพยีงกลุ่มเดยีวโดยเฉพาะ 
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รปูที ่4: การใชส้ือ่ออนไลน์แบ่งตามชาตพินัธุ์ 

 
 

- บทบาทของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและชาตพินัธุน์ิยม 

ผู้วจิยัได้ประเมนิวดับทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและชาติ

พนัธุ์นิยม โดยมคี าถามแปดข้อเป็นตวัชี้วดับทบาทด้านการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรม และอกีสี่ขอ้เป็น

ตวัชีว้ดับทบาทดา้นชาตพินัธุ์นิยม  มาตรวดัที่ใช้คอืมาตรวดัอนัตรภาคของลเิคริ์ต โดยที่ 1 คอืไม่เหน็ด้วย

อยา่งยิง่ และ 5 คอืเหน็ด้วยอย่างยิง่  ตารางที่ 17 แสดงค ากล่าวที่ใช้วดับทบาทด้านการปรบัตวัให้เขา้กบั

วฒันธรรมและคะแนนเฉลีย่ของแต่ละค ากล่าว 

 

ตารางที ่17: บทบาทดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม 

ค ากล่าว:  N Mean S.D. 

1. ถ้ากลุ่มตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้พวกเขาควรอยู่กบั

พวกของตน/ อยูภ่ายในกลุ่มตนเอง 

246 2.61 1.26 

2. สงัคมทีม่วีฒันธรรมหลากหลายช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดง้่ายขึน้ 246 3.33 .97 

3. ชาติพนัธุ์ทุกกลุ่มควรรกัษาวฒันธรรมของตนไว้ และยงัต้อง

ประยกุตว์ฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใชด้ว้ย 

246 3.91 .96 

4. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเหตุการณ์ทางการเมอืงของชน

กลุ่มใหญ่ในประเทศเป็นประจ า 

246 3.66 .91 

5. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเหตุการณ์ทางการเมอืงของชน

กลุ่มน้อยชาตพินัธุอ์ื่นในประเทศเป็นประจ า 

246 3.76 .83 

6. ประชากรในกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเขา้ใจปัญหาของอกี 246 3.06 1.11 
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กลุ่มหนึ่งไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

7. กลุ่มชาติพนัธุ์อื่นสนใจเหตุการณ์ทางการเมืองของกลุ่มชาติ

พนัธุข์องพวกเรา 

244 3.29 .95 

8. กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยูร่วมกนัไดโ้ดยสงบ 246 3.93 .93 

ขอ้สงัเกต: 1 ต ่าสุด และ 5 สงูสุด 

 

ขอ้คน้พบเป็นแรงสนบัสนุนทางจติใจทีด่ดีว้ยทีผู่ต้อบแบบสอบถามเชื่อวา่ “กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยู่

รวมกนัไดโ้ดยสงบ” (M = 3.93) และ “ชาตพินัธุท์ุกกลุ่มควรรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้และยงัต้องประยุกต์

วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใชด้ว้ย”  คะแนนเฉลีย่ของทุกค ากล่าวสนบัสนุนเรื่องการปรบัตวัให้เขา้กบั

วฒันธรรม  อกีนัยหนึ่งคอืผู้ตอบค าแบบสอบถามเหน็ว่าการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมเป็นสิง่ที่มผีลบวก

และด ี

ตารางที ่18 เปรยีบเทยีบบทบาทการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมแบ่งตามชาตพินัธุ ์ ขอ้คน้พบแสดง

ไวว้า่ค ากล่าวเพยีงสองขอ้ทีม่คีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์ ได้แก่ “ถ้ากลุ่มต้องการ

รกัษาวฒันธรรมของตนไว ้พวกเขาควรอยูก่บัพวกของตน/ อยูภ่ายในกลุ่มตนเอง และชาตพินัธุ์ทุกกลุ่มควร

รกัษาวฒันธรรมของตนไว ้และยงัต้องประยุกต์วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใช้ด้วย”  ในค ากล่าวแรก 

ชุมชนชาวอนิเดยีแสดงความไม่เหน็พ้องสูงสุด (M = 2.07) เปรยีบเทยีบกบัชาวมลาย ู(M = 2.70) และชาว

จนี (M = 2.71)  ในค ากล่าวที่สอง ชุมชนชาวจนีแสดงความเหน็พ้องในระดบัที่ต ่ามาก (M = 3.64) เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัชุมชนชาวอนิเดยี (M = 3.92) และชุมชนชาวมลาย ู(M = 4.09)  

 

ตารางที ่18: บทบาทดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมแบ่งตามชาตพินัธุ์ 

ค ากล่าว:  มลาย ู จนี  อนิเดยี  Sig.  

1. ถ้ากลุ่มตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้พวกเขาควรอยู่กบัพวก

ของตน/ อยูภ่ายในกลุ่มตนเอง  

2.71  2.70  2.07  *  

2. สงัคมทีม่วีฒันธรรมหลากหลายช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดง้่ายขึน้ 3.46  3.24  3.31   

3. ชาตพินัธุท์ุกกลุ่มควรรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้และยงัตอ้งประยุกต์

วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใชด้ว้ย  

4.09  3.64  3.92  *  

4. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชน

กลุ่มใหญ่ในประเทศเป็นประจ า 

3.73  3.54  3.63   



85 

 

5. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชน

กลุ่มน้อยชาตพินัธุอ์ื่นในประเทศเป็นประจ า 

3.71  3.72  3.85   

6. ประชากรในกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเขา้ใจปัญหาของอกีกลุ่ม

หนึ่งไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

3.08  3.17  2.82   

7. กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นสนใจเหตุการณ์ทางการเมอืงของกลุ่มชาตพินัธุข์อง

พวกเรา  

3.41  3.11  3.32   

8. กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยูร่วมกนัไดโ้ดยสงบ  4.13  3.87  3.82   

 

จากนัน้จงึไดแ้บ่งผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งตอบรบัว่าใช้สื่อชาตพินัธุ์เป็น

ประจ า ส่วนอกีกลุ่มหนึ่งตอบปฏเิสธ  ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบบทบาทดา้นการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมของทัง้

สองกลุ่มตามตารางที่ 19  ค ากล่าวเดียวที่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญคือการรบัรู้ของผู้ตอบ

แบบสอบถามว่าชาตพินัธุ์อื่นสนใจเรื่องราวของชาตพินัธุ์ตนเอง  กล่าวโดยง่ายคอืผู้บรโิภคสื่อกระแสหลกั

ทางชาตพินัธุเ์ป็นประจ านัน้มแีนวโน้มทีต่อ้งการรบัรูม้ากกวา่คนทีไ่ม่ไดบ้รโิภคสื่อดงักล่าวเป็นประจ าว่ากลุ่ม

ชาตพินัธุอ์ื่นสนใจเรื่องราวของชาตพินัธุต์น  

 

ตารางที ่19: บทบาทดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมแบ่งตามการใชส้ือ่กระแสหลกัทางชาตพินัธุ์ 

ค ากล่าว:  ใช่  ไม่ใช ่ Sig.  

1. ถ้ากลุ่มตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้พวกเขาควรอยูก่บัพวกของตน/ อยู่

ภายในกลุ่มตนเอง 

2.65  2.46   

2. สงัคมทีม่วีฒันธรรมหลากหลายช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดง้่ายขึน้ 3.29  3.45   

3. ชาติพันธุ์ทุกกลุ่มควรรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ และยังต้องประยุกต์

วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใชด้ว้ย 

3.89  3.96   

4. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชนกลุ่มใหญ่

ในประเทศเป็นประจ า 

3.61  3.74   

5. เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชนกลุ่มน้อย

ชาตพินัธุอ์ื่นในประเทศเป็นประจ า 

3.76  3.77   

6. ประชากรในกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเข้าใจปัญหาของอกีกลุ่มหนึ่งได้

อยา่งแทจ้รงิ 

3.09  2.98   
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7. กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นสนใจเหตุการณ์ทางการเมอืงของกลุ่มชาตพินัธุข์องพวกเรา 3.40  3.15  *  

8. กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยูร่วมกนัไดโ้ดยสงบ 3.96  3.92   

 

ตามตารางที ่20 เมื่อเปรยีบเทยีบระหวา่งผู้เขา้กลุ่มสนทนาทางชาตพินัธุ์ออนไลน์เป็นประจ าและผู้

ไม่ไดเ้ขา้ประจ านัน้มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทีน่่าสนใจ  ผู้ที่เขา้กลุ่มสนทนาในกลุ่มชาตพินัธุ์ตนเป็น

ประจ านัน้เห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องอยู่ในกลุ่มของตนเพื่อรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้ (M = 3.02) และมี

ความเหน็พ้องในระดบัต ่ามากที่จะต้องปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่ (M = 3.71) เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูไ้ม่ไดเ้ขา้ประจ า  ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคสื่อกระแสหลกัทางชาตพินัธุ์เป็นประจ าว่าผู้ที่

สนทนากบักลุ่มชาตพินัธุข์องตนเองเป็นประจ านัน้มคีวามเหน็พ้องในระดบัสูง (M = 3.47) ว่ากลุ่มชาตพินัธุ์

อื่นสนใจในชาตพินัธุข์องตน 

 

ตารางที ่20: บทบาทดา้นการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมแบ่งตามการใช้ห้องสนทนาทางชาตพินัธุ์

ออนไลน์ 

ค ากล่าว:  ใช่  ไม่ใช ่ Sig.  

• ถ้ากลุ่มตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของตนไว ้พวกเขาควรอยูก่บัพวกของตน/ อยู่

ภายในกลุ่มตนเอง 

3.02  2.33  **  

• สงัคมทีม่วีฒันธรรมหลากหลายช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดง้่ายขึน้ 3.38  3.34   

• ชาติพันธุ์ทุกกลุ่มควรรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ และยังต้องประยุกต์

วฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่เขา้มาใชด้ว้ย 

3.71  4.04  **  

• เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชนกลุ่มใหญ่

ในประเทศเป็นประจ า 

3.62  3.68   

• เป็นเรื่องส าคญัทีต่อ้งรบัขา่วสารเรื่องเหตุการณ์ทางการเมอืงของชนกลุ่มน้อย

ชาตพินัธุอ์ื่นในประเทศเป็นประจ า 

3.69  3.81   

• ประชากรในกลุ่มชาตพินัธุ์หนึ่งไม่สามารถเข้าใจปัญหาของอกีกลุ่มหนึ่งได้

อยา่งแทจ้รงิ 

3.22  2.95   

• กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นสนใจเหตุการณ์ทางการเมอืงของกลุ่มชาตพินัธุข์องพวกเรา 3.47  3.20  *  

• กลุ่มชาตพินัธุส์ามารถอยูร่วมกนัไดโ้ดยสงบ 3.83  4.01   
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ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัการทดสอบในเรื่องบทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยมดว้ยค ากล่าวสีข่อ้ตามตาราง

ที ่21  โดยทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามเหน็พอ้งกนัในเรื่องชาตพินัธุน์ิยมวา่กลุ่มชาตพินัธุ์ของตนเองมบีทบาท

ส าคญัในการด าเนินชวีติประจ าวนั 

 

ตารางที ่21: บทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยม 

ค ากล่าว:  N เฉลีย่ S.D. 

1. สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนัเป็นส่วนส าคญัในการหางาน 243 3.23 .99 

2. สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนัเป็นส่วนส าคญัในการหาอพารท์

เมน้ท/์บา้น/สถานทีอ่ยูอ่าศยั 

245 3.29 .95 

3. สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการให้ความ

ช่วยเหลอืในกรณีฉุกเฉิน 

244 3.49 .94 

4. เป็นเรื่องส าคญัที่จะแต่งงานกบัคนที่มาจากกลุ่มชาตพินัธุ์ของ

ตนเอง 

244 3.29 1.15 

 

ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทยีบบทบาทด้านชาตพินัธุ์นิยมแบ่งตามชาติพนัธุ์  ชาวจีนแสดง

ความเหน็พอ้งในระดบัต ่ามากในค ากล่าวสองขอ้ (“สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการให้

ความช่วยเหลอืในกรณีฉุกเฉิน” และ “เป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะแต่งงานกบัคนทีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุ์ของตนเอง”) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัชุมชนชาวมลายแูละชาวอนิเดยี 

 

ตารางที ่22: บทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยมแบ่งตามชาตพินัธุ ์

ค ากล่าว:  มลาย ู จนี  อนิเดยี  Sig.  

• สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนัเป็นส่วนส าคญัในการหางาน  3.34  3.11  3.20   

• สมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการหาอพาร์ท

เมน้ท/์บา้น/สถานทีอ่ยูอ่าศยั 

3.43  3.17  3.17   

• สมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคัญในการให้ความ

ช่วยเหลอืในกรณีฉุกเฉิน 

3.70  3.20  3.46  **  

• เป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะแต่งงานกบัคนทีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเอง  3.39  2.86  3.53  **  
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เมื่อเปรยีบเทยีบผู้ใช้สื่อกระแสหลกัทางชาตพินัธุ์เป็นประจ ากบัผู้ไม่ได้ใช้ประจ า ข้อค้นพบแสดง

ความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัในค ากล่าวดา้นชาตพินัธุน์ิยมทัง้สีข่อ้ (ตารางที ่23)  การเปรยีบเทยีบระหว่าง

ผูใ้ชห้อ้งสนทนาชุมชนทางชาตพินัธุอ์อนไลน์เป็นประจ าและผูไ้ม่ไดใ้ชป้ระจ ากไ็ดแ้สดงความแตกต่างอย่างมี

นยัส าคญัเช่นกนัในค ากล่าวดา้นชาตพินัธุน์ิยมทัง้สีข่อ้ (ตารางที ่24)  โดยทัว่ไปผู้ใช้สื่อกระแสหลกัทางชาติ

พนัธุเ์ป็นประจ ามแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามเป็นชาตพินัธุน์ิยมมากกวา่ผูไ้ม่ไดใ้ชป้ระจ า  ใหอ้า้งองิตารางที ่23 และ 

24 ส าหรบัรายละเอยีด 

 

ตารางที ่23: บทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยมแบ่งตามการใชส้ือ่กระแสหลกัทางชาตพินัธุ์ 

ค ากล่าว:  ใช่  ไม่ใช ่ Sig.  

• สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนัเป็นส่วนส าคญัในการหางาน 3.39  3.01  **  

• สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการหาอพาร์ทเม้นท์/บ้าน/

สถานทีอ่ยูอ่าศยั 

3.42  3.09  **  

• สมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการให้ความช่วยเหลอืใน

กรณีฉุกเฉิน 

3.60  3.31  *  

• เป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะแต่งงานกบัคนทีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเอง 3.44  3.02  **  

 

ตารางที ่24: บทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยมแบ่งตามการใชส้ือ่ออนไลน์ 

ค ากล่าว:  ใช่  ไม่ใช ่ Sig.  

• สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุข์องฉนัเป็นส่วนส าคญัในการหางาน 3.50  3.09  **  

• สมาชกิในกลุ่มชาตพินัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการหาอพาร์ทเม้นท์/บ้าน/

สถานทีอ่ยูอ่าศยั 

3.48  3.18  **  

• สมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์ของฉันเป็นส่วนส าคญัในการให้ความช่วยเหลอืใน

กรณีฉุกเฉิน 

3.67  3.39  *  

• เป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะแต่งงานกบัคนทีม่าจากกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเอง 3.61  3.09  **  

 

- อภปิรายผล 

การส ารวจนี้ท าขึน้จากขอ้สนันิษฐานที่ว่าการใช้สื่อชาตพินัธุ์จะเป็นสื่อกลางสร้างบทบาทด้านการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและชาตพินัธุน์ิยม โดยแรกเริม่ขอ้ค้นพบนี้ไม่ได้สร้างขึน้เพื่อสรุปแทนประชากร
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ทัง้หมด แต่เพื่อทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัคดัเลือกมาเพื่อสร้างปัจจยัเพิ่มเติมที่จ าเป็นต้องน ามา

พจิารณาในการอภิปราย  ข้อค้นพบได้แสดงทศันคตทิี่น่าสนใจบางประการและยงัได้จุดประเดน็ปัญหา

เพิม่เตมิทีต่อ้งการค าตอบดว้ย 

1) ปฏทิรรศน์ของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและชาตพินัธุน์ิยม ผูต้อบแบบสอบถามดเูหมอืนจะ

มคีวามขดัแยง้กนัเอง จากที่พวกเขาเหน็พ้องทัง้เรื่องการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมและชาติพนัธุ์นิยม  

อยา่งไรกด็เีมอืเมื่อท าความเขา้ใจภมูหิลงัของมาเลเซยีและตรวจสอบกบัขอ้มลูวเิคราะหเ์นื้อหาจงึท าให้น าขอ้

ค้นพบต่าง ๆ รวมเป็นแนวคิดขึน้มาได้  สื่อในมาเลเซียมแีน้วโน้มจะอภปิรายประเดน็ระดบัประเทศจาก

มุมมองของชาตพินัธุต์นเอง  ระบบการเมอืงและระบบสื่อมาเลเซยีสรา้งขึน้ในวถิีทางที่ผู้รบัสารไม่เหน็ความ

ขดัแย้งระหว่างการปรบัตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมและชาติพนัธุ์นิยม  ในด้านนี้เห็นได้ว่ามาเลเซยีประสบ

ความส าเรจ็ในการสร้างอตัลกัษณ์ที่รวมอตัลกัษณ์แห่งชาตแิละชาตพินัธุ์ให้อยู่ร่วมกนัและคงความสมดุล

ภายในตวับุคคลหนึ่งได ้ 

2) การบรโิภคสือ่ชาตพินัธุ์เป็นประจ า (ไม่ว่าจะเป็นกระแสหลกัหรอืออนไลน์) สร้างความแตกต่าง

อยา่งมนียัส าคญัต่อบทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยม ขอ้คน้พบแสดงไวว้า่เมื่อเปรยีบเทยีบกนั ผูใ้ชส้ื่อชาตพินัธุเ์ป็น

ประจ า (ทัง้กระแสหลกัและออนไลน์) มแีนวโน้มจะแสดงบทบาทดา้นชาตพินัธุน์ิยมมากกวา่ผูไ้ม่ได้ใช้ประจ า  

การใช้สื่อชาติพนัธุ์มแีนวโน้มให้แบ่งแยกจากสงัคมส่วนรวมและคงอยู่เพยีงในชุมชนและอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมของตนเองโดยยอมสญูเสยีโอกาสผสานรวมกบัวฒันธรรมแห่งชาตไิป  อยา่งไรกด็คี าถามทีเ่กดิขึน้

จากไดข้อ้คน้พบมาคอืการใช้สื่อชาตพินัธุ์ช่วยสนับสนุนชาตพินัธุ์นิยมหรอืชาตพินัธุ์นิยมสนับสนุนให้ใช้สื่อ

ชาตพินัธุก์นัแน่  จงึจ าเป็นตอ้งต่อยอดวเิคราะหห์าค าตอบจากประชาชนต่อไปเพื่อให้เขา้ใจว่าการใช้สื่อชาติ

พนัธุเ์ป็นเหตุหรอืผลต่อเรื่องชาตพินัธุน์ิยม 

3) การบรโิภคสือ่ชาตพินัธุเ์ป็นประจ าไม่ไดส้รา้งความแตกต่างในบทบาทด้านการปรบัตวัให้เขา้กบั

วฒันธรรมแต่ขอ้อภปิรายนี้ไม่หนกัแน่นพอ การใชส้ื่อชาตพินัธุ์ไม่ได้สร้างความแตกต่างในบทบาทด้านการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมโดยเฉพาะในค ากล่าวที่ว่า “กลุ่มชาตพินัธุ์อื่นสนใจเหตุการณ์ทางการเมอืงของ

กลุ่มชาตพินัธุข์องพวกเรา”  การเขา้ใชห้อ้งสนทนาชาตพินัธุอ์อนไลน์น าไปสู่แนวคดิทีว่่าเราต้องอยู่ในชุมชน

ของเราเพื่อให้รกัษาวฒันธรรมของเราไว้ได้  แต่ก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้นว่าผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึก

จ าเป็นต้องอยู่ในชุมชนชาตพินัธุ์ของตนเพราะการใช้สื่อเป็นประจ า หรอืเพราะชาติพนัธุ์นิยมของตนจึง

เลอืกใชห้อ้งสนทนาชาตพินัธุก์นัแน่ 

4) ความเชือ่ไม่เทยีบเท่าปรมิาณการใชส้ือ่ชาตพินัธุ ์ ดงัที่ข้อค้นพบได้ชี้ไว้ว่าเมื่อบุคคลหนึ่ง

เชื่อถอืในสื่อชาตพินัธุข์องตน ไม่ไดจ้ าเป็นตอ้งมผีลใหบ้รโิภคสื่อชาตพินัธุ์เป็นประจ า  ผลต่อเนื่องคอืการใช้

สื่อชาตพินัธุเ์ป็นประจ านัน้ไม่ไดห้มายความวา่บุคคลเชื่อในสื่อชาตพินัธุ์นัน้เช่นเดยีวกนั  ขอ้ค้นพบนี้ส าคญั
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ทีว่า่การเชื่อถอืสื่อชาตพินัธุอ์าจเป็นปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาเมื่อเกดิประเดน็ค าถามทีว่า่การบรโิภคสื่อชาตพินัธุ์

น าไปสู่ชาตพินัธุน์ิยมหรอืไม่ 

 

 3.2.3 การสมัภาษณ์ส่ือในเรื่องการเข้าใจผู้ปฏิบติังานด้านส่ือ: อะไรคือบทบาทของส่ือในการ

สร้างชาติ? 

- บทน า 

เนื้อหาก่อนหน้านี้น าเสนอขอ้มูลความเหน็ประชาชนเรื่องชาตพินัธุ์นิยมและการปรบัตวัให้เขา้กบั

วฒันธรรมโดยละเอยีด  ในส่วนนี้มวีตัถุประสงค์น าเสนอและวเิคราะห์มุมมองของสื่อชัน้น าของมาเลเซีย

เพื่อใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมส่วนรวมและบทบาทของสื่อ  บทสมัภาษณ์ทัง้หกชิ้นจดัท า

ขึน้กบัผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อชัน้น าของวงการจ านวนเจด็ราย โดยผู้ให้สมัภาษณ์มาจากระดบัผู้บรหิารรวมถึง

บรรณาธกิารอ านวยการทัง้อดตีและปัจจุบนัทัง้จากสื่อระดบัประเทศและสื่อชาตพินัธุ์ 

 

ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายถงึมุมมองของสื่อแนวหน้าของมาเลเซยีในประเดน็ค าถามสามกลุ่ม ไดแ้ก่ ก) อะไร

คอืการสรา้งชาตแิละความสามคัคใีนบรบิทสงัคมหลากวฒันธรรมของมาเลเซยี ข) อะไรคอืบทบาทของสื่อใน

การสรา้งชาตขิองมาเลเซยี และ ค) อะไรคอืการมสี่วนร่วมและจุดอ่อนของสื่อชาตพินัธุ์ในกระบวนการสร้าง

ชาตนิี้ 

 

- ระเบยีบวธิวีจิยั 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึท าขึน้เพื่อเกบ็ขอ้มูลมุมมองของสื่อชัน้น าของมาเลเซยีด้านบทบาทสื่อ

ชาตพินัธุใ์นการสรา้งสรา้งชาต ิโดยแบ่งเป็นหา้ข ัน้ตอน คอื หาประเดก็หลกัและตัง้ค าถามเพื่อสมัภาษณ์ หา

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีต่อ้งการ อบรมผูส้มัภาษณ์ จดัสมัภาษณ์ และทา้ยสุดคอืถอดเสยีงบทสมัภาษณ์เป็นตวัอกัษร 

การพฒันาค าถามประเดน็หลกัท าขึน้โดยการอภปิรายระหวา่งผูว้จิยัหลกั  อย่างไรกด็มีขีอ้สงัเกตว่า

ค าถามเพื่อสมัภาษณ์นี้เป็นเพยีงแนวทางเท่านัน้และไม่ไดเ้ป็นค าถามบงัคบัระหวา่งการสมัภาษณ์  เนื่องจาก

ไดร้บัค าตอบทีห่ลากหลายและสรา้งสรรคจ์ากผูใ้หส้มัภาษณ์ทีแ่ตกต่างกนั  ถ้ารายการค าถามมโีครงสร้างที่

ชดัเจนเกนิไปอาจท าใหค้ าตอบทีม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจและส าคญัอาจตกหล่นไปได้ 

ขัน้ตอนทีส่องและสามนัน้ปฏบิตัไิปพรอ้มกนั  ผูว้จิยัเป็นผูค้ดัเลอืกผูใ้ห้สมัภาษณ์ที่ต้องการ  ในช่วง

ปลายโครงการไดส้มัภาษณ์เรยีบรอ้ยจ านวนหกราย  การอบรมผูส้มัภาษณ์ไดด้ าเนินการไปพรอ้มกนักบัการ

จดัท ารายชื่อผู้ให้สมัภาษณ์  นักศกึษาบณัฑติวทิยาลยัเจด็คนและนักศกึษาระดบัปรญิญาตรสีองคนได้รบั

การอบรมใหเ้ป็นผูส้มัภาษณ์ในการอบรมรมปฏบิตักิารจ านวนสองครัง้  ผู้วจิยัจดัการอบรมครัง้แรกให้โดย
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มุ่งหวงัจะอธบิายวตัถุประสงค์ทัง้หมดของโครงการ เป้าหมายของการสมัภาษณ์ และสิง่ที่คาดว่าจะได้รบั

รวมถงึตวัชีว้ดับางประการเกีย่วกบักระบวนการสมัภาณ์ใหก้บันกัศกึษาฟังโดยสงัเขป  การอบรมครัง้ที่สอง

จดัให้มีผู้บรรยายจากคณะสื่อและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัแห่งชาติมาเลเซียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึในด้านการสื่อสาร  ผู้บรรยายได้สอนผู้สมัภาษณ์ถึงข ัน้ตอนและเทคนิคที่ถูกต้องใน

การสมัภาษณ์เจาะลกึ  นอกจากนี้ก่อนการสมัภาษณ์ยงัไดจ้ดัจ าลองการสมัภาษณ์ขึน้เพื่อเตรยีมความพร้อม

ใหผู้ส้มัภาษณ์ในการสมัภาษณ์จรงิอกีดว้ย 

ทา้ยทีสุ่ดจงึจดัสมัภาษณ์ขึน้ในสถานที่และพื้นที่ที่ผู้ให้สมัภาษณ์สะดวกที่สุด  สถานที่ต่าง ๆ ที่จดั

สมัภาษณ์มตีัง้แต่ปุตราจายา ชาหอ์ลมั กวัลาลมัเปอร ์และปาลวัปีนงั  บทสมัภาษณ์ทัง้หมดได้รบัการบนัทกึ

เพื่อการอ้างอิงโดยกล้องถ่ายวดิโีอหรอืเครื่องอดัเสยีง  MP3  โดยได้รบัอนุญาตจากผู้ให้สมัภาษณ์แล้ว  

ทา้ยทีสุ่ดผูส้มัภาษณ์จะถอดเสยีงบทสมัภาษณ์ออกมา และบทสมัภาษณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรนี้จะน าไปใช้

วเิคราะหใ์นขัน้ตอนต่อไป  มขีอ้สงัเกตในการวเิคราะหว์า่ผูว้จิยัไดพ้ยายามอยา่งทีสุ่ดในการน าบทสมัภาษณ์

ส่วนใหญ่ของแต่ละคนมาใช ้แต่บางส่วนไม่ไดน้ ามาใช้เพื่อรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ปฏบิตังิานด้านสื่อที่

เกีย่วขอ้งไว ้

 

- ขอ้คน้พบ 

  ก) “การสรา้งชาต”ิ และความเป็นหนึง่เดยีวในบรบิทของมาเลเซยี คอือะไร ผูรู้้ด้านสื่อที่ให้สมัภาษณ์

ทัง้หมด อธบิายถึง “การสร้างชาต”ิ ว่าเป็นกระบวนการในการส่งเสรมิความเป็นหนึ่งเดียวของชาต ิและ 

ปลูกฝังความเป็นอตัลกัษณ์ของชาตทิ่ามกลางประชากรที่มคีวามหลากหลายทางชาติพนัธุ์ของมาเลเซีย 

อย่างไรก็ตามผู้ให้สมัภาษณ์ได้ให้ความเหน็ที่แตกต่างว่าส่วนประกอบส าคญัของกระบวนการและวธิกีาร

ส่งเสรมิการสรา้งชาตคิอือะไร 

ดาโต๊ะยองซเูหยีง บรรณาธกิารหลกัของเบอร์นามา อธบิายความหมายของการสร้างชาตวิ่า “เป็น

การปลกูฝังความสามคัคขีองชาตใินหมู่เชือ้ชาตต่ิางๆ” กลุ่มบรรณาธกิารหลกัของเดอะสตาร์ ดาโต๊ะเสรวีอง

ชุนไวเหน็เช่นกนั โดยกล่าววา่ การสรา้งชาตใินประเทศพหุสงัคมอย่างมาเลเซยีเป็นเรื่องของ “การรวมทุก

เชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั” 

ในมุมมองของทนายความ หลวิเพงฉวน อดตีบรรณธกิารระดบัสูงของเดอะสตาร์ อดีตกรรมการ

ผูจ้ดัการกลุ่มและซอีโีอของนนัยางโฮลดิง้เบอรฮ์ดั เน้นย า้คลา้ยๆ กนัวา่ การสรา้งชาตเิป็นเรื่องของการสร้าง

ชาตซิึง่ “อยูบ่นหลกัการของรฐัธรรมนูญ” 

เมื่อโฟกสัไปทีม่ติกิารมองจากล่างขึน้บนในกระบวนการสรา้งชาตขิองมาเลเซยี ดาโต๊ะเสรวีองชุนไว

จากเดอะสตาร์ ได้แสดงความเห็นว่า “ไม่มีชุมชนใด ไม่มีเชื้อชาติใด สามารถสร้างชาติด้วยตวัเองได้ ” 

นอกจากนี้เขายงักล่าววา่ “โครงสร้างของประเทศ หากมองจากยุคก่อนเมอร์เดกา ทุกคนต่างช่วยกนัสร้าง
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ชาตนิี้ข ึน้มา ชุมชนมลายูเกี่ยวพนักบัการท าไร่ท าสวน การราชการ กองทพั และทหาร พวกเขาให้ความ

มัน่คง พวกเขารกัษาความสงบสุข แมแ้ต่ในช่วงภาวะคบัขนั ชาวมลายเูป็นกลุ่มคนหลกัในการช่วยกนัรกัษา

ชาตใิหเ้กดิความสงบสุข สิง่นี้ท าใหชุ้มชนชาวจนีตอ้งหนักลบัมามองการพฒันาเศรษฐกจิ โดยพืน้ฐาน ชุมชน

ชาวจนีท าหน้าทีใ่นการสรา้งชาตจิากการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ชุมชนชาวอนิเดยีจะขอ้งเกีย่วอยูก่บัเรื่องที่ดนิ 

อุตสาหกรรมยางซึง่เป็นกระดกูสนัหลงัทางเศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้ชุมชนทัง้สามท างานร่วมกนั และผม

ไม่คดิวา่ประเทศจะเกดิขึน้ไดห้ากทัง้สามไม่ไดร้วมตวัเขา้ดว้ยกนั มาเลเซยีจะไม่ไดเ้ป็นดงัทีเ่ป็นหากไม่มชีาว

มลาย ูชาวจนีและชาวอนิเดยี ดว้ยเหตุนี้ หากมคีนพดูว่า ‘pendatang balik China, balik India’ (ความหมาย

คอื ใหค้นทีอ่พยพมากลบัไปจนี กลบัไปอนิเดยี) นัน่หมายความว่าเขาไม่เขา้ใจประวตัศิาสตร์หรอืเขาไม่ได้

อ่านประวตัศิาสตร ์และเขามองมนัจากมุมมองของชาตพินัธุน์ิยมทีแ่คบมาก”  

หวัหน้าบรรณาธกิารของ  News and Current Affairs of  NTV7 Mohsin Abdullah กล่าวว่า การ

สรา้งชาตติอ้งมุ่งเป้าไปทีก่ลุ่มคนวนัหนุ่มสาว เนื่องจากพวกเขาจะเป็นผูน้ าในอนาคต เขายงัย า้ถึงหน้าที่ของ

สื่อในการดงึดูดคนหนุ่มสาวให้เขา้ร่วมการสร้างชาตไิวว้่า “คนหนุ่มสาว พวกเค้าไม่ชอบอ่านหนังสอืพมิพ ์

ยากที่จะอ่าน นี่คอืสาเหตุว่าท าไมหนังสอืพมิพ์ เหน็ไหม มแีต่ส ัน้ๆ เรื่องสัน้ๆ ไม่ยาวเกนิไป รูปแบบของ

คอลมัน์กต็้องสัน้และกระชบั ตอนนี้พวกเค้าทวติกนัอย่างเดยีว ดงันัน้ถ้าเป้าหมายในการสร้างชาตคิอืคน

หนุ่มสาว คุณตอ้งเขา้ไปอยูร่่วมกบัเคา้ อยา่ละความพยายาม เขา้ไป เขา้หาเครอืขา่ยใหม่ๆ” 

วธิใีดเป็นวธิทีี่ดทีี่สุดในการสนับสนุนการสร้างชาติในประเทศพหุวฒันธรรมอย่างมาเลเซีย ผู้ให้

สมัภาษณ์มคีวามเห็นที่แตกต่างกนั บางคนเหน็ว่าจ าเป็นต้องใช้ภาษาเดยีวกนัเพื่อความเป็นหนึ่งในการ

สนบัสนุนกระบวนการ แต่บางคนเน้นวา่การสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัควรมาจากความสมคัรใจของ

ชุมชนต่างๆ และค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การมุ่งสู่เป้าหมายโดยใชก้ระบวนการกลนืชาติ 

ข) หน้าทีข่องสือ่ชาติพนัธุ์ทีต่้องท าในการสร้างชาติมาเลเซียคืออะไร  ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดมี

ความเหน็วา่ สื่อมบีทบาทส าคญั ในกระบวนการสรา้งชาต ิค าตอบของพวกเขาเน้นย า้วธิกีาร 3 วธิทีีแ่สดงให้

เห็นถึงความคิดที่ว่าสื่อมีบทบาทส าคญัในเรื่องนี้ นัน่คอื สื่อเป็นเครื่องมอืในการรายงานและย่อยขอ้มูล

เกีย่วกบัชาต ิสื่อเป็นช่องทางในการสร้างคุณค่า สร้างความเชื่อและสร้างทศันคตขิองผู้คน และสุดท้ายสื่อ

เป็นสะพานเชื่อมระหวา่งรฐับาลกบัประชาชน 

อยา่งไรกต็าม มคีวามเหน็ของผูใ้หส้มัภาษณ์ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั ดา้นทศิทางและขอบเขต

ของสื่อชาตพินัธุใ์นการท าหน้าทีใ่นการสรา้งชาตมิาเลเซยี  ในช่วงแรก มขีอ้สงัเกตวา่มคีวามเหน็ต่างพืน้ฐาน

อยูบ่า้งในกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์เกีย่วกบัการจดัประเภทวา่หนงัสอืพมิพฉ์บบัใดเป็น ”สื่อชาตพินัธุ์” ในประเดน็นี้ 

การระบุค าจ ากดัความและลกัษณะส าคญัเพื่อชี้ความแตกต่างของสื่อชาติพนัธุ์และสื่ออื่นๆ จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งท าเป็นอยา่งแรก หนึ่งในเกณฑ์ส าคญัในการให้ค าจ ากดัความซึ่งต้องให้ผู้ให้สมัภาษณ์พจิารณา

ตดัสนิใจวา่สื่อใดเป็นสื่อชาตพินัธุแ์ละสื่อใดไม่ใช่สื่อชาตพินัธุ์ คอื ภาษาที่ใช้ ในความคดิของผู้ให้สมัภาษณ์ 
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หนงัสอืพมิพท์ีถ่อืวา่เป็นสื่อชาตพินัธุ ์จะใชภ้าษาทีไ่ม่ใช่ภาษาประจ าชาต ิกล่าวคอื มกีารใชภ้าษาทีเ่ชื่อมโยง

กบัชุมชนชาตพินัธุเ์ฉพาะกลุ่ม มากกวา่ใชภ้าษาของประชากรทัง้หมด หรอืประชากรส่วนใหญ่ 

ดาโต๊ะอาซสิ ไอชกั บรรณาธกิารหลกัของหนังสอืพมิพ์อูตูซนัมาเลเซยีเป็นหนึ่งในผู้ที่มคีวามเหน็

ดงักล่าว เขาให้ความเหน็ว่า “ผมไม่เหน็ว่าอูตูซนัมาเลเซยีเป็นสื่อชาตพิันธุ์ ภาษาที่ใช้แสดงให้เหน็ว่าเรา

ไม่ใช่ชาตพินัธุ ์ภาษาทีเ่ราใชเ้ป็นภาษาประจ าชาต”ิ ผูป้ระกาบการอกีรายซึง่เหน็ด้วยกบัความคดินี้ กล่าวว่า 

“ฉนั/ผมวา่มนัไม่ถูกทีจ่ะบอกวา่อตูซูนัมาเลเซยีเป็นสื่อชาตพินัธุ์ เนื่องจากหนังสอืพมิพ์ใช้ภาษาประจ าชาต ิ

เป็นสื่อของชาต ิถ้าจะใหถู้ก สื่อชาตพินัธุน่์าจะตอ้งเป็นหนงัสอืพมิพท์ีใ่ชภ้าษาจนีและภาษาทมฬิมากกวา่ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนไม่เหน็ดว้ยกบัความเหน็นี้ เขามคีวามเหน็วา่องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการให้ค า

จ ากดัความคอืกลุ่มเป้าหมายของหนงัสอืพมิพ ์ผูใ้หส้มัภาษณ์รายหนึ่งได้โต้แยง้ว่า การใช้ภาษาประจ าชาติ

ไม่ไดห้มายความวา่คุณไดล้บความเป็นสื่อชาตพินัธุอ์อกไป ภาษาเป็นแค่เครื่องมอื อตูซูนัมาเลเซยียงัถอืเป็น

สื่อชาตพินัธุ์อยู่ เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงประเดน็ของชาวมลาย ูและภาษาประจ าชาตใิช้เป็นแค่

สื่อกลางเท่านัน้ (ดงันัน้) จงึถอืวา่เป็นสื่อชาตพินัธุ”์  ผูป้ระกอบการสื่ออกีรายหนึ่งแสดงความความเหน็ด้วย

วา่ “ในดา้นเนื้อหา แน่นอนวา่ อตูซูนัมาเลเซยีจะมเีนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกบัชาวมลาย ูทมฬิเนซนัเน้นเกี่ยวกบั

ชาวอนิเดยี และซนิฉิวเดลีเ่นินเกีย่วกบัชาวจนี ถ้าอูตูซนัมาเลเซยีมกีารสนับสนุนประเดน็ที่ว่าเชื้อชาตอิื่นๆ 

รูส้กึโกรธเคอืง มนัคอืการรวมทศันคต/ิอารมณ์เขา้มาเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้อ่านของตวัเอง คนอ่านเป็นชาว

มลายเูสยีเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้หนงัสอืพมิพ์จงึต้องการกระตุ้นชาวมลายไูม่ให้ลมืรากเหง้าของตนเอง (“nak 

alert orang Melayu jangan lupa diri”) “แต่” เมื่อเอาทศันคตนิัน้เขา้มา เชือ้ชาตอิื่นๆ กจ็ะเหน็วา่ นัน่เป็นการ 

“สนับสนุนชาวมลายู” หรอืเป็นการ “คลัง่ชาตมิลายู” ในบางครัง้หน้าที่ของหนังสอืพิมพ์คอืการเตอืนชาว

มลายถูงึสทิธิใ์นการพฒันา แต่ที่มากกว่านัน้คอืการเตอืนตวัชาวมลายเูอง แต่ในเรื่องนัน่ หนังสอืพมิพ์จะมี

บทบาทในตวัของตวัเอง”   

หากพจิารณาความเหน็ขา้งต้น  ภาษา กลุ่มเป้าหมาย และประเดน็ในการอภปิรายของสื่อถือเป็น

เกณฑส์ าคญัในการพจิารณา ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้วามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัไปในการมองภาพองค์กรของตนเอง

และองค์กรอื่นๆ ผู้วจิยัจึงสอบถามเพิ่มเตมิโดยการตัง้ค าถามว่า “สื่อชาติพนัธุ์ท าหน้าที่ในการสร้างชาติ

มาเลเซยีด้วยวธิใีด และมขีอบเขตอย่างไร” “คุณเหน็ด้วยกบัความคดิที่ว่าสื่อชาตพินัธุ์เป็นปัจจยัทางลบที่

ขดัขวางกระบวนการสรา้งชาตขิองมาเลเซยีหรอืไม่ เพราะเหตุใด” “จากการทีส่งัคมมาเลเซยีมหีลายเชื้อชาติ

ประกอบเขา้ดว้ยกนั คุณคดิวา่ความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมระหว่างสื่อชาตพินัธุ์กบัการสร้างชาตขิองมาเลเซยี

คอือะไร”   

ในภาพรวม มคี าตอบค่อนขา้งหลากหลาย ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ แต่ไม่ทัง้หมดของการสมัภาษณ์

มคีวามเหน็วา่ (ก) ความสมัพนัธร์ะหวา่งสื่อชาตพินัธุ์กบัการสร้างชาตไิม่ได้เป็นไปในทางลบตัง้แต่ต้น และ 

(ข) สื่อชาตพินัธุม์คีวามสามารถและควรจะท าหน้าทีเ่ชงิบวกในกระบวนการสร้างชาตขิองมาเลเซยี แต่พวก
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เขายงัคงใหก้ารประเมนิผลและการตคีวามทีแ่ตกต่างกนัในขอบเขตและลกัษณะของบทบาทที่หนังสอืพมิพ์

ชาตพินัธุค์วรมใีนกระบวนการด าเนินการ  

ประเด็นส าคญัที่มขี้อขดัแยง้กนัคอื (1) สื่อชาติพนัธุ์มีเนื้อหาข่าวครอบคลุมไปถึงชุมชนชาตพินัธุ์

อื่นๆ ดว้ยหรอืไม่ และมขีอบเขตขนาดไหน (2) สื่อชาตพินัธุ์ได้ท าหน้าที่ในการแสดงความกงัวลกบัชุมชน

ชาตพินัธุท์ ีไ่ดท้ าลายการท างานร่วมกนัในระดบัชาตหิรอืไม่ และ (3) วธิกีารที่สื่อชาตพินัธุ์ใช้ตกีรอบเนื้อหา

ข่าวสอดคล้องหรอืขดัแยง้กบัความพยายามของรฐับาลในการสร้างชาตทิี่มเีสถียรภาพ ความสามคัคแีละ

ความกา้วหน้าหรอืไม่ และมขีอบเขตอยา่งไร ความเหน็ต่างในประเดน็เหล่านี้ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจเนื่องจาก

ผูใ้หส้มัภาษณ์มภีมูหิลงัทางสงัคมวฒันธรรมและการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั 

เพื่อเป็นการยกตวัอย่างความคดิเหน็ที่ตรงกนัและแตกต่างกนัของชาวมาเลเซยีเกี่ยวกบัประเด็น

ขา้งตน้ ผูว้จิยัขอตดัค าตอบบางส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์มาแสดงดงัต่อไปนี้ 

ดาโต๊ะวองชุนไวไดก้ล่าวถงึประเดน็เทศกาลของแต่ละชุมชนวา่ หากหนงัสอืพมิพล์งขา่วเทศกาลของ

ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง คนในชุมชนนัน้จะรูส้กึวา่ไดร้บัการยอมรบัและใหเ้กยีรต ิอยา่งเช่น ในเดอืนรอมฏอน คน

กห็วงัว่าหนังสือพิมพ์จนีจะลงข่าวนี้เพื่อให้ความรู้ว่าท าไมชาวมุสลิมจงึต้องอดอาหารและการกระท านี้มี

ความหมายอยา่งไร เป็นการใหค้วามรู ้และทีส่ าคญัเราควรยอมรบัวา่เราไม่ควรรูส้กึต่อชุมชนเราชุมชนเดียว 

แต่ควรมต่ีอชุมชนและคนอื่นๆเช่นกนั  

จากการสัมภาษณ์ซิ่งหยกโฉว อดีตหัวหน้ากลุ่มบรรณาธิการของซินฉิ่วมีเดียคอร์ปอเรชัน่ 

หนังสอืพมิพ์รายวนัเขา้ใจดวี่าตนเองมสี่วนรบัผดิชอบในการน าทางให้กบัผู้อ่านและชุมชนท้องถิ่นชาวจนี 

“ตอ้งโฟกสัไปทีม่าเลเซยี ทีท่ ีเ่ป็นมาตุภมู”ิ และ “เปิดสงัคมสู่ความกา้วหน้า และปัญหาที่ชาตกิ าลงัเผชญิ ทัง้

เรื่องเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมของมาเลเซยี” 

ซซีีหลิว ที่ปรกึษาผู้บริหารของมีเดียไชนีสอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั ให้ความเห็นว่า “เราได้ยก

ประเดน็ความคบัขอ้งใจของชาวจนีมาเลเซยี และสู้เพื่อพวกเขาในหลายประเดน็ นี่คอืงานของพวกเรา แต่

เรามกัจะท ามนัในบรบิทของประเทศมาเลเซยีทีม่คีวามหลากหลายทางเชื้อชาต ิศาสนา และวฒันธรรม ไม่

เคยท าในบรบิทของชุมชมใดชุมชนหนึ่งเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั” 

ซนิฉิวเดลีเ่ป็นตวัอยา่งของหนงัสอืพมิพท์ีม่กัจะถูกกล่าวหาจากกลุ่มทางสังคมวฒันธรรมและบลอก

เกอรต่์างๆ ภายในชุมชนชาวจนี ว่าวางตวัไม่แขง็แกร่งพอในประเดน็ของภาษาจนีและการศกึษาภาษาจนี 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จากสื่อจนีใหข้อ้สงัเกตวา่ “ผูน้ าบางคนของกลุ่มชาตนิิยมจนี เกลยีดซนิฉิวเดลี่มากพอๆ กบัที่

พวกชาตนิิยมมลายเูกลยีดเรา  มมีากพอทีบ่างคนในนัน้จะรวมตวั/เขา้ร่วมกบัหนงัสอืพมิพฉ์บบัอื่นเพื่อโจมตี

ซนิฉิวเดลี”่ 

อยา่งไรกต็าม สื่อชาตพินัธุก์ าลงัเผชญิกบัสถานการณ์ทีล่ าบากซึง่สื่อกระแสหลกัไม่ไดป้ระสบ ดาโต๊ะ 

ซซี ีหลวิ ทีป่รกึษาผูบ้รหิารของมเีดยีไชนีสอนิเตอรเ์นชัน่แนลจ ากดั ได้กล่าวถึงสถานการณ์ดงักล่าวว่า “สื่อ
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ภาษาจนีตดิอยูท่่ามกลางระหวา่งชุมชนชาวจนีและรฐับาล ค าถามส าคญัคอื จะด าเนินการอย่างไรให้ผู้อ่าน

ชาวจนีพอใจพรอ้มๆ ไปกบัการท าตามความตอ้งการของรฐับาล ไม่มงีานง่ายๆ ความผดิพลาดระหว่างการ

ปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งต่อความอยูร่อดของเรา สิง่ส าคญัคอืเราตอ้งรูว้า่มชี่องว่างระหว่างสิง่ที่ผู้อ่านต้องการ

และสิง่ทีเ่ราสามารถท าไดอ้ยูข่นาดไหน ในบางสถานการณ์เราอาจดูเป็นมติรกบัพรรคร่วมรฐับาล บางครัง้

เราไม่มทีางเลอืก เรากต็อ้งเสีย่ง ค านวณความเสีย่งด ูเราตอ้งลองเสีย่งเพื่อหาค าตอบ มาเลเซยีเป็นประเทศ

ประชาธปิไตย คะแนนเสยีงอยู่ที่ประชาชน และผู้มสีทิธิล์งคะแนนเสยีงจะเป็นผู้ตดัสนิว่าจะบรหิารจดัการ

ประเทศในแง่การพฒันาและด้านอื่นๆ อย่างไร หากซนิฉิวเดลี่ถูกบงัคบัให้ต้องท าตามค าส ัง่บางอย่างของ

รฐับาล เราจะท าตามเนื่องจากเหตุผลของการอยูร่อด แต่เราจะแสดงให้รฐับาลเหน็ชดัเจนถึงช่องว่างที่แบ่ง

ระหวา่งรฐับาลกบัเสยีงของประชาชน และเราจะอธบิายถึงเหตุผลที่ต้องมชี่องว่างนี้อยู่ มองยอ้นกลบัไปใน

อดตี พวกเราเคยหยดุการตพีมิพไ์ปครัง้หนึ่ง ในตอนนัน้มชี่องวา่งระหวา่งอยู่กวา้งมาก ซึ่งท าให้พวกเราเกดิ

ปัญหา อกีดา้นหนึ่ง กม็อีลัตรา้มาเลเซยี พยายามกดดนัพรรครฐับาลใหด้ าเนินการ และอกีด้านหนึ่ง ชาวจนี

ไดร้วมตวักนัทีว่ดัเทยีนหวั นี่กท็ าใหช้่องวา่งกย็ิง่กวา้งขึน้ และความแยง้ดงึเราใหเ้ขา้ใกลอ้นัตรายมากขึน้ เรา

หาทางออกไม่เจอ เราจงึหยดุมนัไว ้ 

   

- อภปิรายผล 

จากผลการวจิยัขอ้มลูในเชงิปรมิาณและคุณภาพตามทีน่ าเสนอไวข้า้งตน้ นกัวจิยัสรุปไดว้า่ แมว้า่สื่อ

ชาตพินัธุจ์ะเน้นตอบสนองความต้องการและความสนใจของชุมชนชาตพินัธุ์เป็นหลกัแต่ก็มบีทบาทส าคญั

อยา่งมากต่อกระบวนการสร้างชาตขิองมาเลเซยี แม้ว่าอาจจะถูกมองขา้มและเหน็คุณค่าน้อยเกนิไป การ

ประเมนินี้ไดม้าจากขอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้ 

ภารกจิในการสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนชาตพินัธุไ์ม่ใช่ภยัรา้ยแรงต่อกระบวนการสร้างชาตใิน

สงัคมพหุวฒันธรรม (อย่างที่ ยอมรบักนัอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ) ถ้าจะพูดให้ถูก ภารกจินี้เป็น

ปัจจยัเชิงบวกและเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการด าเนินการสร้างชาติ ตราบใดที่ภารกิจใน การแสดง

ความเหน็ของสงัคมยงัคงปฏบิตักิารดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อปลกูฝังเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิ(เช่น ความเป็นตวัตน

ของมาเลเซยี) มกีารใช้ถ้อยค าที่เป็นการแสดงถึงความร่วมมอืกนัและไม่เป็นการเผชญิหน้ากนั และมกีาร

สรา้งกรอบใหอ้ยูภ่ายใตเ้ป้าหมายทีใ่หญ่ขึน้ เพื่อใหม้าเลเซยีเป็นชาตทิี่มเีสถียรภาพ มคีวามสามคัค ีรวมตวั

กนั และกา้วไปขา้งหน้าพรอ้มกนัได้ 

 ในทา้ยทีสุ่ด ขอ้ค้นพบนี้แสดงให้เหน็ว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบที่มมีาตัง้แต่แรกเรมิระหว่างการ

ท างานของสื่อชาตพินัธุใ์นการแสดงเรื่องราวของชุมชนทีก่ระทบต่อกระบวนการสรา้งชาต ิสื่อชาตพินัธุ์มกัจะ

ท าหน้าทีใ่นเชงิบวกในการสนับสนุนกระบวนการสร้างชาต ิโดยมเีงื่อนไขว่า พวกเขาได้ใช้ความพยายาม
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และความรอบคอบในส่วนของสื่อในการปลกูฝังเอกลกัษณ์ประจ าชาตแิละมุ่งเน้นประเดน็ของชาตทิี่จะส่งผล

ต่อประเทศชาตโิดยรวม 

ขอ้คน้พบทีส่ าคญัในบทนี้ขดักบัแนวความคดิทัว่ไป นัน่คอื บทบาทของสื่อชาตพินัธุใ์นการสร้างชาติ

มาเลเซยีไม่ได้เป็นหน้าที่เชงิลบ แต่ท าหน้าที่เชงิบวกในหลายๆ ด้านเสยีด้วยซ ้า สื่อชาตพินัธุ์มบีทบาทที่

สรา้งสรรคใ์นการสรา้งชาตอิยา่งน้อย 3 แง่มุม ดงันี้ คอื ปลกูฝังความรูส้กึเป็นเจา้ของชาตแิละสรา้งอตัลกัษณ์

ความเป็นคนมาเลเซยีในหมู่ผูร้บัสื่อ แสดงความคดิเหน็และวางกรอบความกงัวลของชุมชนอย่างระมดัระวงั

ด้วยวาทกรรมเชงิบวก ดงึดูดความสนใจ และไม่เผชญิหน้า และสร้างความร่วมมอืกบัรฐับาลในการสร้าง

เสถยีรภาพและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัภายในชาต ิ 

 

3.3 ผลการศึกษากรณีประเทศพม่า 

 3.3.1 การวิเคราะห์เน้ือหาเรื่องวิธีการรายงานข่าวสนัติภาพ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างส่ือชาติพนัธุแ์ละส่ือกระแสหลกั 

- ความเป็นมาของการเจรจาสนัตภิาพระหวา่งรฐับาลพม่าและกลุ่มตดิอาวธุชาตพินัธุต่์างๆ 

หากไม่ม ี"สนัตภิาพทีย่ ัง่ยนื" เสรภีาพทางเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพและความเป็นประชาธปิไตยที่

แทจ้รงิจะไม่สามารถเกดิขึน้จรงิไดใ้นประเทศพม่า กระบวนการสนัตภิาพไดถู้กปรบัเปลีย่นโครงสร้างภายใต้

รฐับาลใหม่และมีการด าเนินการในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่รฐับาลชุดที่แล้วได้ด าเนินการไวห้ลงัจากปี 

พ.ศ. 2541 ในขณะทีพ่ืน้ทีข่องชนกลุ่มน้อยมปีระชากรรอ้ยละ 40 ของประชากรทัง้หมด กระบวนการปฏริปูก็

จะยงัคงไม่สามารถรวมทุกพื้นที่เขา้ด้วยกนัได้หากการต่อสู้ระหว่างทหารและกลุ่มชาตพินัธุ์ตดิอาวุธยงัคง

ด าเนินอยู ่

ตัง้แต่มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในปี พ.ศ. 2554 แรงขบัเคลื่อนของขอ้ตกลงสนัตภิาพใหม่ที่

ด าเนินการโดยรฐับาลของประธานาธบิดเีตง็เส่งไดเ้ปลีย่นแปลงไปแบบขึน้ๆ ลงๆ การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง

ในกระบวนการสนัตภิาพระหว่างรฐับาลกบักลุ่มติดอาวุธชาติพนัธุ์ยงัคงด าเนินต่อไปและไม่มีอะไรใหม่

ส าหรบัประชาชนพม่า หลงัจากทีร่ฐับาลทหารไดเ้ขา้มามอี านาจในปี พ.ศ. 2531 ได้มแีนวคดิด้านสนัตภิาพ

ใหม่ๆ เกดิขึน้ นายพล Khin Nyunt ซึ่งขณะนัน้ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าหน่วยสบืราชการลบัของทหาร 

(MI) น าการเจรจาต่อรองเพื่อกระบวนการสนัตภิาพกบักลุ่มตดิอาวุธชาตพินัธุ์กลุ่มหลกัๆ ในระหว่างการน า

ของ MI นี้ เขาไดท้ าสญัญาหยดุยงิกบักลุ่มตดิอาวธุชาตพินัธุ์ 40 กลุ่ม แต่สญัญาดงักล่าวไม่มกีารเขยีนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเนื่องจากทางรฐับาลอา้งวา่ ขอ้ตกลงเหล่านี้น ามาบงัคบัใชไ้ม่ได ้เพราะไม่ได้เป็นการเจรจา

ระหว่างประเทศ ขอ้สญัญาที่มกีารตกลงกนัระหว่างรฐับาลกบักลุ่มติดอาวุธไร้รฐัจะถือเป็นความขดัแย้ง

ภายในรฐั ดงันัน้สญัญาทางวาจาจะถือเป็นรูปแบบของขอ้ตกลง ยกเวน้ขอ้ตกลงกบัองค์กรอสิรภาพคะฉิ่น 
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(KIO) มนิซออ ู(2555) ไดใ้หค้วามเหน็วา่ ขอ้ตกลงหยดุยงิทีท่ าขึน้ก่อนการเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2553 ท าโดย

ไม่มมีาตรฐานจรรยาบรรณทีช่ดัเจนและผ่านการเหน็ชอบจากทัง้ทางฝัง่รฐับาลและกลุ่มชาตพินัธุ ์แต่การแบ่ง

เขตพืน้ทีค่วบคุมถอืเป็นสิง่ส าคญัของการเจรจาหยดุยงิ 

ภายในเวลากวา่ 20 ปีภายใตก้ารปกครองของทหาร แน่นอนวา่มกีารละเมดิขอ้ตกลงการหยุดยงิ แต่

ในขณะนัน้สื่อไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้ายงานขา่วสงครามกลางเมอืง ส่วนในพืน้ทีแ่ผ่นดนิใหญ่ไม่มกีารพดูคุยกนั

ในเรื่องความขดัแยง้ทางอาวุธ จึงดูเหมอืนว่าไม่มอีะไรเกิดขึ้นในพม่า นอกเหนือจากการรายงานขอ้มูล

ประชาสมัพนัธเ์ป็นครัง้คราวจากทางฝัง่รฐับาลเพยีงฝ่ายเดยีว สงครามกลางเมอืงและความขดัแยง้ที่เกดิขึน้

ในพืน้ทีข่องชุมชนชาตพินัธุต่์างๆ จะอยูน่อกสายตาของสาธารณชนส่วนใหญ่ 

ขอ้ตกลงหยุดยงิบางสญัญาไม่ได้ถูกละเมดิ เนื่องจากผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่ ซึ่งมาจากเขตพื้นที่ราบสูง ได้รบั

ขอ้เสนอใหม้สีทิธิใ์นการท าธุรกจิและได้รบัโอกาสอื่นๆ ในพื้นที่พม่า ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัทหารและ

กลุ่มผู้มอีทิธพิลในพื้นที่เป็นเหตุผลที่ท าให้ไม่เกดิการละเมิดขอ้ตกลงการหยุดยงิ ผู้น าของกลุ่มที่หยุดยงิ

หลายกลุ่มก่อตัง้บรษิทัเพื่อท าธุรกจิ และไดร้บัสทิธิผ์กูขาดทางเศรษฐกจิ และบางคนในนัน้กถ็ูกสงสยัว่าพวก

เขาเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิ ช่วงเวลาก่อนการเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2553 ขอ้ตกลงหยุดยงิยงัได้ช่วยรกัษา

ความสงบในพื้นที่ชาตพินัธุ์หลายพื้นที่ อย่างไรกต็ามรฐับาลทหารชุดก่อนหน้านี้ ไม่เคยแสดงความเหน็ว่า

พวกเขามคีวามคดิทีจ่ะท าขอ้ตกลงหยดุยงิทัว่ทัง้ประเทศ โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะใชว้ธิกีารปฏเิสธการเจรจา

ทางการเมอืงซึง่เป็นระดบัการพดูคุยระหวา่งกลุ่มตดิอาวธุกบัรฐับาลเรื่องการมอี านาจส่วนกลางร่วมกนั การ

ใชท้รพัยากรร่วมกนัอย่างเป็นธรรม และการมอี านาจในการตดัสนิใจด้วยตนเองอย่างมอีิสระของกลุ่มชาติ

พนัธุ ์แน่นอนวา่ ณ ขณะนัน้มกีารบรรลุขอ้ตกลงหยดุยงิ แต่การเจรจาทางการเมอืงไม่ไดเ้กดิขึน้ สถานการณ์

นี้ไดก้่อใหเ้กดิความไม่ไวว้างใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทางสนัตภิาพ เป็นอกีครัง้หนึ่ง

ที่มกีารตัง้ค าถามถึงบทบาทของหน่วยสบืราชการลบัทางหหารเมื่อนายพล Khin Nyung ลงจากอ านาจ 

เนื่องจากสญัญาเหล่านัน้ท าโดยกองทพัเพยีงฝ่ายเดยีว ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของขอ้เสนอที่ไม่เคยเป็นที่

รบัรูข้องสาธารณะ     

หลงัจากนัน้ เป็นเวลากว่า 20 ปีที่สนัตภิาพเชงิลบมคีวามตงึเครยีดมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กรณีการท าประชามตริฐัธรรมนูญในปี พ.ศ. 2551 และการเตรยีมความพร้อมก่อนการเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 

2553 รฐับาลพยายามโน้มน้าวกลุ่มชาตพินัธุ์ที่เขา้ร่วมในสญัญาหยุดยิงว่ากลุ่มตดิอาวุธที่ไม่มรีฐัจะต้องมา

เขา้ร่วมกบักองทพัของรฐับาลภายใตช้ื่อ กองทพัรกัษาชายแดน (BGF) เมื่อเขา้ร่วมแลว้ สถานะของพวกเขา

กจ็ะถูกตอ้งตามรฐัธรรมนูญ แมว้า่ก่อนหน้านี้จะไดท้ าสญัญากบัรฐับาลชุดก่อนไวแ้ล้ว ทัง้นี้บางกลุ่มตกลงที่

จะเขา้ร่วมในกองทพัรกัษาชายแดน แต่บางกลุ่มกย็งัไม่เตม็ใจนกั เนื่องจากยงัไม่ไดร้บัขอ้เสนอทางการเมอืง

ใดๆ จากรฐับาล ผลกค็อื ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2553 มกีลุ่มที่เคยเขา้ร่วมในกระบวนการหยุดยงิ

และถอนก าลงัอาวธุอยู ่40 กลุ่ม จากทัง้หมด 40 กลุ่มนี้มเีพยีง 25 กลุ่มที่ยงัคงเป็นกลุ่มตดิอาวุธในปี พ.ศ. 
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2552 ทีเ่หลอืไดป้ลดอาวธุและเขา้ร่วมเป็น “อาสาสมคัรประชาชน” ในขณะนัน้ภารกจิของรฐับาลชุดใหม่คอื

การจดัการทัง้ 25 กลุ่มนี้ให้เหน็ด้วยกบักองทพัรกัษาชายแดน ปรากฏว่ามเีพยีง 5 กลุ่มที่ยอมเป็นกองทพั

รกัษาดินแดง ที่เหลือเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรประชาชน ทัง้นี้ 5 กลุ่มที่ปฏิเสธการเข้าร่วมทางทหารกบั

กองทพัรกัษาดนิแดน ได้แก่ องค์กรอสิรภาพคะฉิ่น (KIO) พรรครฐัมอญใหม่ (NMSP) กองทพัสหรฐัว้า 

(UWSA) สภาความสงบกะเหรี่ยง (KPC) และกองทพัพนัธมติรประชาธปิไตยแห่งชาต ิ(หรอืที่รู้จกัในนาม 

Meila Special Region 4) ในปี พ.ศ. 2557 มเีพยีงกลุ่มตดิอาวธุหลกั 17 กลุ่มและรฐับาลเซน็สญัญาหยุดยงิ

ฉบบัใหม่กบั 14 กลุ่ม และตัง้แต่การเจรจาสนัตภิาพเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2554 สภาฟ้ืนฟูรฐัฉาน (RCSS) และ

สหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง (KNU) ซึง่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบักระบวนการยตุกิารรบครัง้ก่อนได้เขา้ร่วมการเจรจา

สนัตภิาพในครัง้นี้หลงัจากทีไ่ดเ้ซน็สญัญาหยดุยงิแลว้  

กระบวนการสนัตภิาพของพม่ามผีลเชิงบวกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 อย่างไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2556 มี

การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เนื่องจากมคีลื่นความขดัแยง้ลกูใหม่เพิม่มากขึน้ในพื้นที่ชาตพินัธุ์ ในช่วงที่รฐับาล

และกลุ่มตดิอาวธุก าลงัเจรจาสนัตภิาพ มกีารรายงานความคบืหน้าจากองคก์รตรวจสอบสนัตภิาพพม่าว่าทัง้ 

2 ฝ่ายแสดงความมุ่งมัน่เพื่อความสงบสุขและพวกเขามคีวามตัง้ใจในการประนีประนอมโดยจะลดความ

ตอ้งการของแต่ละฝ่ายใหอ่้อนลง การเจรจาเพื่อท าสญัญาหยุดยงิทัว่ประเทศจะม ีNCCT เป็นผู้จดัการ โดย

จะรือ้แผนเดมิของรฐับาลในการเจรจาหยดุยงิกบัแต่ละกลุ่มออกไป ในปี พ.ศ. 2557 พนัธมติรทัง้หมดจะต่อสู้

ร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิขอ้ตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศอย่างสมบูรณ์ มสีญัญาณว่าทัง้ 2 ฝ่ายก าลงัเคลื่อนตวัเขา้หา

กนัมากขึน้เพื่อเซน็สญัญาขอ้ตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เตม็ใจจะเซน็สญัญาหาก

ไม่มกีารพดูคุยทางการเมอืงกบัรฐับาล 

   ในฝัง่ของรฐับาล มกีารท าสญัญาโดยคณะท างานสหภาพสนัตภิาพ (UPWC) ซึ่งน าโดย ยอูงัมนิไว้

วา่ การเจรจาทางการเมอืงจะท าคู่ขนานไปกบัการเจรจาท าขอ้ตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศ ถึงแม้ว่ายอูงัมนิจะก

ล่าววา่การเจรจาจะมขีึน้ภายใน 90 วนัหลงัจากเซน็สญัญาหยดุยงิทัว่ประเทศ แต่ความไม่ไว้ใจกนัยงัคงมอียู่

อยา่งรุนแรงในกลุ่มชาตพินัธุท์ ีต่่อตา้นนโยบายแกไ้ขความขดัแยง้ของรฐับาล ถงึแมว้า่ข ัน้ตอนที ่UPWC และ 

NCCT ด าเนินการจะเป็นไปในเชงิบวก แต่กย็งัมกีารท าผดิขอ้ตกลงสนัตภิาพทีก่่อให้เกดิผลลบ ในช่วงเวลา

ทีส่งครามคะฉิ่นยงัไม่สิน้สุดลงและดเูหมอืนวา่จะมกีารสูร้บมากขึน้ในปี พ.ศ. 2556 กองทพัรฐับาลกย็งัโจมต ี

RCSS และ SSPP อยา่งหนกัในรฐัฉาน และนี่เป็นสาเหตุของความลม้เหลวของการเจรจาสนัตภิาพในเดอืน

กนัยายน ปี พ.ศ. 2557 และการต่อสูใ้นพืน้ทีช่าตพินัธุท์ ีด่ าเนินอยูอ่ยา่งต่อเนื่อง    

ส าหรบักลุ่มตดิอาวธุภายใน NCCT พวกเขาตอ้งการเดนิหน้าสู่การเจรจาทางการเมอืง แผนการเดนิ

หน้าที ่NCCT เสนอนี้ไดร้วบรวมขัน้ตอนทีจ่ าเป็นเพื่อสนัตภิาพ ซึง่ประกอบดว้ย (1) การด าเนินการหยุดยงิ

ทัว่ประเทศพรอ้มๆ ไปกบัการวางกรอบในการเขา้สู่การเจรจาทางการเมอืง (2) การด าเนินการเจรจาทาง

การเมอืงระดบัชาต ิ(3) การจดัการประชุมสนัตภิาพร่วมกนั (4) การลงนามร่วมกนัในขอ้ตกลงสนัตภิาพ และ 
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(5) การอนุมตั/ิผ่านร่างขอ้ตกลงสนัตภิาพในรฐัสภา ประเดน็การอภปิรายที่มรีะหว่าง UPWC และ NCCT 

ในช่วงปลายเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 คอืการสร้างความมัน่คงให้แขง็แกร่งขึ้นซึ่งมจีุดมุ่งหมายให้มี

กองทพัสหภาพเหลอืเพยีงแค่กลุ่มเดยีว อย่างไรกต็าม NCCT ไม่เหน็ด้วยกบัเรื่องนี้หากยงัไม่มกีารเจรจา

ทางการเมอืง 

 

- สาเหตุของความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใหม่ระหวา่ง KIA กบักองทพัรฐับาลในปลายปี พ.ศ. 2557 

ตัง้แต่กองทัพพม่าได้โจมตีโรงเรียนฝึกทหารของกองทัพอิสรภาพคะฉิ่น (KIA) ในวนัที่ 19 

พฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2557 ความตงึเครยีดระหว่างกลุ่มตดิอาวุธชาตพินัธุ์และรฐับาลพม่าได้เริม่ขึน้ใหม่อกี

ครัง้ การโจมตคีรัง้นัน้มผีูเ้สยีชวีติเป็นนักเรยีนทหารฝึกหดั 22 คนและมผีู้ได้รบับาดเจบ็อกี 20 คน การยงิ

โจมตอียา่งไม่คาดคดินี้เกดิขึน้ไม่นานหลงัจากทีร่ฐับาลพม่าประกาศวา่ การเลอืกตัง้อาจไม่เป็นทีแ่น่นอนหาก

ไม่มกีารด าเนินการท าขอ้ตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศกบักลุ่มตดิอาวธุชาตพินัธุท์ ัง้หมดในอนาคตอนัใกลน้ี้ ค าส ัง่

ของรฐับาลคือการลงนามข้อตกลงก่อนที่จะพูดคุยกนัต่อในเรื่องสิทธิทางการเมืองและอ านาจในการใช้

ทรพัยากรต่างๆ ร่วมกนั ถงึแมว้า่รฐับาลไดก้ าหนดวนัส าหรบัการเจรจาไวใ้นช่วงกลางเดอืนธนัวาคม แต่ผูน้ า

คะฉิ่นกล่าววา่ ระดบัความไวใ้จระหวา่งรฐับาลพม่ากบั KIA มน้ีอยมาตลอด 

ในสปัดาห์ต่อมา กองทพัพม่าโต้ตอบการประณามของผู้น าชาตพินัธุ์ว่า พวกเขาระดมยงิไปยงั

โรงเรียนฝึกทหารของกบฏอย่างไม่ได้ตัง้ใจ โคลธนัองั รฐัมนตรีกระทรวงชายแดนในรฐัคะฉิ่นชี้แจงว่า 

กองทพัพม่ายงิปืนใหญ่ไปเพื่อ “ส่งค าเตอืน” หลงัจากที่กองทพัอสิรภาพคะฉิ่น (KIA) ยงิโจมตกีองทพัของ

รฐับาลในขณะทีก่องทพัรฐับาลก าลงัสรา้งถนนใน Mansi ซึง่อยูห่่างออกไปทางใตป้ระมาณ 70 กโิลเมตรจาก

จุดทีม่กีารโจมต ีกองทพัพม่าอา้งว่า พวกเขาไม่ทราบว่ามโีรงเรยีนฝึกทหารก าลงัท าการฝึกหดักนัอยู่ที่นัน่ 

และพืน้ทีต่รงนัน้ไม่ใช่เป้าหมายในการโจมต ีเขากล่าววา่ “เรารูส้กึเสยีใจอยา่งมากต่อการสูญเสยีชีวติในครัง้

นี้ และเราหวงัว่ากระบวนการสนัตภิาพจะไม่ได้ถูกท าให้กระทบกระเทอืน” อย่างไรกต็าม KIA มขีอ้สงสยั

อยา่งมากเกีย่วกบัค าชีแ้จงนี้ และพวกเขาไม่เชื่อวา่จะเป็นความจรงิ 

นบัตัง้แต่นัน้มา กลุ่มตดิอาวุธชาตพินัธุ์หลายกลุ่มได้ประณามการโจมตขีองรฐับาลพม่า ณ ขณะนี้ 

ไม่สามารถรูไ้ดแ้น่นอนว่าการเจรจาสนัตภิาพร่วมกนัที่จะเกดิขึน้ครัง้ต่อๆ ไปจะได้รบัผลกระทบที่เกดิจาก

การยงิโรงเรียนฝึกทหารอย่างไร การพูดคุยกนัต่อในเดอืนกนัยายน ระหว่าง UPWC และ NCCT ซึ่งมี

ตวัแทนจากกลุ่มกบฏตดิอาวธุมากกวา่ 12 กลุ่มน่าจะยงัมคีวามเป็นไปได ้แต่การพดูคุยอาจมคีวามรุนแรงใน

บางประเดน็ทีย่งัไม่มกีารด าเนินการแกไ้ขจากทางการทหารและในประเดน็ของการปกครองตนเอง 
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- กระบวนทศัน์ใหม่ของสื่อชาตพินัธุแ์ละสนัตภิาพ 

ภายใตร้ะบอบการปกครองแบบเผดจ็การ เสรภีาพของสื่อทัง้สื่อกระแสหลกัและสื่อชาตพินัธุถ์ูกจ ากดั

โดยอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของรฐั แต่ระดบัการควบคุมมหีลายระดบั ในขณะทีส่ ื่อกระแสหลกัมอีสิระบ้างใน

บางเรื่อง สื่อดา้นการขา่วทีใ่ชภ้าษาชาตพินัธุก์ย็งัคงถูกสัง่หา้มอยา่งเดด็ขาดเรื่อยมาจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2556 

เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการบงัคบัใชร้ะบบควบคุมตรวจสอบ สื่อที่ใช้ภาษาชาตพินัธุ์ได้รบัอนุญาตให้

ด าเนินการได้หลังเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2556 โดยด าเนินการคู่ขนานไปกบัหนังสือพิมพ์รายวนัที่มี

ใบอนุญาตและครองพืน้ทีต่ลาดในเมอืง อยา่งไรกต็ามสื่อดา้นการข่าวทางเวบ็ไซต์ที่ใช้ภาษาชาตพินัธุ์ต่างๆ 

กด็ าเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแลว้เช่นกนั ในตอนนี้ เกดิสื่อแขนงต่างๆ มากมายในรูปแบบสื่อสิง่พมิพ์ ซึ่ง

ถอืเป็นเปลีย่นรปูแบบใหม่ของวงการสื่อชาตพินัธุ ์ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงนี้ ความเชื่อเก่าๆ ที่เกี่ยวกบั

สื่อชาตพินัธุแ์ละสื่อกระแสหลกักค็่อยๆ เลอืนหายไป 

ก่อนหน้านี้ ในช่วงก่อนการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง มคีวามคดิยดึตดิเกี่ยวกบัสื่อชาตพินัธุ์และสื่อ

กระแสหลกัทีม่มีายาวนาน ขอ้ถกเถยีงทีอ่าจเคยไดย้นิจากนักข่าวของสื่อกระแสหลกัจะมทีศันคตวิ่าสื่อชาติ

พนัธุม์ลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1) สื่อชาตพินัธุม์มีุมมองทีแ่คบเกนิไปและเสนอเพยีงแค่ผลประโยชน์เฉพาะภายในกลุ่มคนของพวก

เขาเอง แต่ละเลยผลประโยชน์ภาพรวมของชาต ิ

2) สื่อชาตพินัธุข์บัเคลื่อนไดจ้ากการบรจิาคเงนิและไม่มคีวามมัน่คงหากไม่ไดร้บัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิจากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) สื่อชาติพนัธุ์บางสื่อพยายามท าโครงการเพื่อขอทุน แต่ไม่ได้ท างานจริงจงัในการชี้แจงให้

ประชาชนในพืน้ทีท่ราบตามทีไ่ดต้กลงไวใ้นขอ้เสนอของโครงการ 

4) การรายงานของสื่อชาตพินัธุแ์ขนงต่างๆ ไม่เป็นมอือาชพีทัง้ในดา้นของคุณภาพของการขา่ว และ

มอีคตแิฝงอยูภ่ายใตค้วามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัในกลุ่มของตวัเอง 

5) เดมิทเีนื้อหาข่าวของสื่อชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่น ามาจากศูนยข์้อมูลที่เกบ็รายงานการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องตน ซึง่เนื้อหาการรายงานเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนเพยีงด้านเดยีว ไม่ได้มา

จากแหล่งขา่วทีเ่ป็นกลาง 

ในทางกลบักนั สื่อชาตพินัธุท์ ีใ่หส้มัภาษณ์สื่อต่างชาตแิละใหข้อ้มลูในรายงานการวจิยักแ็สดงขอ้มลูที่

เป็นจุดอ่อนของสื่อกระแสหลกั ซึง่รวมถงึสื่อแพร่ภาพและกระจายเสยีงต่างชาตทิีม่ชี ื่อเสยีง อยา่ง BBC VOA 

และ RFA เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความต้องการสื่อส าหรบักลุ่มชาตพินัธุ์ให้มมีากขึ้น ทัง้นี้นักข่าวจากสื่อชาติ

พนัธุแ์ขนงต่างๆ แสดงความไม่เหน็ดว้ยกบัการท างานของสื่อกระแสหลกัในประเดน็ดงัต่อไปนี้   

1) ขอ้เรยีกรอ้งทีแ่ทจ้รงิจากกลุ่มชาตพินัธุ์ไม่มปีรากฏในสื่อกระแสหลกัแขนงต่างๆ เนื่องจากพวก

เขาเสนอขา่วและมุมมองทีม่าจากคนพม่า 
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2) พื้นที่ความขดัแยง้ส่วนใหญ่เป็นที่ที่สื่อกระแสหลกัเขา้ถึงยาก พวกเขาจงึไม่สามารถรายงาน

ประเดน็ความขดัแยง้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทแีละต่อเนื่อง 

3) สื่อกระแสหลกัมผีูส้ ื่อขา่วชัว่คราวในพืน้ทีช่าตพินัธุไ์ม่เพยีงพอ และพวกเขาไม่สามารถรายงานได้

ครอบคลุมทุกประเดน็ 

4) สื่อกระแสหลกัเสนอเพยีงประเดน็ของประเทศ แต่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อประเดน็ของทอ้งถิน่ซึง่มี

ความส าคญัต่อชนกลุ่มน้อยชาตพินัธุต่์างๆ 

5) การกระจายตวัของสาธารณูปโภคด้านการขนส่งและการสื่อสารของสื่อกระแสหลกัถูกจ ากดัใน

เขตพืน้ทีช่าตพินัธุ ์นอกจากนี้การแพร่กระจายของสื่อกระแสหลกัไม่สามารถเขา้ถึงอย่างกวา้งขวางเท่าสื่อ

ชาตพินัธุ ์จงึท าใหผู้ค้นจ าเป็นตอ้งเขา้หาสื่อชาตพินัธุ์ 

6) ภาษาเป็นอุปสรรคไม่เฉพาะกบักลุ่มคนชาตพินัธุ์ที่พยายามเขา้หาขอ้มูล แต่ยงัเป็นอุปสรรคกบั

สื่อกระแสหลกัในการตตีลาดใหก้วา้งขึน้ เนื่องจากประชากรชาตพินัธุ์จ านวนมากไม่สามารถอ่านภาษาพม่า

ได ้

การวจิยัเพื่อประเมนิการรายงานข่าวของสื่อชาตพินัธุ์ในกระบวนการประชาธปิไตยของพม่ามอียู่

น้อยมาก และการศกึษาเรื่องนี้ถอืเป็นเรื่องทีท่ าไดย้ากหากความขดัแยง้ยงัด าเนินอยู่ นอกจากนี้ เป็นที่รู้กนั

โดยทัว่ไปวา่ในดา้นของสทิธมินุษยชน ข่าวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน

จากระบอบการปกครองของทหาร ซึง่ถอืเป็นแหล่งขอ้มลูในภาษาของพวกเขาหรอืภาษาอื่นๆ ที่มไีวส้ าหรบั

ผูอ่้านทีเ่ขา้มาจากพืน้ทีน่อกอาณาเขตพม่า  

ก่อนการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในปี พ.ศ. 2553 คลื่นความคดิประชาธิปไตยได้เขา้มาสกัระยะ

หนึ่งแลว้และไดผ้ลกัคนทีต่อ้งการก าจดักลุ่มชาตพินัธุอ์อกไป ซึง่ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มาสื่อกถ็ูกมองว่าเป็นเพื่อน

ร่วมต่อตา้นระบอบการปกครองของทหารเพื่อหยุดความรุนแรงที่กลุ่มชาตพินัธุ์ชุมชนต่างๆ ก าลงัทนทุกข์

ทรมาน มเีงนิทุนกอ้นมหาศาลส่งเขา้มาเพื่อสนับสนุนนักข่าวชาตพินัธุ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และมกีารเสนอ

ขา่วรปูแบบต่างๆ มากมายในเวบ็ไซต์ ในบรบิทของความรุนแรงทางการเมอืงเป้าหมายของผู้บรจิาคเพื่อ

ก่อตัง้สื่ออสิระนัน้ไม่ไดต้ัง้กฎเกณฑเ์ป็นรปูธรรมชดัเจนไวว้า่ “สื่อตอ้งเป็นอสิระและเป็นกลาง” ซึ่งอาจใช้กบั

ทุกสถานการณ์ไม่ได้ ในการต่อสู้กบัการกดขี่จากฝัง่ตรงข้าม “ความเป็นหนึ่งเดียว” ของกลุ่มชาติพนัธุ์

เดยีวกนัถือเป็นสิง่ส าคญักว่าขอ้เทจ็จรงิของข่าว สื่อต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งสร้างความแขง็แกร่ง สร้าง

ความเป็นตวัตน และเป็นสื่อกลางระหวา่ง “เรา” กบัฝ่ายอื่นๆ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายหลงัปี พ.ศ. 

2553 ไดใ้หเ้สรภีาพและพืน้ทีใ่นการพฒันาสื่ออยา่งยิง่ใหญ่ ในตอนนัน้ความเหน็ในการเปรยีบเทยีบระหว่าง

สื่อชาตพินัธุก์บัสื่อกระแสหลกัเริม่เลอืนหายไป สถานการณ์บางอย่างยงัคงด าเนินอยู่ แต่บางสถานการณ์ก็

เกดิการเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา     
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนัให้พื้นที่แก่สื่อชาตพินัธุ์ท ัง้ที่มีมาก่อนแล้วและเกดิขึน้มาใหม่ 

รปูแบบทางเศรษฐกจิการเมอืงที่เปลี่ยนแปลงไปมอีทิธพิลอย่างมากกบัรูปแบบการพฒันาของสื่อชาตพินัธุ ์

โดยพืน้ฐานแล้วจุดมุ่งหมายของผู้ให้บรจิาคไม่ได้ต้องการสนับสนุนกลุ่มประชาธปิไตยที่อยู่ฝัง่ตรงขา้มกบั

พม่าให้ขบัไล่รฐับาลทหารเพื่อหยุดความรุนแรงทางการเมอืงที่ด าเนินอยู่ แต่แนวโน้มใหม่ที่เรยีกว่าการมี

ส่วนร่วมในการพฒันากบัพรรคร่วมรฐับาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงมเีพิม่มากขึน้ จากตวัเลอืกที่

หลากหลายตัง้แต่การใหบ้ทลงโทษไปจนถงึการเขา้ไปมสี่วนร่วม โลกภายนอกไดเ้ลอืกเสน้ทางที่สามารถท า

ให้มัน่ใจได้ว่าผู้น าพม่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตย ส่งเสรมิเศรษฐกจิ เสรี และด าเนิน

แผนงานที่เสรมิสร้างศกัยภาพของพลเมอืง แม้ภายหลงัจากที่มสีญัญาณของความผดิพลาดในการปฏริูป 

ประเทศผู้ให้ทุนสนับสนุนรายใหญ่อย่างสหรฐัอเมรกิาซึ่งจะถูกขบัไล่ออกไปกย็งัเขา้มาร่วมกนัเสรมิสร้าง

นโยบายเพื่อพม่า ในการมาเยอืนกรุงยา่งกุง้ของโอบาม่าเมื่อเดอืนพฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2557 รฐับาลสหรฐัฯ 

ไดก้ล่าวไวว้า่  “มุมมองพื้นฐานของเรา คอื มนัคงจะดกีว่าที่จะได้เขา้มามสี่วนร่วม มนัดกีว่าที่ เราได้มาที่นี่

เอง”   

หลายประเทศทางตะวนัตกน านโยบายนี้มาใช้ ในขณะที่ประเทศในภูมภิาคอื่นๆ เร่งความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศตนกบัพม่า กลยุทธ์เก่าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงโทษระบอบการปกครอง

กลายเป็นเรื่องล้าสมยั และตอนนี้เป็นช่วงที่มกีารเรียกร้องอย่างแพร่หลายเพื่อการด าเนินการร่วมกนักบั

รฐับาลพม่าและภาคประชาสงัคม กลุ่มต่างชาตทิี่สนับสนุนการต่อสู้เพื่ออสิรภาพในพื้นที่แนวชายแดนก่อน

หน้านี้ค่อยๆ เปลี่ยนจุดยนืและเคลื่อนตวัเขา้หาพม่าเพื่อขยายเครือข่ายโดยใช้สื่อและกลุ่มประชาสงัคมที่

สามารถท างานร่วมกนัเพื่อการเปลีย่นแปลงดา้นประชาธปิไตยครัง้ใหม่นี้ 

ส าหรบัสื่อชาตพินัธุพ์ลดัถิน่ การเปลีย่นแปลงเพื่อการพฒันาและภูมทิศัน์ด้านสื่อก่อให้เกดิแรงผลกั

และแรงดงึดดูในการด าเนินงานของพวกเขาต่อไปเพื่อเขา้สู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธปิไตยอย่างที่พวก

เขาต้องการ แรงดงึดูดอย่างหนึ่งมาจากโครงสร้างภายในประเทศจากการที่รฐับาลมนีโยบายใหม่ในเรื่อง

เสรภีาพของสื่อ เสรภีาพทางอนิเตอรเ์น็ต และการพฒันาการสื่อสารทางคอมพวิเตอร์ แรงดงึดูดอกีประการ

หนึ่งมาจากคลื่นสนัตภิาพลกูใหม่ทีก่ระจายไปทัว่หอ้งขา่วสื่อชาตพินัธุ์ ไม่ว่าสื่อชาตพินัธุ์พลดัถิ่นจะกล่าวว่า

พวกเขาไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักองทพัตดิอาวุธชาติพนัธุ์และกลุ่มการเมอืง จากขอ้มูลของลิซ่า บรูเทน มี

หลกัฐานทีเ่ด่นชดัแสดงใหเ้หน็วา่ พวกเขาตอ้งควบคุมตวัเองในการรายงานข่าวเพื่อความเป็นหนึ่งของชาติ

พนัธุเ์ดยีวกนั และเป็นเพราะความกลวัต่ออาวธุรุนแรงของกองทพัตดิอาวุธที่อาจจะไม่ถูกใจหากเหน็เนื้อหา

ข่าวที่เป็นจริงในด้านลบของพวกเขาเอง ณ ขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงของการเมืองใหม่ ผู้คนพูดถึงสนัติภาพ

มากกวา่สงคราม ต าแหน่งของผู้น าจากกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ กถ็ูกลดระดบัลง แต่หลกัการพื้นฐานในการใช้

อ านาจอยา่งเป็นธรรมในทางการเมอืงและเศรษฐกจิของพวกเขายงัไม่เปลีย่นแปลง โดยรวม รายงานด้านสื่อ

ชาตพินัธุม์ุ่งมัน่ทีจ่ะสะทอ้นนโยบายใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ของการเป็นผู้น าของกลุ่มชาติ



103 

 

พนัธุ ์แต่พวกเขากย็งัคงท าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์และเสรมิสร้างความชอบธรรมของ

การปกครองตนเองของพวกเขาเอง 

 

ในอกีด้านหนึ่ง แรงผลกัส่วนใหญ่มาจากประเทศผู้ให้ทุนสนับสนุนซึ่งตอนนี้หมดความอดทนกบั

วธิกีารเผชญิหน้าแบบเก่าในการต่อต้านรฐับาล ดูเหมอืนว่าทุกคนคดิจะจบักระแสความเปลี่ยนแปลงจาก

ภายในเป็นภายนอก ผลที่ตามมาคอื แรงดงึดูดและแรงผลกัสร้างความท้าทายให้กบัห้องข่าวสื่อชาตพินัธุ ์

ความเปลีย่นแปลงทัง้และภายในภายนอกชายแดนพม่าท าใหเ้กดิการเรยีกรอ้งใหส้ื่อชาตพินัธุ์พลดัถิ่นเขา้มา

มสี่วนร่วมมากขึน้ และให้เปลี่ยนจากการเขยีนข่าวด้านสทิธมินุษยชนเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นการเพิม่เตมิ

ขา่วดา้นสนัตภิาพเขา้ไปดว้ย หากพลาดโอกาสในช่วงของการเปิดประเทศ พวกเขาจะมโีอกาสแพ้สื่อใหม่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ ในขณะที่การเมอืงระหว่างประเทศได้เปลี่ยนทที่าของผู้ให้ทุนสนับสนุนไปแล้ว ก้าวแรกของการ

ปฏริปูกไ็ดใ้หโ้อกาสสื่อเอกชนทอ้งถิน่ในการขยายตวัเขา้สู่พืน้ทีข่องชาตพินัธุต่์างๆ ตอนนี้มกีารขยายตวัโดย

การผลติขา่วรายวนัและมกีารเสนอความเหน็ของชาตพินัธุล์งไปในขา่วอกีดว้ย อกีดา้นหนึ่ง การเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืงก่อใหเ้กดิพืน้ทีก่บัสื่อชาตพินัธุ์ที่เกดิขึน้ใหม่ๆ ในประเทศมากขึน้ จากการน าของกลุ่มประชา

สงัคมและนกัขา่วพลเมอืงเยาวชน ยกตวัอย่างเช่น ในรฐัชนิ มสีื่อรายย่อยที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนในการ

เสนอขา่วเกดิขึน้มากกวา่ 40 ราย ภายในเวลา 2 ปี ยคุของนกัขา่วพลเมอืงไดถ้ือก าเนิดขึน้ รวมทัง้สื่อสงัคม

ออนไลน์ยงัขยายตวัทางอนิเตอรเ์น็ตอยา่งรวดเรว็ ความน่าเชื่อถือถือเป็นสิง่ส าคญัในการก้าวสู่ความส าเรจ็

ของสื่อชาตพินัธุใ์นขณะทีแ่หล่งขา่วกแ็ขง่ขนักนัเกดิขึน้มามากมายในยคุใหม่ของสื่อ ในเวลาเดยีวกนัรฐับาล

กพ็ยายามทีจ่ะควบคุมสื่อต่างๆ ใหอ้ยูภ่ายใตอ้ านาจของรฐั และขยายการตพีมิพ์และแพร่ภาพกระจายเสยีง

ดว้ยภาษาชาตพินัธุใ์หม้คีวามหลากหลายขึน้ ตวัอยา่งเช่น เมยีนมารอ์ะลนิ และเดอะมเีรอร์เดลี่ ซึ่งตพีมิพ์ใน

รฐัมอญ มีการเสริมฉบับรายสปัดาห์เป็นภาษาอื่นๆ อีก 4 ภาษา คือ มอญ กะเหรี่ยง (Po) กะเหรี่ยง 

(Sakaw) และเป้าเขา้ไปดว้ย 

ในด้านสงัคมเศรษฐกิจ รายได้จากการโฆษณาของนักข่าวชาติพนัธุ์ที่มคีวามเป็นมอือาชพีและมี

ความสามารถยงัพอเป็นไปได ้เนื่องจากยอดจ าหน่ายมคี่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัสื่อกระแสหลกั แต่ถึงแม้จะ

มสีภาพทีเ่อือ้อ านวย ความยัง่ยนืของสื่อเอกชนกระแสหลกัไดถู้กกดดนัใหอ้ยูภ่ายใตก้ารตอบสนองของตลาด

ทีม่อียูน้่อย ยิง่ส าหรบัสื่อชาตพินัธุแ์ลว้ การด ารงอยูใ่นระยะยาวยิง่เป็นเรื่องยาก ความไม่รู้หนังสอืและระดบั

ความยากจนของคนในพืน้ทีช่าตพินัธุเ์ป็นสิง่บัน่ทอนการขยายตวัของตลาดสื่อ ดงันัน้จงึมกีารบบีต้นทุนการ

ปฏบิตังิานและราคาใหถู้กทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นได ้ความทา้ทายยงัมอียูข่า้งหน้าเนื่องจากพวกเขาต้องหาก าไรจาก

การท าธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยมีีความก้าวหน้าขึ้นและมกีารเสนอข่าวให้อ่านฟรผี่านทางออนไลน์อย่าง

มากมาย ในการปฏบิตังิานเพื่อการคา้พวกเขายงัคงดิน้รนต่อไป  
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ถึงแม้จะมีความท้าทายเกิดขึน้หลายประการ ความแขง็แกร่งของสื่อชาตพินัธุ์กย็งัเป็นที่ต้องการ

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมกีารละเมดิสทิธิมนุษยชนเกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการเมือง การ

ลงทุนที่ขาดความรบัผดิชอบด้วยการท าลายทรพัยากรในพื้นที่ของกลุ่มชาตพินัธุ์ และการเริม่แผนพฒันา

โครงการขนาดใหญ่ทีไ่ม่มกีารรบัรองวา่จะใหก้ลุ่มชาตพินัธุม์สี่วนร่วมในการตดัสนิใจหรอืไม่ ในสถานการณ์นี้ 

การปฏบิตังิานเพื่อความยุตธิรรมจึงเป็นที่ต้องการมากกว่าอย่างอื่น แม้ว่าสื่อชาติพนัธุ์ส่วนใหญ่จะขยาย

ขอบเขตของการท างานและวางตวัเองเขา้กบับรบิททางการเมอืงใหม่ กย็งัมคีวามท้าทายที่ย ิง่ใหญ่เขา้มาให้

ต่อสู้ การสนับสนุนจากผู้ให้ทุนจากต่างประเทศไม่มแีนวโน้มจะลดลดในอนาคตอนัใกล้ ถึงแม้จะมคีวาม

เปลีย่นแปลงอยูเ่รื่อยๆ ความหลากหลายของสื่อในพืน้ทีช่าตพินัธุก์ย็งัคงห่างไกลกบัความเป็นประชาธปิไตย

เนื่องจากมกีารควบคุมอยา่งเขม้งวดของหน่วยงานแพร่ภาพกระจายเสยีง รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภคที่ยงั

ไม่มคีุณภาพในการกระจายสื่อสิง่พมิพ ์

 

- ระเบยีบวธิวีจิยั 

1) การคดัเลอืกกรณีตวัอยา่ง การศกึษานี้จะสงัเกตความแตกต่างในการรายงานข่าวของสื่อพม่า 3 

รายในเรื่องการเจรจาสนัตภิาพทีด่ าเนินมาอยา่งต่อเนื่อง  การวเิคราะหเ์นื้อหาเชงิคุณภาพเป็นวธิกีารหลกัใน

การวเิคราะหว์า่สื่อในเวบ็ต่าง ๆ ของสื่อกระแสหลกัทีไ่ดร้บัความนิยมและการรายงานขา่วของสื่อชาตพินัธุ์ 2 

รายไดร้ายงานเหตุการณ์ระดมยงิและผลกระทบทีม่ต่ีอการเจรจาสนัตภิาพระหว่างฝ่ายรฐับาลและกองก าลงั

ชาตพินัธุต์ดิอาวธุอยา่งไร   

สื่อกระแสหลกัทีเ่ลอืกน ามาศกึษาคอื อเีลเวนมเีดยีกรุ๊ป และสื่อชาตพินัธุ ์2 ราย คอื คะฉิ่นนิวส์กรุ๊ป 

และอนิดเิพนเดนทม์อญ     นิวส ์เอเจนซี ่ ขา่วทัง้หมดในหมวดนี้จากเวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งรวบรวมมาเพื่อเป็น

ตวัอยา่งของสื่อทีเ่สนอขา่วนี้เป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์เริม่จากวนัที่มกีารระดมยงิในวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2557 

ถึงวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2557  อย่างไรกด็ี หน่วยของกลุ่มตวัอย่างนี้ไม่รวมบทความเหน็แย้งต่อบท

บรรณาธกิาร ความคดิเหน็ ขา่วต่างประเทศ ขา่วกฬีา และขา่วในหมวดอื่น 

2) วธิกีารวจิยั กรอบการรบัรู้ได้รบัการพเิคราะห์ในงานวจิยัด้านการสื่อสารจ านวนมากที่พยายาม

ประเมนิความหมายเชงิวาทศลิป์ว่าถูกสร้างขึน้จากองค์ประกอบของกรอบการรบัรู้สื่อได้อย่างไร  แกมสนั

และโมดยิานี (2532) กล่าวไวว้า่กรอบการรบัรูต่้าง ๆ เป็นดัง่ชุดเครื่องแปลความหมายซึ่งจดัหาความหมาย

ให้กบัประเดน็เฉพาะประเดน็ใดประเด็นหนึ่ง กลุ่มเช่นนี้ต้องประกอบด้วยแนวคิดที่รวมเป็นศูนย์กลางซึ่ง

เรยีกวา่กรอบการรบัรู ้ กรอบการรบัรูน้ี้เองจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยจะอธบิาย

ว่าเรื่องนัน้ ๆ เกี่ยวกบัอะไร  Claes H. de Vreese กล่าวว่า กรอบดงักล่าวนี้เป็นกระบวนการสื่อสารที่มี

พลวตั ซึง่ประกอบดว้ยการท าความเขา้ใจการสื่อสารสองช่วง ได้แก่ การสร้างกรอบการรบัรู้และการจดัวาง

กรอบการรบัรู ้ ในทีน่ี้การสรา้งกรอบการรบัรู้หมายถึงกระบวนการที่กรอบการรบัรู้เกดิขึน้มา  ส่วนการจดั
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วางกรอบการรบัรูค้อืวธิกีารสื่อสารโต้ตอบระหว่างกรอบการรบัรู้สื่อและผู้อ่านที่ได้รบัฟังกรอบการรบัรู้ตาม

แนวอุปนิสยัทีม่อียูเ่ดมิของแต่ละบุคคล   

วตัถุประสงค์ของการศกึษานี้จงึท าขึน้เพื่อเปรยีบเทยีบเนื้อหาของสื่อชาตพินัธุ์และสื่อกระแสหลกั 

โดยมุ่งจุดสนใจหลกัไปทีก่ระบวนการสร้างกรอบการรบัรู้มากกว่าการจดัวางกรอบการรบัรู้ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั

การรบัรูข้องผูฟั้ง 

  ในการตรวจสอบการสรา้งกรอบการรบัรูน้ี้ตอ้งน าอทิธพิลที่มผีลต่อปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกมา

พจิารณา  ชูเมกเกอร์แอนด์รีส (2539) ปัจจยัภายในมาจากความเป็นมืออาชพีด้านสื่อสารมวลชนและ

นโยบายของส านักข่าว ในขณะที่ปัจจยัภายนอกที่ก าหนดกระบวนการสร้างกรอบการรบัรู้ คอืการสื่อสาร

โตต้อบอยา่งต่อเนื่องระหวา่งนกัขา่วและกลุ่มผูน้ าในสงัคม นอกจากนัน้ รากฐานทางวฒันธรรมกย็งัมบีทบาท

ส าคญัในการสรา้งความหมายใหก้บักรอบนัน้ๆ (Goffmann, 1974) 

ดงันัน้เมื่อการสร้างกรอบการรบัรู้ในสื่อกระแสหลกัและสื่อชุมชนได้รบัการวเิคราะห์แล้ว ผู้วจิยัได้

พจิารณาวา่ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกล้วนเป็นสิง่ส าคญั  ขอ้สนันิษฐานคอืการสร้างกรอบโครงสร้างใน

ขา่วสนัตภิาพจากสื่อ 3 แห่งทีแ่ตกต่างกนัไดร้บัอทิธพิลทัง้จากมาตรฐานและวธิปีฏบิตังิานของนกัขา่วรวมถึง

บรบิททางวฒันธรรมและการเมอืงทีแ่ตกต่างกนัทีอ่ยูแ่วดลอ้ม  ในเป้าหมายขัน้สุดของการศกึษานี้มุ่งหวงัจะ

ทดสอบวา่ บรรดาการวางกรอบการรบัรูท้ ีฝั่งลกึอยูใ่นเรื่องราวข่าวสารจากสื่อทัง้สามแห่งที่แตกต่างกนันี้ได้

แสดงไวแ้ล้วหรอืไม่ว่ามเีป้าหมายร่วมทางฝันเดยีวกนัเพื่อไปสู่การสร้างสนัตภิาพที่ย ัง่ยนืให้พม่าเป็นหนึ่ง

เดยีวหรอืเป็นไปในทางอื่น 

 

- องคก์รสื่อและวธิกีารรายงานขา่ว 

1) อเีลเวน่มเีดยี (Eleven Media Group) 
อเีลเว่นมีเดีย ตพีิมพ์หนังสอืพมิพ์ที่มยีอดจ าหน่ายมากที่สุด ได้จดัท าเวบ็ไซต์ภาษาท้องถิ่นและ

ภาษาองักฤษและเป็นผูร้เิริม่และเป็นผูน้ าการส่งขา่วภาษาองักฤษทาง SMS  

U Than Htut Aung เป็นผู้ก่อตัง้อเีลเว่นมเีดยีกรุ๊ปเมื่อ 12 ปีก่อน ในรูปแบบหนังสอืพมิพ์กฬีาราย

สัปดาห์ เขากล่าวว่าการขยายการตีพิมพ์มาเป็นข่าวทัว่ไปมีเป้าหมายคือต้องการผลักดันให้เกิด

ประชาธปิไตยส าหรบัประชาชนและตอ้งการมุ่งมัน่กบัวาระสาธารณะในพม่า ในขณะเดยีวกนั อเีลเวน่มเีดยีก็

ก าลงัเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงแต่เนื่องจากการเสนอร่าง

กฎหมายสื่อกระจายเสยีงไม่อนุญาตใหม้กีารครองสื่อขา้มประเภท การเผชญิหน้าเกดิขึน้ระหว่างอเีลเว่นกบั

กระทรวงการขอ้มลูในกรณีการรายงานขา่วการทุจรติของกระทรวง 

ในปีพ.ศ. 2555 อเีลเว่นท ากจิการร่วมค้าระหว่างเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษกบัเดอะเนชัน่มเีดยีกรุปส ์

และไดส้มคัรเขา้ร่วมกบั MOI เพื่อก่อตัง้หนังสอืพมิพ์รายวนัภาษาองักฤษ อเีลเว่นมเีดยี ยงัเสรมิความเป็น
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มอือาชพีร่วมกบั NMG ในการแลกเปลี่ยนพนักงานสายบรรณาธกิาร การฝึกอบรม การท าสื่อใหม่ๆ การ

ฝึกอบรมภาษาองักฤษและการบรรณาธกิาร เดอะเนชัน่ อเีลเวน่มเีดยีทอ้งถิน่ และเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษจะมี

การแลกเปลีย่นขา่วสารประจ าวนักนั อเีลเว่นมเีดยีเป็นตวัแทนจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพ์ของ NMG ในพม่า และ 

NMG กเ็ป็นตวัแทนจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพข์อง EMG ในประเทศไทยเช่นกนั 

2) คะฉิน่นิวสก์รุ๊ป (Kachin News Group) 
คะฉิ่นนิวสก์รุ๊ป (KNG) ด าเนินงานสื่อทางเวบ็ไซตแ์ละรายการสื่ออื่นๆ จากจงัหวดัเชยีงใหม่ของไทย 

ในตอนแรกเริ่ม KNG ก่อตวัขึ้นจากการเคลื่อนไหวของนักเรียนคะฉิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวตัิ

ประชาธปิไตยในพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2541 ถงึแมว้า่การเขา้อนิเตอร์เน็ตในพม่าจะมขีอ้จ ากดัอย่างมาก แต่มันก็

เป็นความปลอดภยัหนทางเดยีวส าหรบั KNG ในการตพีมิพข์า่วทางออนไลน์ สื่อหลายรายเขยีนถงึ KNG วา่

เป็นผูส้นบัสนุนกองทพัอสิรภาพคะฉิ่น (KIA)  

ตัง้แต่วนัที ่12 พฤษภาคม 2546 เป็นตน้มา KNG จะเขยีนขา่วเกีย่วกบัรฐัคะฉิ่นเป็นส่วนใหญ่ มกีาร

รายงานข่าวถี่ข ึน้หลงัจากการสิ้นสุดการหยุดยงิซึ่งยาวนานเป็นเวลา 17 ปีระหว่างกองทพัพม่ากบัองค์กร

อสิรภาพคะฉิ่น ประเดน็ในการรายงานเกีย่วกบัคะฉิ่นหลายประเดน็ในขณะทีส่งครามได้ท าให้ผู้คนประมาณ 

75,000 คนตอ้งเผชญิกบัวกิฤตดา้นมนุษยธรรมและความไม่มัง่คงในความเป็นมนุษย ์

ด้วยเหตุที่สื่อชาตพินัธุ์เพิง่จะได้รบัอนุญาตให้ด าเนินการได้ในปี พ.ศ. 2556 KNG จงึได้ผลติข่าว

มลัตมิเีดยีทางเวบ็ไซต์เป็นภาษาคะฉิ่น ภาษาองักฤษ และภาษาพม่า ในการปฏบิตัิงานทางเวบ็ไซต์เพื่อ

เสนอขา่วทัง้ 3 ภาษา การผลติขา่วรายวนัทีม่กีารปฏบิตักิารในส านักงาน 3 สาขาในนิวเดล ีประเทศอนิเดยี 

ชายแดนจีน-พม่า และที่เมืองมติจีน่าในรฐัคะฉิ่น สโลแกนของ KNG คือ “งานสาธารณะต้องรู้กนัโดย

สาธารณะ”  

ในเวบ็ไซตข์องพวกเขาไดร้ะบุไวว้า่ เป้าหมายของ KNG คอืการให้บรกิารความจรงิเพื่อการพฒันา

ของประชาธปิไตยในพม่าและมาตุภมูคิะฉิ่น KNG ยงัไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการเป็นสื่อ

ชาตพินัธุไ์วว้า่ 

- เพื่อเสนอและแสดงขอ้เทจ็จรงิ 

- เพื่อใหค้วามรูใ้หม่ๆ แก่ประชาชน                 

     - เพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัประชาชน 

     - เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัรฐับาลในหน้าทีข่องสื่อในสงัคมประชาธปิไตย             

     - เพื่อสรา้งความมัน่คงในสทิธขิองชุมชน 

    - เพื่อส่งเสรมิมุมมองทางการเมอืงของชาวคะฉิ่น 

     - เพื่อใหก้ารศกึษา ใหค้วามบนัเทงิ ชีแ้จง และเขา้ถงึเป้าหมายของประชาธปิไตย 

     - เพื่อรกัษาภาษาชาตพินัธุค์ะฉิ่นไวใ้นงานสื่อ 
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นอกจากนี้ KNG ยงัใชส้ื่อสงัคมออนไลน์และอพัโหลดผลงานขา่วทางโทรทศัน์ลงในยทููป และ KNG 

ยงัมีการเข้าร่วมกับเรดิโอฟรีเอเชียจดัรายการคะฉิ่น โดยออกอากาศสปัดาห์ละครัง้ ครัง้ละ 20 นาท ี

นอกจากนี้มกีารตพีมิพน์ิตยสารชื่อ Jinghpaw Nsen ซึ่งตพีมิพ์เดอืนละ 2 ฉบบั มคีะฉิ่นเอฟเอม็ ซึ่งเป็นสื่อ

รายยอ่ยในเครอืของ KNG เพื่อใหบ้รกิารชุมชนคะฉิ่น เช่นเดยีวกบัสื่อชาตพินัธุพ์ลดัถิน่อื่นๆ  KNG กล่าวว่า

พวกเขาไดร้บัเงนิทุนสนับสนุนจากโครงการที่ชื่อ “Strengthening Ethinic Voices in Myanmar” ซึ่งโอนมา

จากสหภาพยโุรป นอกจากนี้ KNG ยงัระบุว่าได้รวมตวัเขา้กบัเดอะเบอร์ม่านิวส์อนิเตอร์เนชัน่แนลซึ่งเป็น

เครอืขา่ยขององคก์รอเีลเวน่นิวสท์ีป่ฏบิตักิารตามภมูภิาคต่างๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ และกระบวนการสนัตภิาพ

ก าลงัด าเนินอยู่2 

  3) อนิดเิพนเดนทม์อญนิวสเ์อเจนซี ่(Independent Mon News Agency)   
อินดิเพนเดนท์มอญนิวส์เอเจนซี่ก่อตัง้ขึ้นโดยกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักเคลื่อนไหวด้าน

ประชาธปิไตยที่มถีิ่นฐานอยู่ในรฐัมอญ สหภาพพม่าในปี พ.ศ. 2552 IMNA ระบุว่าสมาชกิของกลุ่มไม่ได้

เกีย่วขอ้งกบัองค์กรทางการเมอืงใดๆ พวกเขาเป็นองค์กรข่าวที่ไม่แสวงหาผลก าไร และได้รบัเงนิทุ นจาก

สหภาพยโุรปเช่นเดยีวกบั KNG ปัจจุบนั IMNA ก าลงัพยายามท าข่าวส าหรบัผู้อ่าน 3 ภาษานัน่คอื ภาษา

มอญ ภาษาพม่า และภาษาองักฤษผ่านทางอนิเตอรเ์นต หนงัสอืพมิพม์อญ วทิย ุและวทิยชุุมชน 

IMNA มหีนงัสอืพมิพภ์าษามอญรายเดอืนชื่อ ไกดิ้งสตาร์ ซึ่งตพีมิพ์เพื่อผู้อ่านชาวมอญในประเทศไทยและ

พม่า โดยท างานร่วมกบั Democratic Voice of  Burma ในรายการวทิยภุาษามอญ นอกจากนี้ยงัจดัรายการ

วทิยุชุมชนเอฟเอม็ในค่ายอพยพ Hlockhani Mon ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ณ ตอนนี้ได้เปิดส านักงาน

สาขาในเมอืงมะละแหม่ง รฐัมอญเพื่อขยายกจิการในรฐัมอญ ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องพม่า 

หวัหน้าบรรณาธกิารของ IMNA คอื Nai Kasauh Mn ผูซ้ ึง่เป็นคนท้องถิ่นในเมอืงมุโดน ในรฐัมอญ 

เขาเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่เขา้ร่วมในการปฏวิตัิเพื่อสนับสนุนประชาธปิไตย 8888 ในรฐัมอญ และ

หลงัจากนัน้เขาได้กลายมาเป็นผู้ก่อตัง้มูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งเมืองมอญ (HURFOM) ซึ่งคอยดูแล

เหตุการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนในทางตอนใตข้องพม่า และเริม่ผลติสื่อหนงัสอืพมิพภ์าษามอญรายเดอืน ชื่อไก

                                                             
2 ในการใหเ้งนิสนับสนุนกลุ่มชาตพินัธุ์เชน่กลุ่ม KNG นัน้ SEAPA และ BN ก าลงัด าเนินโครงการพฒันาสือ่ทีช่ ื่อวา่ 
Strengthening Ethnic Voice in Myanma (SEVM) ซึง่มสีหภาพยุโรปเป็นผูส้นบัสนุน โครงการนี้ท าขึน้เพื่อสง่เสรมิการ
แกไ้ขปัญหาอย่างสนัตขิองชาตพินัธุ์และกลุ่มการเมอืงต่างๆ ในพมา่ ในขณะเดยีวกนัโครงการนี้ยงัช่วยเหลอืสนบัสนุนกลุ่ม
สือ่ชาตพินัธุ์ในการรวมตวักนัเพื่อเกดิพลงัทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันาและสง่เสรมิประชาธปิไตย กฎขอ้บงัคบัทาง
กฎหมาย และเพื่อเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานและเสรภีาพในพมา่ โครงการนี้มวีตัถุประสงค์ในการสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บั
ศกัยภาพในองคก์รสือ่ชาตพินัธุ์อสิระ เพื่อใหพ้วกเขาสามารถท างานเป็นกระบอกเสยีงของกลุ่มชาตพินัธุ์ในพื้นทีไ่ดอ้ย่าง
ยัง่ยนื กจิกรรมนี้มุง่เน้นการชว่ยเหลอืดา้นการสรา้งศกัยภาพโดยตรงแกส่มาชกิของ BNI 8 รายและเครอืขายเลขาธกิารจาก
รฐัชาตพินัธุ์ในพมา่ ดงัต่อไปนี้ รฐัชนิ คะฉิ่น กะยา มอญ ฉาน กะเหรีย่ง และยะไข่ 
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ดิ้งสตาร์ในปีพ.ศ. 2542 ต่อมาในปีพ.ศ. 2543 เขาได้ก่อตัง้ IMNA ซึ่งปัจจุบนัรบัผดิชอบการผลติข่าวทัง้

ภายในและภายนอกพม่า 

 

- การใหข้า่วดา้นสนัตภิาพและความขดัแยง้ 

1. การวิเคราะหเ์น้ือหาในส่ือทางเวบ็ไซตข์องคะฉ่ินนิวสก์รุป๊ 

ในช่วงเวลา 1 สปัดาหต์ัง้แต่วนัที ่19 – 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 คะฉิ่นนิวส์กรุ๊ปได้ตพีมิพ์ข่าว 9 

เรื่องเป็นภาษาคะฉิ่น เช่นเดยีวกบัสื่อชาตพินัธุอ์ื่นๆ จ านวนข่าวที่เสนอทางเวบ็ไซต์มไีม่มากเท่ากบัจ านวน

ขา่วของสื่อเอกชนทีเ่ป็นสื่อกระแสหลกัในพม่าซึ่งสามารถเขา้ถึงส่วนต่างๆ ของพม่าได้มากกว่า อย่างไรก็

ตาม รปูแบบการน าเสนอของสื่อคะฉิ่นโดยรวมจะมเีนื้อหาที่ต่อเนื่องมากกว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อน ในอดตี สื่อคะ

ฉิ่นหยดุไปเป็นครัง้คราวเนื่องจากขาดเงนิทุนสนบัสนุน และจากเหตุผลของการสานต่อการท างานของห้อง

ข่าว ปัจจุบันข่าวต่างๆ มีการน าเสนอถี่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ข่าวส่วนใหญ่ที่น าเสนอด้วยภาษา 

Jinghpaw (ชนกลุ่มหลกัจาก 6 เชือ้ชาตขิองคะฉิ่น) กถ็ูกน ามาเสนอในเวบ็ไซต์ภาษาพม่าและภาษาองักฤษ 

อยา่งไรกต็าม มบีางขา่วทีม่กีลุ่มเป้าหมายเฉพาะชาวคะฉิ่นเพยีงกลุ่มเดยีว  

จ านวนผูอ่้านคะฉิ่นนิวสม์คีวามเกี่ยวขอ้งอย่างมากกบัระดบัความรู้หนังสอืของคนคะฉิ่น ประมาณ

การคร่าวๆ ไดว้า่มเีพยีงรอ้ยละ 50 ของชาวคะฉิ่นทีอ่่านภาษาคะฉิ่นออก แต่ระดบัของทกัษะในการอ่านและ

เขยีนของแต่ละคนอาจแตกต่างกบัการพดูและการฟัง3 อยา่งไรกต็าม ระดบัการรู้หนังสอืของคนในคะฉิ่นอยู่

ในระดบัทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัชาตพินัธุก์ลุ่มอื่นๆ ประวตัศิาสตรห์ลงัการไดอ้สิรภาพแสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่ม

ภาษาทีเ่ลก็กวา่จะสญูหายไปไดง้่ายกวา่ ในขณะทีค่ลื่นของการปรบัตวัเขา้หากนัทางวฒันธรรมจากนโยบาย

การรวมพม่าของรฐับาลพม่ามกีารท าต่อเนื่องกนัมา อย่างไรกต็าม กลุ่มคะฉิ่นและมอญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ใน

งานวจิยัครัง้นี้ ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มภาษากลุ่มเลก็ ดงันัน้ พวกเขาจงึถือเป็นกลุ่มที่ก าลงัเผชญิกบัความท้าทายที่

ย ิง่ใหญ่ในการส่งเสรมิภาษาของพวกเขาใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

การรู้หนังสอืถือเป็นปัจจยัส าคญัในการชี้วดัว่าสื่อชาตพินัธุ์จะท าหน้าที่อย่างไรในพื้นที่สาธารณะ 

ภาษาอาจเป็นอุปสรรคกบัสื่อต่างๆ ในการก้าวเข้าสู่เป้าหมายทางเศรษฐกจิเนื่องจากจ านวนการตีพมิพ์

สามารถบอกไดจ้ากจ านวนของผูอ่้านทีจ่ ากดั อยา่งไรกต็ามสื่อชาตพินัธุ์ได้ท าหน้าที่อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อ

สรา้งเสยีงของสื่อใหแ้ขง็แกร่งขึน้และสรา้งสงัคมพหุนิยม เนื่องจากสื่อจะเป็นผูน้ าเอาเสยีงของชนกลุ่มน้อยที่

ไม่สามารถสื่อสารภาษาประจ าชาตไิดอ้อกมาใหส้งัคมได้รบัรู้ ยิง่กว่านัน้สื่อชาตพินัธุ์กลายเป็นพื้นที่ส าหรบั

การอภิปรายแลกเปลี่ยนหรือพื้นที่สาธารณะส าหรบัการสื่อสารภายในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนัซึ่งพวกเขา

สามารถพดูคุยกนัไดอ้ยา่งมอีสิระโดยไม่มกีารแทรกแซงหรอืการสกดักัน้จากรฐั ในประเทศพม่า เสรภีาพของ

                                                             
3 สมัภาษณ์นักกจิกรรมจาก Kachin Women Peace Network 
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สื่อชาตพินัธุเ์ป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง โดยก่อนหน้านี้มกีาร

ตรวจสอบสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตโดยกรองเอาเวบ็ไซต์ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการปฏวิตัหิรอืการเรยีกร้องด้านสทิธิ

มนุษยชนหรอืสทิธิเ์พื่อกลุ่มชนชาตพินัธุอ์อก จากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาขา่วของ KNG พบวา่ เสรภีาพ

ของสื่อมคีวามหมายต่อ KNG อยา่งมากในการเผยแพร่ขา่วและขอ้มูลของชาวคะฉิ่นให้กบัผู้อ่านหรอืผู้ฟังที่

อยูใ่นพม่าเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเวบ็ไซตข์า่วภาษาองักฤษ และเวบ็ไซต์ข่าวภาษาคะฉิ่

นเอง จ านวนขา่วของชาวคะฉิ่นในเวบ็ไซตภ์าษาพม่า มจี านวนมากทีสุ่ด กลยุทธ์นี้แสดงให้เหน็ว่า KNG ซึ่ง

เป็นหน้าต่างสู่โลกของคะฉิ่นพึง่พาภาษาพม่าในการเขา้ถงึผูอ่้านทีก่วา้งขึน้มากกวา่ ในขณะเดยีวกนั KNG ก็

เป็นแหล่งขา่วสารขอ้มลูทีส่ะทอ้นความคดิเหน็ของคนส าคญัต่างๆ ในคะฉิ่นโดยเฉพาะ KIA ในการรายงาน

ขา่วความขดัแยง้ 

เมื่อ KNG รายงานข่าวเรื่องการระดมยงิโรงเรยีนฝึกทหารและผลของการเจรจาสนัติภาพระหว่าง

รฐับาลกบัผูน้ ากลุ่มชาตพินัธุ ์ล าดบัการณ์ของขา่วในช่วง 1 สปัดาหส์ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการตัง้ประเดน็ทีน่กัขา่ว

น าเสนอ ในวนัที่ 19 พฤศจกิายน กองทพัรฐับาลและ KIA ต่อสู้กนัในพื้นที่พพิาท เจ้าหน้าที่ของ KIA คน

หนึ่งเสยีชวีติ ส่วนในฝัง่ของรฐับาลกม็กีารสูญเสยีชีวติและมผีู้บาดเจบ็เช่นกนั ในมุมมองของนักข่าว KNG 

ในฐานะสื่อไม่ไดน้ าค าพูดของกองรฐับาลมาน าเสนอ การเขา้ไม่ถึงทางการของรฐับาลทหารเป็นเรื่องปกติ

และมกัจะเป็นเช่นนี้เสมอทีส่ ื่อต่างๆ จะไม่สามารถเขา้ถงึทางการทหารได ้ขอ้มลูจากสนามรบถอืเป็นประเดน็

ความมัน่คงของรฐั จากช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหรอืตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นของความสู้รบด้วยอาวุธครัง้ใหม่ระหว่าง

รฐับาลกบั KIA จนถงึตอนนี้มกีารแถลงขา่วจากกองทพัของรฐับาลน้อยครัง้มาก 

ส าหรบัสื่อคะฉิ่น นกัขา่วสามารถเขา้ถงึเจา้หน้าที่ทางการของรฐัคะฉิ่นได้มากกว่าการเขา้ถึงโฆษก

ของกองทพัรฐับาล ดงันัน้โดยรวมแลว้ขา่วส่วนใหญ่จงึมกีารน าค าพูดของบุคคลในกองทพัคะฉิ่นหรอืคนใน

ทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้มาน าเสนอ ในขณะที่ขอ้มูลของอกีด้านหนึ่งแทบจะไม่มเีลย ใน

ขา่วการต่อสูน้ี้ นายทหารจาก KIA ไดใ้หค้ าอธบิายถงึการเริม่ตน้การต่อสูเ้อาไว ้

“2-3 วนัก่อน กองทพัรฐับาลแจ้งมายงั KIA ว่าพวกเขาก าลงัจะไปค่าย KIA “Balawng Dingsa” ที่

พวกเขาเคยครอบครองมาก่อน พวกเขาบอก KIA วา่จะใชแ้ค่ถนนหลกั กองทพัเราจงึจดัการเคลยีรถ์นนหลกั

ให ้แต่เมื่อพวกเขามาถงึทีค่่ายกก็ลบัท าไม่เหมอืนทีบ่อกไว ้ใชเ้สน้ทางในป่า นี่คอืเหตุผลที่พวกเราถึงต้องสู้” 

เจ้าหน้าที่อาวุโส Dap Up Labang Jawn Awng กล่าว เขายงัอธบิายต่อถึงสถานการณ์ในการต่อสู้และให้

ขอ้สงัเกตวา่ ไม่มสีญัญาณของการถอนตวัจากกองทพัรฐับาลในพืน้ทีค่ะฉิ่น 

ในตอนจบของขา่ว ผูร้ายงานขา่วอธบิายวา่ ผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่าง KIA กบักองทพัรฐับาล

ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา ท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีก่ว่าสองพนัคนต้องยา้ยออกจากพื้นที่และจ าเป็นต้องหนี

ไปยงัค่ายผู้ลี้ภยัที่ปลอดภยักว่า ในด้านรูปแบบการรายงานข่าวของสื่อชาตพินัธุ์  บรูเทนได้ตัง้ค าถามถึง

บทบาทของนกัขา่วของสื่อชาตพินัธุท์ ีต่อ้งท างานดว้ยการรายงานขา่วอยา่งหลบๆ ซ่อนๆ ในบรบิทของความ
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รุนแรงทางการเมอืง เธอตัง้ค าถามไวว้า่ “นกัขา่วสามารถท างานอย่างมุ่งมัน่ด้วยบรรทดัฐานของการท าข่าว

ดว้ยความเป็นกลางไดอ้ยา่งแทจ้รงิหรอืไม่ หรอืเขาควรเป็นผูม้สี่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขดัแยง้หรอืไม่” 

ในขอ้คน้พบจากการสงัเกต KNG มบีทบาทในฐานะตวัแทนในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้มากกวา่การเป็น

สื่อ ซึง่การรายงานขา่วเป็นขอ้เทจ็จรงิ ทีไ่ม่ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของบรบิท 

รปูแบบการรายงานเช่นนี้น ามาใชใ้นการรายงานเรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัหลงัการโจมตโีรงเรยีน

ฝึกทหาร ในรายงานข่าวด่วนเรื่องการโจมตี มกีารน าความเห็นของ Lah Nan โฆษกของ KIA มาเป็น

องค์ประกอบหลกัของเรื่อง มกีารกล่าวหาว่าการโจมตไีปยงัศูนยก์ลางทางการทหารของ KIO เป็นความ

ตัง้ใจ นอกจากนี้ ขา่วยงัน าค าพดูของ Lah Nan มาใชด้งันี้ “Lah Nan ซึง่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางของ 

KIO ยงักล่าวดว้ยวา่ การโจมตเีป็นสิง่ชีใ้หเ้หน็ชดัเจนถงึความตัง้ใจของรฐับาลทีม่ต่ีอ KIO” และค ากล่าวของ 

Lah Nan น ามาเป็นขอ้สรุปของขา่ววา่ “พวกเขาเลอืกวธิกีารทางทหารในการแกปั้ญหาแต่ไม่เลอืกการเจรจา 

พวกเขาจะท าเช่นเดยีวกนักบักลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ”   

อกีเรื่องที่เป็นการประณามของ the United Nationalities Federal Council (UNFC) ซึ่งเป็น

พนัธมติรของกลุ่มกบฏตดิอาวุธที่ม ีKIO และตวั KIO เอง ได้มกีารน าความเห็นของตวัแทนอาวุโสของ 

UNFC เขา้มาอยู่ในข่าวเช่นกนั Col Khun Okker ประธานองค์กรปลดปล่อย PaO แห่งชาตไิด้แสดงการ

ประณามของ KIO ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงขึน้ “ควรมกีารเตอืนภยัก่อนเริม่ แต่ตอนนี้เหมอืนพวกเราถูกแทง

จากขา้งหลงั เป็นการกระท าของคนขีข้ลาด แยม่าก...โดยเฉพาะในจุดทีก่ารเจรจาสนัตภิาพก าลงัด าเนินอยู่” 

ผูน้ าทหารผ่านศกึของ Pao กล่าว 

   เช่นเดยีวกนักบัการเสนอขา่วอื่นๆ KNG พยายามเชื่อมโยงการระดมยงิและกระบวนการสนัตภิาพที่

ก าลงัด าเนินอยูเ่ขา้ดว้ยกนัดว้ยการน าการวเิคราะห์ของ KIO และผู้น ากลุ่มชาตพินัธุ์กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการเจรจาสนัตภิาพเขา้มาประกอบในเนื้อหาในการท าใหเ้กดิความสมดุล มกีารน าเสนอค ากล่าวจากศูนย์

สนัตภิาพพม่าซึ่งเป็นที่รู้กนัโดยทัว่ไปว่าเป็นตวัแทนของรฐับาลในการเจรจาสนัตภิาพมาประกอบในข่าว 

บทความประเภทนี้สะท้อนให้เหน็กรอบความขดัแยง้ซึ่งเป็นการเน้นมุมมองที่ตรงขา้มกนัของทัง้สองฝ่าย 

การสร้างกรอบเช่นนี้เน้นย ้าถึงขอ้แตกต่างระหว่างกนัของทัง้ 2 ฝ่าย (Semetko and Valkenburg, 2000) 

การตกีรอบคือวธิกีารบอกจุดยนืของสื่อทางหนึ่ง KNG ซึ่งวพิากษ์วจิารณ์ต่อต้านท่าทีของรฐับาลในการ

เจรจาสนัตภิาพ ไดต้ัง้ค าถามถงึความจรงิใจของรฐับาลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการเจรจา โดยการย า้ถงึการวางตวัของ

ศนูยส์นัตภิาพพม่าวา่ “รฐับาลเป็นผูค้วบคุม แต่ประเทศตะวนัตกเป็นผู้ให้เงนิ” ในเรื่องนี้ KNG ยดึหลกัการ

รายงานขา่วทีส่มดุล ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองนกัขา่วทีใ่ชก้นัทัว่โลก 

ค าพดูของ Hla Maung Shwe จาก MPC ไดถู้กยกมาประกอบเพื่อเป็นการยนืยนัถึงการด าเนินการ

ต่อของการเจรจาสนัตภิาพในฝัง่ของรฐับาลซึง่ไม่ไดค้ านึงถงึผลกระทบเชงิลบที่เกดิขึน้จากการระดมยิง่ เขา
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กล่าววา่ “ผมไม่คดิวา่การเจรจาสนัตภิาพไดถู้กท าลายไป” เขากล่าว “การหาทางไกล่เกลี่ยเป็นสิง่ส าคญัของ

การเจรจา” Hla Maung Shwe กล่าวเสรมิ 

อยา่งไรกต็าม ในขัน้ตอนทีค่วามขดัแยง้ทวสีงูขึน้ KNG ก าลงัท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการ

สนัตภิาพโดยไม่น าเอาผูม้สี่วนไดเ้สยีทีส่ าคญัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง สิง่ที่ KNG ท าคอืการเสนอความเหน็ของ La 

Nan โฆษกของ KNG ซึง่แสดงความความมุ่งมัน่ใหม้กีารเจรจาสนัตภิาพอยา่งต่อเนื่อง แต่ KNG พยายามที่

จะสะท้อนให้เหน็ว่า ระดบัความไวใ้จของ KIA/KIO มอียู่น้อย KNG อธบิายว่า การโจมตไีม่ได้หยุดความ

ตอ้งการในการเจรจาสนัตภิาพ แต่เป็นเรื่องยากทีจ่ะเรยีกความไวว้างใจระหว่างกนัคนืมาได้ KNG ได้ยมืค า

กล่าวของ KIO มาย า้เตอืนถงึสถานการณ์นี้วา่ 

“KIO และกลุ่มอื่นๆ มใีจทีจ่ะสานต่อการเจรจาสนัตภิาพ พวกเราไม่ไดต้อ้งการใหก้ระบวนการนี้หยดุ

ลงจากเหตุการณ์ใดๆ แต่กองทพัของพวกเขา (กองก าลงัพม่า) ยงัคงเคลื่อนตวัเขา้หาพวกเรา” โฆษกประจ า 

KIO กล่าว 

เนื้อหาจากทัง้ 8 เรื่องที่รายงานภายหลงัจากวนัที่เกดิการโจมตเีป็นการแสดงเสยีงวพิากษ์วจิารณ์

ต่อตา้นวธิกีารของรฐับาลพม่าในการเจรจาสนัตภิาพ การประณามที่รุนแรงของกลุ่มตดิอาวุธอื่นๆ ต่อการ

โจมตถีูกน ามาเสนอพรอ้มๆ กบัการเรยีกรอ้งเอกราชของคะฉิ่นกม็เีพิม่มากขึน้ แม้ว่าจะมกีารเทความสนใจ

ให้กบัการพูดคุยสนัติภาพต่อท่ามกลางความตงึเครยีดที่มมีากขึน้ มหีลกัฐานเด่นชดัชี้ให้เหน็ว่าสื่อคะฉิ่น

ไม่ได้มชีุมชนจนิตภาพร่วมกนัตามที่รฐับาลพม่าได้ออกแบบและสร้างขึ้นมา ในเนื้อหาของข่าวที่เขยีนขึ้น

ทนัทหีลงัการโจมต ีKNG น าค าพูดของผู้น าคะฉิ่ที่เรยีกร้องถึงความเป็นหนึ่งเดยีวกนัในหมู่ชาวคะฉิ่นเพื่อ

รวมกนัต่อตา้นศตัรูซึ่งหมายถึงกองทพัรฐับาล เรื่องนี้แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มเป้าหมายของข่าวนี้คอืชาวคะฉิ่

นเพยีงกลุ่มเดยีว เนื่องจากขา่วนี้ไม่ไดม้กีารแปลเป็นภาษาพม่า หรอืภาษาองักฤษ ในขณะทีเ่นื้อหาขา่วอื่นๆ 

จะมกีารแปลภาษาและน ามาลงในเวบ็ไซต ์ 

ในกรณีนี้ รูปแบบการรายงานมีความแตกต่างไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัเนื้อหาข่าวอื่นๆ ซึ่งยึด

รปูแบบปิรามดิคว ่าตามแบบตะวนัตก ขา่วนี้เสนอเพยีงแค่ค ากล่าวของ นาย Duwa Nsang Tu Awng โฆษก

ประจ าตวัประธาน Pan Kachin Development Society (PKDS) เขาเป็นผู้เรยีกร้องความเป็นปึกแผ่นใน

กลุ่มชนคะฉิ่นใหต่้อสูก้บัศตัรขูองคะฉิ่นและกล่าววา่เขตแดนของคะฉิ่นถือเป็นชาตขิองคนคะฉิ่น และการยงิ

โจมตีเป็นสญัญาณส าคญัส าหรบัพวกเราที่จะขบัไล่ศตัรูออกจากพื้นที่คะฉิ่น เขาเรียกร้ องให้คนคะฉิ่น

พจิารณาถงึอนาคตของรฐั และยงัใหก้ าลงัใจผูค้นใหเ้ขม้แขง็โดยการเปรยีบเทยีบชาวคะฉิ่นกบัชาวยวิซึง่ต่อสู้

เพื่ออสิรภาพในประวตัศิาสตรไ์บเบิล้ เนื้อหาขา่วยงักล่าวดว้ยวา่ KIA และชาวคะฉิ่นไม่มทีางแยกออกจากกนั

ไดเ้หมอืนปลากบัน ้า การโจมตกี่อใหเ้กดิความสญูเสยีครัง้ใหญ่ต่อชาวคะฉิ่น 
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กรณีนี้แสดงใหเ้หน็วา่สื่อชาตพินัธุท์ าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนหลกัในการส่งเสรมิการสรา้งชาต ิส าหรบัชาว

คะฉิ่น พวกเขาจนิตนาการถงึดนิแดนทีเ่คยเป็นอสิระจากการเป็นรฐักนัชนระหวา่งจนีกบัพม่า พวกเขาไม่เคย

ขึน้อยูก่บัประเทศเพื่อนบา้นฝัง่ใดฝัง่หนึ่ง อยา่งไรกต็าม ส าหรบัชาตนิิยมทหารพม่าซึ่งมรีฐับาลอยู่เบื้องหลงั 

พวกเขามกัจะไม่ลดละความพยายามในการรวมชาติซึ่งต้องรวมพื้นที่ชาตพินัธุ์ท ัง้หมดที่มีอยู่ให้เข้ามา

รวมกนัเป็นสหภาพ แมว้า่ KIA จะหยดุการเรยีกรอ้งอสิรภาพไปตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 แต่ในหลายทศวรรษ

ที่ผ่านมานี้พวกเขากย็งัคงต้องการเป็นอสิระในการปกครองตนเองอยู่ ในบทสมัภาษณ์กบั อริวด ีผู้น าที่มี

อทิธพิลคะฉิ่นชื่อ Baptist Rev. Ja Gun ไดอ้ธบิายเหตุผลที ่KIO เปลีย่นจุดยนืจากการเรยีกร้องอสิรภาพมา

เป็นการเรยีกรอ้งสทิธใินการปกครองตนเอง4 

“พวกเราตระหนกัวา่เราอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอนัเดมิได้ ดงันัน้เราจงึตัง้เงื่อนไขเกี่ยวกบั

การปกครองตนเอง อสิรภาพของพวกเรา ลกึลงไปในหวัใจแล้ว เจรจากนัไม่ได้ แต่เนื่องจากสภาพของเรา

เอง เราเป็นรฐัทีอ่ยูต่รงกลาง มเีมอืงอื่นล้อมรอบ และเป็นเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเรา ความแขง็แกร่ง

ทางทหารของเรา และความเป็นผูน้ าของเรา เราจงึตอ้งปรบัตวัเพื่อความอยูร่อด  

ในตอนนัน้ รฐับาลสงัคมนิยมมแีนวโน้มจะเขา้ใจ มเีหตุการณ์ลกัษณะนี้เกดิขึน้ในสหภาพโซเวยีต ใน

ยโูกสลาเวยี และในกลุ่มประเทศตะวนัตก คนจากทุกที่รวมตวักนั เราจึงพยายามที่จะเปลี่ยนและสร้าง

พนัธมติรระหวา่งกลุ่มต่างๆ กะเหรีย่ง ชนิ ยะไข ่ดงันัน้เราตอ้งการทีจ่ะเป็นพนัธมติรกบัพวกเขาและจะช่วย

ส่งเสรมิฐานะทางการเมอืงของพวกเขาเช่นกนั และเป้าหมายสูงสุดของพวกเรากอ็าจจะเป็นการมอีสิรภาพ

อยา่งสมบรูณ์”  

แน่นอนวา่เสยีงไม่เหน็ดว้ยส าหรบัการแยกตวัจะเบาลง แต่จนิตนาการในการแยกประเทศดูเหมอืน

จะยงัคงมอียูใ่นหมู่คนทีช่ ื่นชอบเขา แนวโน้มนี้ยงัคงอยู่แม้การรายงานข่าวนี้ของ KNG จะผ่านไปไปแล้ว 1 

สปัดาห ์อยา่งไรกต็าม เป็นเรื่องยากที่จะชี้ว่าความเป็นชาตนิิยมคะฉิ่นฝังตวัอยู่ในสงัคมอย่างไร หากไม่ได้

ท าการศกึษาวจิยัดว้ยการสมัภาษณ์ทีม่รีะเบยีบวธิทีีเ่หมาะสม 

โดยสรุป เมื่อเปรียบเทยีบกบัสื่อกระแสหลกัที่ท างานแบบมอือาชพี กไ็ม่อาจจะสรุปได้ทเีดยีวว่า

ความเหน็ของ KNG ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการเมอืงในคะฉิ่น จากการที่ KNG เป็นสื่อที่เกดิมาจากการปฏวิตัทิาง

การเมอืง เสยีงของ KNG จงึถอืเป็นการพูดแทนผู้ที่ก าลงัต่อสู้กบักองทพัพม่าในฐานะศตัรูได้ไม่มากกน้็อย 

นอกจากนี้การเรยีกร้องความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของชาวคะฉิ่นเกดิขึน้มาจากการประณามความรุนแรงทาง

การเมอืงซึง่รฐับาลเป็นผูก้ระท า ในขา่วเกีย่วกบัสงครามส่วนใหญ่ กองทพัรฐับาลถูกวางภาพไวว้่าเป็นอสูร

                                                             
4 Baptist Rev. Ja Gun เป็นหนึ่งในนกัประวตัศิาสตรท์ีโ่ดดเดน่ที่สดุในรฐัคะฉิ่น จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัย่างกุง้ 
ในชว่งปี พ.ศ. 2506-2516 ซึง่เป็นชว่งทีม่กีารเคลื่อนไหวของนกัศกึษา ซึง่เขาไดเ้ขา้รว่มดว้ย ปัจจุบนัเขาสอนทหารอยู่ใน
องคก์รอสิรภาพคะฉิ่น (KIO) เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์การเมอืงทอ้งถิน่ 
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ร้ายที่คอยดูดเลอืดเจ้าหญิงโฉมงาม จากข่าวของ KNG อาจมบีางคนที่ยงัจบัภาพรวมของความตงึเครยีด

ระหวา่งโฉมงามกบัเจา้ชายอสรูไม่ไดเ้นื่องจากเนื้อหาถูกตกีรอบมาจากแหล่งขา่วเพยีงดา้นเดยีว เหมอืนช่วง

ก่อนหน้านี้ทีส่ ื่อชาตพินัธุถ์ูกตัง้ค าถามเกีย่วกบัความเป็นมอือาชพีด้านการสื่อข่าว และคุณค่าของความเป็น

ภววสิยั (value of objectivity) ของพวกเขาในการรายงานข่าว ข่าวของ KNG ก็เช่นกนัที่ได้รบัการ

วพิากษ์วจิารณ์ในมุมของการเป็นนกัขา่ว อยา่งไรกต็าม มหีลกัฐานหลายอยา่งที่แสดงให้เหน็ว่า KNG ก าลงั

พยายามเป็นสื่อในการไกล่เกลี่ยความขดัแยง้มากกว่าการตัง้ตวัเองเป็นกลุ่มชาตนิิยมคะฉิ่น ในเรื่องความ

เป็นหนึ่งเดยีว KNG พยายามถ่ายทอดค าพูดที่แสดงความรู้สกึของคะฉิ่นด้วยการแบ่งระยะห่างของคะฉิ่

นดว้ยค าวา่ “เรา” และแผ่นดนิใหญ่ดว้ยค าวา่ “เขา” ในทางกลบักนั นี่เป็นการสะทอ้นถงึจุดยนืของผูค้ะฉิ่นซึ่ง

วางตวัเองวา่เป็นผูส้รา้งความสงบสุข 

 

2. การวิเคราะหเ์น้ือหาในส่ือเวบ็ไซตข์องอินดิเพนเดนท์มอญนิวสเ์อเจนซ่ี 

สื่อเว็บไซต์ภาษามอญของอินดิเพนเดนท์มอญนิวส์เอเจนซี่ มีข่าวหลากหลายอยู่ในเว็บไซต์

ภาษาองักฤษและภาษาพม่า ความรู้หนังสอืของประชากรชาวมอญที่อยู่ในระดบัต ่าเป็นความท้าทายอย่าง

มากส าหรบัการตลาดของสื่อภาษามอญ เช่นเดยีวกบัคะฉิ่นนิวส์กรุ๊ป เวบ็ไซต์ภาษามอญโดย IMNA เสนอ

ขา่วน้อยมาก เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการแปลเนื้อหาขา่วจากภาษาพม่าและภาษาองักฤษออกมาเป็นภาษา

มอญ วนัทีต่พีมิพใ์นเวบ็ไซตจ์งึไม่เหมอืนกนั ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเรื่องเดยีวกนั บางครัง้ เวบ็ไซต์ภาษามอญใช้เวลา

มากกวา่ 2 วนั ในการเสนอขา่วทีม่เีหมอืนกนัในเวบ็ไซตภ์าษาพม่าและภาษาองักฤษ 

จาก 7 ประเดน็ข่าวที่มกีารตพีมิพ์โดย IMNA ในช่วงของการศกึษาวจิยันี้ ม ี6 เรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั

ประเดน็ความขดัแยง้ โดยบางเรื่องมเีนื้อหาเป็นขอ้มลูอพัเดทของกรณีการยงิโจมตขีองกองทพัรฐับาลในคะ

ฉิ่นและปฏิกริิยาโต้ตอบของชาวพม่าโดยเฉพาะชาวย่างกุ้งที่มต่ีอการโจมตีนัน้ มีเพียงแค่เรื่องเดยีวที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกบัการตายของนักดนตรวีงร็อคชื่อดงัชาวมอญ ข้อค้นพบที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้คือ

เนื้อหาที่ลงในเวบ็ไซต์เขยีนเป็นภาษามอญ เนื่องจากผู้อ่านชาวมอญเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของนักข่าว 

กระบวนการคดัสรรของขา่วจงึพจิารณาจากเรื่องในมุมที่คนมอญสนใจ ดงันัน้ จงึพูดได้ว่า ในช่วงเวลาของ

การศกึษาวจิยันี้ มขี่าวเพยีงร้อยละ 10 เท่านัน้ที่มปีระเดน็เกี่ยวข้องกบัชาวมอญ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 90 

น าเสนอขา่วจากมุมมองทีค่ลา้ยกนักบัสื่อกระแสหลกัซึ่งเป็นเหมอืนเสยีงของคนทัง้ชาต ิในภาพรวม IMNA 

ใหค้วามสนใจกบัการเมอืงในแผ่นดนิใหญ่ โดยน ามาเป็นประเดน็ในการเสนอขา่ว แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่า

การรายงานขา่วเช่นนี้ตอ้งถูกจ ากดั เนื่องจาก ณ ตอนนี้ชาวมอญไม่ได้มคีวามขดัแยง้ทางอาวุธที่รุนแรงกบั

กองทพัความมัน่คงของรัฐบาลเหมือนอย่างที่คะฉิ่นก าลงัประสบ สื่อมอญจึงรายงานข่าวที่มีประเด็น

นอกเหนือไปจากขา่วสงครามและใหค้วามสนใจในเรื่องกระบวนการเจรจาสนัตภิาพในระยะยาวค่อนขา้งมาก  
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IMNA ใหค้วามสนใจในเรื่องสนัตภิาพเป็นพเิศษ เนื่องจากเมื่อเรว็ๆ นี้ไดม้กีารเปลีย่นจุดยนืจากการ

เป็นผูเ้กบ็ขอ้มลูดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชนมาเป็นนกัการขา่วดา้นสนัตภิาพ การเปลีย่นแปลงครัง้นี้เกดิขึน้

พร้อมกนักบัสมาชิกในเครือข่าย BNI จากการที่ BNI ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมสื่อชาติพนัธุ์เพื่อ

สนัตภิาพอยูก่่อนแลว้ สื่อแขนงต่างๆ ในเครอืส่วนใหญ่จงึมกีารครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายในประเดน็ที่

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการสนัตภิาพ มแีนวโน้มใหม่วา่สื่อชาตพินัธุห์ลายรายรวมทัง้มอญมคีวามเหน็ไปในทาง

เดียวกนัในเรื่องความมีอิสระจากกลุ่มทางการเมืองและการอุทิศตนเพื่อการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ

สนัตภิาพ IMNA ไดน้ าทฤษฎกีารท าขา่วสนัตภิาพมาประยกุตใ์ช ้การท าข่าวเพื่อสนัตภิาพซึ่งพฒันาขึน้โดย

ผู้ปฏบิตังิานและนักวชิาการด้านการแก้ไขความขดัแยง้ เป็นแหล่งทางเลอืกในการปฏบิตังิานของนักข่าว

สนัตภิาพในการอธบิายความเป็นมาและบรบิทของความขดัแยง้มากกว่าการรายงานถึงขอ้ขดัแยง้ของทัง้ 2 

ฝ่ายจากมุมมองของ “เรา” และ “เขา” 

  การท าข่าวสนัติภาพถูกให้ค าจ ากดัความไว้ว่า “การที่บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวต้องเลือกว่าจะ

รายงานอะไร และจะรายงานอย่างไรที่จะก่อให้เกดิโอกาสกบัสงัคมในวงกวา้งในการคดิพจิารณา และเพื่อ

เป็นการใหคุ้ณค่ากบัผลตอบรบัของการไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขความขดัแยง้” (ลนิช์และแมคโกลดรคิ 

2548) องค์กรข่าวสนัติภาพให้ค าจ ากดัความไวว้่า การท าข่าวประเภทนี้ คอื การแสดงความเป็นมาและ

แสดงบรบิทของความขดัแยง้ การรบัฟังทุกด้าน การค้นหาวาระซ่อนเร้น การให้ความส าคญักบัแนวคิด

สนัตภิาพและความคดิใหม่ๆ ที่มาจากทุกที่ทุกเวลา วธิกีารของรายงานแบบนี้แสดงอยู่ในเนื้อหาข่าวบาง

เรื่องของ IMNA 

ในประเดน็จุดยนืเพื่อสนัตภิาพนัน้ ในช่วงเวลาของการท าวจิยัฉบบันี้ พบวา่ รปูแบบการรายงานข่าว

ของ IMNA ต่างจาก KNG กล่าวคอื IMNA พยายามจะดงึความสนใจของกลุ่มชาวมอญไปที่เหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ภายหลงัจากการโจมตใีนรฐัคะฉิ่น โดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัปฏกิริยิาของผู้น าของกลุ่มชาตพินัธุ์ รวมถึง

ภาคประชาสงัคมกลุ่มต่างๆ จากการทีโ่รงเรยีนฝึกทหาร KIA ถูกโจมตแีละท าใหม้ผีูต้ายและผูบ้าดเจบ็ที่เป็น

ทัง้ทหารฝึกหดัวยัหนุ่มชาวคะฉิ่นและผูฝึ้กหดัจากกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ มกีารรวมตวักนัเพื่อสวดมนตไ์วอ้าลยัที่

จดัขึน้โดยสมาชกิกลุ่มเยาวชนชาตพินัธุ์ต่างๆ ประมาณ 100 คน ที่ Sanchaung เขตเมอืงย่างกุ้ง หลงัจาก

นัน้พวกเขาไดเ้ดนิขบวนไปยงัศูนยส์นัตภิาพพม่าเพื่อเรยีกร้องกระบวนการสนัตภิาพเพื่อความสงบสุข ใน

การรายงานข่าวนี้ IMNA เขยีนถึงภาคประชาสงัคมซึ่งเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียมใน

กระบวนการสนัตภิาพและต่อต้านสนัตภิาพเชงิลบ นอกจากนี้ยงัมกีารเขยีนถึงตวัแทนของ MPC ซึ่งเปิด

ประตรูบัจดหมายรอ้งเรยีนจากกลุ่มประชาสงัคม ในเนื้อหาข่าวที่มกีารประณามการฆ่าในคะฉิ่น เสยีงจาก

หลายฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มในกระบวนการเจรจาเพื่อสนัตภิาพกไ็ดถู้กหยบิยกขึน้มา ตลอด

กระบวนการสนัตภิาพมกีารวพิากษ์วจิารณ์ต่อต้านรฐับาลในการไม่ให้พื้นที่ที่เพยีงพอแก่ภาคประชาสงัคม

และกลุ่มสตรใีนการเจรจาสนัตภิาพ สื่อชาตพินัธุ ์IMNA ตระหนกัถงึความส าคญัของกลุ่มประชาสงัคมและให้



115 

 

ความส าคญักบัหน้าที่ของการมสี่วนร่วมของพลเมอืงในการสร้างสนัตภิาพโดยการเสนอข่าวทัง้ที่เป็นการ

ประณามต่อต้านรฐับาลในการเริ่มการต่อสู้และการสร้างขอ้เรียกร้องให้รฐับาลออกมารบัผดิชอบต่อการ

กระท าของตน 

ในข่าวหนึ่งที่พาดหวัว่า “กลุ่มเยาวชนชาตพินัธุ์ไวอ้าลยัแก่นักเรยีนฝึกทหารโรงเรยีนชาตพินัธุ์คะ

ฉิ่น” มกีารน าค าพดูของผูน้ าเยาวชนจากกลุ่มการเมอืงไรช้าตพินัธุ์ว่า “สิง่ที่ผม/ฉันอยากถามคอื เหตุใดการ

โจมตถีงึเกดิขึน้อกีในช่วงการเจรจาหยดุยงิ ท าไมพวกเขาถงึไม่หยดุยงิ ผูล้ะเมดิกฎ รฐับาลควรตอบค าถาม

นี้” 

นอกเหนือจากการแสดงการประณามของคนคะฉิ่น การเสนอข่าวส่วนใหญ่ยงัมาจากตวับุคคลที่

ไม่ใช่ชาวคะฉิ่นและตัวแทนของกลุ่มที่มีความสมัพันธ์กบัคะฉิ่นและต้องการแสดงถึงความต้องการใน

สนัตภิาพ ซึง่สิง่นี้ KNG ไม่ไดน้ ามาเสนอในเนื้อหาขา่วของตน KNG ใหค้วามส าคญักบัการน าค าพูดจากคน

ส าคญัจากหลากหลายแขนงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาสนัตภิาพเป็นพเิศษ ส่วน IMNA ให้ความสนใจกบักลุ่ม

ประชาสงัคมทัง้ทีเ่ป็นชาตพินัธุแ์ละไม่มชีาตพินัธุม์ากกวา่ 

ขา่วต่อมาพาดหวัไวว้่า “เยาวชนต่างศาสนาเรยีกร้องการด าเนินการโครงการสนัตภิาพด้วยความ

สนัต”ิ สื่อชาตพินัธุท์ ัง้ 2 สื่อ คอื KNG และ IMNA มกีารเขยีนขา่วรายละ 2 ข่าว เกี่ยวกบัการประกอบพธิไีว้

อาลยัใหก้บัผูเ้สยีชวีติและผูไ้ดร้บับาดเจบ็ ดา้นของ KNG เสนอเพยีงแค่การท าพธิไีวอ้าลยัในพืน้ทีค่ะฉิ่นทีจ่ดั

ขึน้โดยกลุ่มชาวครสิต ์แต่ไม่ไดเ้สนอการไวอ้าลยัทีจ่ดัขึน้ทีย่า่งกุง้ทีว่นัต่อๆ มา ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคะฉิ่นอยู่

ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากย่างกุ้ง ค ากล่าวที่ว่า สื่อคะฉิ่นเพื่อชาวคะฉิ่นเป็นตรรกะที่แสดงถึงความแตกต่าง

ระหวา่ง KNG กบั IMNA ส าหรบั IMNA ผู้อ่านข่าวอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากการยงิโจมต ีแต่ IMNA ถือว่า

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระดบัชาตทิี่ส่งผลต่อกระบวนการสนัตภิาพและการพฒันาทัง้หมด จงึมกีารน า

ค าพดูของผูน้ าเยาวชนมาเป็นจุดดงึความสนใจ โดยกล่าวว่าการโจมตไีม่ได้มผีลต่อชาวคะฉิ่นเท่านัน้ แต่มี

ผลต่อชาตโิดยรวม “หากไม่มกีารตกลงหยดุยงิกนัได ้กระบวนการพฒันาของประเทศกจ็ะหยดุลงเช่นกนั” Ko 

Kyaw Ko Ko เยาวชนชาวพุทธกล่าว 

ความแตกต่างอกีด้านหนึ่งระหว่าง IMNA กบั KNG คอืการขยายขอบเขตการรายงานข่าวออกไป

นอกเหนือจากขา่วสงคราม หน้าขา่วของ KNG ในช่วงทีท่ าการวจิยัฉบบันี้มเีนื้อหาเกีย่วกบัความขดัแยง้โดย

การใชก้ าลงัอาวธุ KNG ในฐานะทีเ่ป็นแหล่งขา่วส าคญัใหข้า่วมากมายเกีย่วกบัความโกรธแคน้ของชาวคะฉิ่น

ทีม่ต่ีอสงครามทีเ่กดิขึน้ แต่ในฐานะผูส้ ื่อขา่วของชาวคะฉิ่น พวกเขาต้องให้ค าอธบิายถึงผลของสงครามที่มี

ต่อประชาชน ในทางตรงขา้ม แหล่งขา่ว IMNA ไม่ไดใ้หข้า่วเกีย่วกบัการต่อสูด้ว้ยอาวธุ แต่ใหค้วามส าคญักบั

การมุ่งมัน่ในการปทูางเพื่อการสรา้งสนัตภิาพระยะยาว และการรวมตวักนัเพื่อประชาธปิไตยที่จะช่วยให้เกดิ

พลงัร่วมกนัหลงัจากการหยดุยงิทัว่ประเทศ 
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อีกเรื่องหนึ่ง พาดหวัไว้ว่า “กลุ่มพลเมืองชาติพันธุ์รวมตัวกันก่อตัง้สมาคมกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อ

สนัตภิาพ” IMNA ไดใ้หค้วามส าคญัไปทีห่น้าทีท่ ีส่ าคญัของการร่วมมอืกนัระหวา่งกลุ่มประชาสงัคมชาตพินัธุ์

ต่างๆ ทีร่วมตวักนัเพื่อเขา้ร่วมกระบวนการสนัตภิาพ IMNA ยกค าพดูของตวัแทนชาวมอญมาน าเสนอ และ

ไดใ้ชโ้อกาสนี้ในการใหข้อ้มลูกบัผูอ่้านเกีย่วกบับทบาทของชาวมอญในสงัคมพลเมอืงในการสร้างเครอืข่าย

และความร่วมมอืกนั “ก่อนหน้านี้ ไม่มโีครงการที่มุ่งสร้างสนัตภิาพซึ่งด าเนินการหรอืเป็นความร่วมมอืของ

องคก์รชุมชนชาตพินัธุ ์ดงันัน้องคก์รนี้ (ENFP) จงึก่อตัง้ขึน้ส าหรบัองคก์รชุมชนชาตพินัธุ ์เพื่อการมสี่วนร่วม

ในการเคลื่อนไหวเพื่อสนัตภิาพ หน้าที่ขององค์การในการท างานเพื่อเคลื่อนไหวด้านสนัตภิาพทัง้ทางตรง

และทางออ้ม จะก่อใหเ้กดิประโยชน์มหาศาลต่อชุมชนชาตพินัธุพ์ม่า” ยมูนิมนินิว ตวัแทนชาวมอญกล่าว 

ในการหามุมมองทอ้งถิน่ การเขยีนขา่วสนัตภิาพของ IMNA ในฐานะสื่อชาตพินัธุ์ของมอญจะเขยีน

ขึน้จากการท าขา่วทอ้งถิ่นหรอืข่าวระดบัชาตทิี่เป็นมุมมองของชาวมอญ การหามุมมองของท้องถิ่นในข่าว

ระดบัชาตนิัน้ถอืเป็นเรื่องปกตขิองสื่อท้องถิ่น แต่วธิกีารในการท าให้ข่าวออกมาอยู่ในรูปแบบของสื่อภาษา

ชาตพินัธุท์ ีก่ าลงัมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ในรฐัอยา่งพม่าเป็นเรื่องส าคญัมาก เนื่องจากการท าเช่นนี้ตอ้งแสดงให้

เห็นถึงสิ่งที่มีความส าคญักบักลุ่มชาวมอญในการเจรจา และต้องแสดงวาระส าคัญของสื่ อชาติพนัธุ์ใน

กระบวนการสนัตภิาพ 

มีอยู่ข่าวหนึ่ง IMNA น าเอาค าพูดของผู้น าชาวมอญที่เล่าเรื่องการประชุมร่ วมกับโอบามา 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสมาชิกรัฐสภาชาติพนัธุ์ต่างๆ ถึงแม้ว่า IMNA จะเล่าเกี่ยวกบัการประชุม

ระดบัประเทศที่มผีู้แทนชาตพินัธุ์ต่างๆ เขา้ร่วม วธิกีารที่ IMNA อธบิายแสดงให้เหน็ว่าเขาพยายามที่จะ

สื่อสารกบัผู้อ่านชาวมอญในการแสดงให้เหน็ว่าตวัแทนชาวมอญมบีทบาทในการเมอืงระดบัชาต ิโดยการ

เขยีนขา่ววา่ “หากการแกไ้ขรฐัธรรมนูญพม่า ซึง่ก าลงัด าเนินการอยูใ่นสภา มกีารปรบัปรุงโครงสร้างให้เป็น

รูปแบบสมาพันธรัฐและให้สิทธิที่เท่าเทียมกับกลุ่มชาติพันธุ์ จะเป็นการเพิ่มอัตราความส าเร็จของ

กระบวนการสนัตภิาพในพม่า นี่คือสิง่ที่ Amyotha Hluttaw ตวัแทน Dr. Banyar Aung Moe กล่าวกบั

ประธานาธบิดโีอบามาในการประชุมทีผ่่านมาระหวา่งประธานาธบิดสีหรฐัและผูน้ าทางการเมอืงของพม่า”   

การท าขา่วทอ้งถิน่ดจูะมคีวามส าคญักบั IMNA เพราะเป็นการท าเพื่อชาวมอญซึง่เป็นกลุ่มทีพ่วกเขา

พยายามทีจ่ะใหบ้รกิารขา่ว ในเดอืนพฤศจกิายน สมาคมสตรพีม่าได้ท ารายงานที่ชื่อว่า “หากพวกเขายงัมี

หวงั พวกเขาจะพดูเอง” รายงานนี้เปิดเผยเหตุการณ์ทัง้หมด 118 เหตุการณ์เกี่ยวกบัการข่มขนื, การข่มขนื

หมู่ และการล่วงละเมดิทางเพศอื่นๆ ทีส่ตรชีาตพินัธุถ์ูกกระท าจากกองทพั Tatmadaw ซึ่งเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 

2553 IMNA พยายามดงึความสนใจของชาวมอญ โดยการพาดหวัวา่ “รฐัมอญมอีตัราการถูกล่วงละเมดิทาง

เพศจากกองทพัทหารพม่ามากทีสุ่ด” 

โดยสรุป IMNA ในฐานะองคก์รขา่วของชาวมอญ ซึง่ปฏบิตังิานในพืน้ทีท่ ีส่นัตภิาพยงัได้เกดิขึน้แล้ว

นัน้จะท าหน้าทีเ่ป็นกระบอกเสยีงของชาวมอญเพียงกลุ่มเดยีวคงไม่เพยีงพออกีต่อไป พวกเขาตระหนักถึง
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ความจ าเป็นในการเชื่อมโยงตวัเองเขา้การเมอืงในแผ่นดนิใหญ่ เพื่อรกัษาระดบัของตนกบัผู้มสี่วนร่วมใน

กระบวนการสนัติภาพ การรักษาเวบ็ไซต์เอาไว้ใช้แสดงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวด้านชาติพันธุ์เพื่อ

กระบวนการสนัตภิาพถอืเป็นสิง่ส าคญัส าหรบั IMNA แต่การส่งเสรมิอตัลกัษณ์และวฒันธรรมมอญถือเป็น

เป้าหมายสงูสุด  

 

3. การวิเคราะหเ์น้ือหาในส่ือเวบ็ไซตข์องอีเลเว่นมีเดียกรุป๊ 

อเีลเวน่มเีดยีกรุ๊ปด าเนินการทางดา้นการขา่วทางเวบ็ไซต ์2 แห่ง โดยเสนอขา่วใหก้บัผูอ่้านชาวพม่า 

ทีอ่าศยัอยูท่ ัง้ภายในและภายนอกพม่า มเีวบ็ไซตข์า่วภาษาองักฤษ และภาษาพม่าอยา่งละแห่ง เวบ็ไซต์ข่าว

ภาษาองักฤษเป็นการเสนอเนื้อหาขา่วทีม่กีารแปลขา่วจากหน้าเวบ็ภาษาพม่า ซึ่งมกีารลงข่าวในเวบ็ช้ากว่า

เวบ็ไซตพ์ม่าหลายชัว่โมง อเีลเวน่มเีดยีกรุ๊ปต่างกบัสื่อชาตพินัธุอ์ื่นๆ ตรงทีส่ ื่อชาตพินัธุ์อื่นๆ มคีอลมัน์ต่างๆ 

ไม่มากและเสนอขา่วเพยีงอยา่งเดยีว แต่อเีลเวน่มเีดยีกรุ๊ปมกีารแบ่งเนื้อหาขา่วออกเป็น 3 คอลมัน์ (3 ส่วน) 

ขา่วทีร่วบรวมมาส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้มาจาก 3 คอลมัน์ของอเีลเวน่มเีดยีกรุ๊ปนัน่คอื ข่าวภายในประเทศ 

ข่าวธุรกิจ และข่าวท้องถิ่นตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเพื่อหาความเกี่ยวข้องและหาข้อ

เปรยีบเทยีบกบัสื่อชาติพนัธุ์ต่างๆ นักวจิยัไม่ได้น าข่าวกฬีา คอลมัน์ไลฟ์สไตล์ และบทความแสดงความ

คดิเหน็เขา้มาประกอบในงานวจิยันี้  

ขา่วทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ จะเป็นข่าวที่มกีารตพีมิพ์ในสื่อสิง่พมิพ์รายวนัหรอืรายสปัดาห์ของ EMG 

ไปแลว้ ตารางที ่1 แสดงประเภทข่าวที่ EMG น าเสนอในช่วงการวจิยั คอลมัน์บนของตาราง เป็นการแบ่ง

ขา่วออกเป็นหมวดหมู่ได ้9 ประเภท คอื ข่าวสนัตภิาพและความขดัแยง้ ข่าวการเมอืง ข่าวเศรษฐกจิ ข่าว

สงัคม ขา่วความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ขา่วอาชญากรรมและการตดัสนิของศาล ข่าวสิง่แวดล้อม และข่าว

วฒันธรรมและศลิปะ ข่าวสนัตภิาพและความขดัแยง้เสนอเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัการยงิโจมตขีองกองทพั

รฐับาลในรฐัคะฉิ่น และการตดิตามการพดูคุยสนัตภิาพทีก่ าลงัด าเนินอยูร่ะหวา่งรฐับาลกบักลุ่มตดิอาวุธชาติ

พนัธุ ์ขา่วทีร่วบรวมมาในงานวจิยันี้ถอืเป็นรอ้ยละ 18 ของขา่วทัง้หมดที ่EMG น าเสนอภายใน 1 สปัดาหเ์ริม่

จากวนัทีเ่กดิเหตุการณ์ วนัที ่19 พฤศจกิายน 
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Media Peace 

& 

Conflict 

Politics Economics Social International 

Relation 

Crime Environment Accident Culture 

& Arts 

% of 

News 

about 

Peace 

talk 

Eleven 14 29 35 23 7 13 4 2 1 18% 

KNG 9         100% 

IMNA 6        1 90% 

ตารางที ่1:จ านวน และประเภทของขา่วทีม่กีารน าเสนอในช่วงของการวจิยั 

 

จากขา่วทัง้หมด 127 ข่าวที่ EMG น าเสนอ ร้อยละ 18 เป็นข่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัการเจรจาสนัตภิาพ

และผลกระทบต่อกระบวนการสนัตภิาพที่ตามมาหลงัการยงิโจมตโีรงเรยีนฝึกทหาร KIA ในข่าวทัง้หมด 9 

ประเภท ข่าวการเมืองเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและรัฐสภาทัง้ในระดับภูมิภาคและ

ระดบัประเทศ และการปฏิบตัิงานของพรรคการเมืองและผู้น าทางการเมืองต่างๆ ข่าวเศรษฐกิจเสนอ

เรื่องราวเกีย่วกบัการค้าทัง้ภายในและต่างประเทศ ภาคส่วนทางการเงนิ และกจิกรรมทางธุรกจิอื่นๆ ข่าว

สงัคมมีเนื้อหาด้านการศึกษา การป้องกันสาธารณภัย สาธารณสุข และความเป็นอยู่ของผู้คน ข่าว

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศมเีนื้อหาเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นทางการทตูระหวา่งพม่าและประเทศอื่นๆ การ

เคลื่อนไหวบรเิวณชายแดนทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัและการควบคุมการตรวจคนเขา้เมอืงระหว่างพม่าและ

ประเทศเพื่อนบ้าน ข่าวอาชญากรรมเป็นการรายงานการปฏิบตัิงานของศาลและต ารวจในการควบคุม

อาชญากรรมต่างๆ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัท้องถิ่น ข่าวสิง่แวดล้อมเป็นการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกบั

ผลกระทบของกจิกรรมทีม่นุษยส์ร้างขึน้ที่มต่ีอสภาพแวดล้อม รวมทัง้การความไม่ปลอดภยัของประชาชน

จากความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้ม ขา่ว 'ศลิปะและวฒันธรรม' เป็นการเสนอข่าวที่เกี่ยวกบัการแสดงทาง

วฒันธรรม และงานศลิปะในเมอืงต่างๆ 

จากขอ้มลูทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ EMG เสนอประเดน็ทีม่คีวามหลากหลายแก่ผูอ่้านทีใ่ช้ภาษาพม่า 

ในขณะที่สื่อชาติพนัธุ์อกี 2 รายจะมขีอบเขตที่แคบกว่าคอืเสนอเพยีงแค่ข่าวสนัตภิาพและความขดัแย้ง

เท่านัน้ ช่องวา่งขนาดใหญ่ของขอ้มูลทีส่ ื่อชาตพินัธุไ์ม่ไดเ้สนอให้กบัผู้อ่านของตน แสดงให้เหน็ว่ายงัมพีื้นที่

อกีมากมายส าหรบัชาตพินัธุต่์างๆ ในการปฏบิตักิารด้านสื่อ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ความหลากหลายของ

สื่อทีแ่ขง็แกร่งยงัอยูห่่างไกลออกไป ในขณะทีภ่าษาและความเป็นตวัตนของชาตพินัธุ์ถูกควบคุมอยู่ภายใต้

การเซ็นเซอร์ นอกจากนี้  การมีผู้อ่านที่อย่างจ ากัด ท าให้เป็นเรื่องยากส าหรับสื่อชาติพันธุ์ในการ

ประคบัประคองตวัเองจากการขายและการโฆษณา ดงันัน้ แรงกระตุ้นส าหรบัการน าเสนอข่าวอยู่ที่ EMG 

เนื่องจากสื่อภาษาพม่าในปัจจุบนัอยู่ในฐานะที่ดขี ึน้หลงัจากการควบคุมสื่อในพื้นที่นอกเขตชาตพินัธุ์ได้รบั

การปลดปล่อยทลีะน้อย EMG ซึง่เป็นผูต้พีมิพห์นงัสอืพมิพร์ายวนัรายใหญ่จงึมโีอกาสมากกว่าสื่อชาตพินัธุ์
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ดา้นศกัยภาพทางเศรษฐกจิ นอกจากนัน้การแขง่ขนัทางการตลาดกบัหนังสอืพมิพ์รายวนัภาษาพม่าอกีกว่า 

10 ฉบบักเ็ป็นแรงบบีให ้EMG มุ่งมัน่เพื่อการมยีอดตพีมิพท์ีม่ากทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการเพิม่จ านวน

ผูส้ ื่อขา่วในทุกพืน้ทีแ่ละหาแหล่งขา่วในจงัหวดัต่างๆ ให้มมีากขึน้ อย่างไรกต็าม ปัจจยัทางการตลาดเพยีง

อยา่งเดยีวไม่สามารถแสดงบทบาทของ EMG ด้านการเป็นสื่อในพม่าได้ ก่อนหน้านี้ จุดยนืของ EMG ใน

ฐานะยามรกัษาการณ์เป็นเรื่องทีม่กีารถกเถยีงและโต้ตอบกนัเนื่องจากการปฏบิตังิานที่เกนิขอบเขตในบาง

เหตุการณ์และการเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของ EMG อย่างไรกต็าม การต่อสู้มา

ยาวนานของ EMG เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึการทุ่มเทความพยายามในการยุตริะบอบการปกครองเผดจ็การ และ

การสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัระบอบประชาธปิไตยดว้ยระบบการตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจ 

ต่อค าถามที่ว่า EMG ต่างจากสื่อชาตพินัธุ์อย่างไรนัน้ สนัตภิาพเป็นความต้องการพื้นฐานส าหรบั

ความมัน่คงของคน ในพื้นที่ชาตพินัธุ์ที่ก าลงัเกดิความขดัแยง้ สื่อชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องสนัตภิาพ

เป็นวาระส าคญัที่สุด ภายใต้ความสามารถที่พวกเขาท าได้ พวกเขาให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการ

พูดคุยสนัตภิาพเนื่องจากการเจรจาทางการเมอืงจะด าเนินไปไม่ได้หากไม่มีขอ้ตกลงหยุดยงิซึ่งทุกฝ่าย

เหน็ชอบร่วมกนั ส าหรบั EMG ในฐานะสื่อกระแสหลกัที่เสนอข่าวระดบัประเทศ พวกเขาจะมปีระเดน็ที่

หลากหลายในการหยบิยกมาใหผู้อ่้านทัง้ประเทศไดอ่้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงสปัดาหห์ลงัจากเกดิความ

ขดัแยง้ในคะฉิ่น EMG ท าขา่วหลากหลายตัง้แต่ประเดน็การแกร้ฐัธรรมนูญ การเรยีกรอ้งให้มกีารพูดคุยทาง

การเมอืงระหวา่งพรรคต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรฐับาล เรื่องกองทพัและผูน้ าฝ่ายคา้นนางอองซานซูจ ี

เรื่องค่าเงินพม่าที่ลดตวัลง และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการเงินทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ นัน่หมายความว่า มปีระเดน็คู่ขนานหลายประการเกี่ยวกบักระบวนการ

สนัตภิาพทีท่ ัง้หอ้งขา่วและผูอ่้านใหค้วามสนใจ 

อยา่งไรกต็าม ขา่วทีเ่กีย่วกบัการโจมตโีรงเรยีนฝึกทหารในคะฉิ่น ไม่ไดน้ ามาเป็นประเดน็ทอ้งถิ่นใน

หน้าขา่วของ EMG ถงึแมว้า่ในการเสนอข่าวนี้ในครัง้แรกจะน าเสนออยู่ในคอลมัน์ของประเภทข่าวท้องถิ่น 

แต่ต่อมา EMG ไดย้ า้วา่ผลกระทบของการโจมตคีรัง้นี้ถือเป็นประเดน็ระดบัชาต ิการโจมตคีะฉิ่นถูกมองว่า

เป็นการโจมตกีระบวนการสนัตภิาพทัง้กระบวน ในเนื้อหาข่าวเกี่ยวกบัปฏกิริยิาของ KIO ซึ่งต่อต้านการยงิ

โจมตขีองรฐับาล EMG พยายามรวบรวมความเห็นจากผู้น ากลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ และผู้น าทางการเมอืง

นอกเหนือจากผูน้ าของคะฉิ่นมาน าเสนอ ทัง้หมดมคีวามเหน็ตรงกนัในการประณามการยงิโจมตวี่าเป็นการ

กระท าที่จงใจของกองทพัรฐับาล เนื้อหาข่าวเล่าว่า “กรรมการกลาง KIO ประณามการโจมตโีรงเรยีนฝึก

ทหาร” EMG ไดย้ า้เตอืนผูอ่้านวา่ การโจมตคีรัง้นี้ไม่เพยีงแค่มผีลกระทบกบั KIA เท่านัน้ แต่ยงักระทบกลุ่ม

ตดิอาวธุชาตพินัธุอ์ื่นๆ ทีส่่งนกัเรยีนมาฝึกหดัทีโ่รงเรยีนฝึกทหาร KIA อกีดว้ย การประณามอยา่งรุนแรงจาก

ทัง้ 4 กลุ่มถูกน ามารวมเข้าด้วยกันในข่าวเดียว ซึ่ง 4 กลุ่มนี้ซึ่งร่วมอยู่ในการเจรจาสันติภาพด้วย
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ประกอบด้วย 1) KIA Taaung 2) National Liberation Army (TNLA) 3) All Burma Students’ Democratic 

Front (ABSDF)  และ 4) Arakan Liberation Party (ALP).  

ค ากล่าวของ ABSDF ระบุว่าการโจมตนีี้ท าลายความน่าเชื่อถือเรื่องการหยุดยงิทัว่ประเทศ  “การ

โจมตไีดท้ าลายแผนหยดุยงิ แผนปรองดองแห่งชาตแิละกระบวนการสนัตภิาพอย่างย่อยยบั พวกเขาเร่งให้

รฐับาลสอบสวนและด าเนินการกบัทุกคนที่มสี่วนรบัผดิตอบในการโจมตเีพื่อ “หลกีเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พงึ

ประสงค”์ ตวัแทนของ ABSDF กล่าว 

นอกจากนี้ EMG ยงัย ้าถึงค ากล่าวของ Arakan Liberaion Party (ALP) ว่า “การโจมตกีนัไม่ควร

เกดิขึน้ ในขณะทีก่ าลงัมกีารด าเนินการในกระบวนการสนัตภิาพอยู ่พวกเราขอเร่งเรา้ใหร้ฐับาลหยุดใช้ก าลงั

ตดิอาวธุต่อสูก้บักลุ่มชาตพินัธุ ์และพดูคุยทางการเมอืงเพื่ออธบิายปัญหานี้” 

ในขณะที ่EMG มกีารน าเสนอความเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายคนที่สามารถวเิคราะห์ผลของการ

โจมตวีา่มต่ีอกระบวนการสนัตภิาพทีด่ าเนินอยูอ่ยา่งไร พวกเขากย็งัท าหน้าทีต่ามบรรทดัฐานของนักข่าวมอื

อาชพีโดยการรบัฟังความเหน็จากดา้นของกองทพั ซึง่สื่อชาตพินัธุอ์กี 2 แห่ง ไม่ไดน้ ามาเสนอ 

ในข่าวที่พาดหวัว่า “การโจมตที าไปโดยไม่ได้ตัง้ใจ รฐัมนตรคีะฉิ่นกล่าว” กองทพัได้ตอบกลบัค า

กล่าวหาของ KIA วา่ “การปะทะกนัเป็นระยะๆ ระหวา่งกองก าลงัของรฐับาลและกลุ่มกบฏคะฉิ่นมอียูเ่รื่อยมา

ตัง้แต่เริม่สร้างถนน ในการปะทะครัง้ล่าสุด เราโต้ตอบด้วยการระดมยงิไปยงัต าแหน่งพื้นที่ต้องสงสยัของ

กลุ่มกบฏ แต่กลบัไปโดนโรงเรยีนฝึกทหารในพื้นที่คะฉิ่น มนัเป็นเรื่องไม่ตัง้ใจ เราเสยีใจกบัเรื่องนี้ ” Col 

Than Aung กล่าว แต่ EMG ไม่ไดท้ิง้ประเดน็ความสงสยัเกีย่วกบัการตอบโต้ทางอาวุธออกไป โดยกล่าวว่า

การเล่าเรื่องจากฝัง่กองทพัแตกต่างจากไปจากการเล่าของ KIA แต่ก็ได้ยนืยนัว่าการเจรจาสนัตภิาพจะ

ด าเนินการต่อไป ถงึแมจ้ะมกีารปะทะกนั ในขา่วนี้ EMG มคี ากล่าวของตวัแทนทัง้จากฝัง่ทหารและ KIA 

ในฐานะสื่อที่มฐีานอยู่ที่ย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนยก์ลางของประเทศ จ าเป็นต้องให้ความเป็นธรรมในการ

พจิารณาวา่ปัญหาของชาตพินัธุ์ที่อาศยัอยู่ภายในดนิแดนพม่าควรต้องมกีารรายงานให้คนทัง้ชาตริบัรู้ มนั

คุม้ค่าทีไ่ดร้บัความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากการท าลายความสงบสุขไม่วา่จะในพืน้ทีใ่ดถอืเป็น

การท าลายกระบวนการสนัตภิาพทัง้ระบบ ความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ในคะฉิ่นถอืเป็นวาระแห่งชาตใินขณะทีก่ลุ่ม

ชาตพินัธุท์ ัง้หมดไดห้ลอมรวมกนัเพื่อประชาธปิไตยและสนัตภิาพด้วยการต่อสู้กบัการกดขีข่องทหาร KNG 

ไม่ไดร้ายงานขา่วเกีย่วกบัการไวอ้าลยัของประชาสงัคมในย่างกุ้งซึ่งได้รวมตวักนัสวดมนต์ให้กบัผู้ตายจาก

การโจมต ีส่วน EMG มกีารเสนอขา่วการไวอ้าลยัใหแ้ก่ผูต้ายเช่นกนั แต่เป็นการไวอ้าลยัที่ Myit Kyi Na ซึ่ง

เป็นประชากรในรฐัคะฉิ่นจดัขึน้ สิง่ที ่EMG ท าเป็นการเผยแพร่ประเดน็ของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเรื่องในระดบัชาต ิ

ในกรณีนี้ ประเดน็เรื่องการรกัษาสนัตภิาพถูกน ามายนืยนัจากการเสนอประเดน็ข่าวท้องถิ่นจากมุมของชาติ

เมื่อ EMG หยบิยกความเศรา้โศกของผูค้นที่ Myitkyina มาให้ผู้อ่านทัว่ประเทศรบัทราบซึ่งผู้อ่านจะรบัรู้ถึง

ความส าคญัทีม่อียูใ่นเนื้อหาขา่ว   
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- ความเหมอืนกนั/ขอ้ตกลง/ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง EMG กบัสื่อชาตพินัธุ ์

ถงึแมจ้ะมวีธิกีารรายงานทีแ่ตกต่างกนั EMG และสื่อชาตพินัธุท์ ัง้ 2 รายกม็คีวามเหมอืนกนัอยูห่ลาย

ประการ สื่อทัง้สามตัง้ค าถามอยา่งต่อเนื่องถงึความจรงิใจของรฐับาลในการยงิโจมตทีีผ่่านมา ในขณะที่พวก

เขากไ็ดเ้รยีกรอ้งการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการไม่ใชค้วามรุนแรง ขา่วต่อไปนี้พาดหวัไวว้่า “การต่อสู้

ทีผ่่านมาท าใหเ้กดิความสงสยัในความตัง้ใจของรฐับาลในการสร้างสนัตภิาพ” มเีนื้อหาแนววเิคราะห์เชงิลกึ

ของคนที่แสดงความคดิว่าการท าลายไม่ควรจะเกดิขึน้ในช่วงกระบวนการสนัตภิาพเนื่องจากมนัเป็นเรื่อง

ของความไวใ้จทีเ่ปราะบางระหวา่งคู่เจรจาทัง้ 2 ฝ่าย นอกเหนือจากการประณามการโจมตแีล้ว เนื้อหาข่าว

ยงัแสดงบทวิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญในการอภิปรายบนโต๊ะเจรจาสันติภาพที่ท ามาอย่างต่อเนื่ อง 

ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้ ากลุ่มชาตพินัธุช์นิไดใ้หค้วามเหน็วา่ “รฐับาลตอ้งการจะสรา้งความมัน่คงระหว่าง 2 ฝ่าย 

ในความเหน็ของผม/ฉนั พวกเรายงักา้วไม่ถงึข ัน้ตอนของการจดัเจรจาทางการเมอืงเลย เราชนกลุ่มน้อยชาติ

พนัธุย์งัไม่เหน็หลกัประกนัทางการเมอืงใดๆ เลย เราไม่ต้องการที่จะบูรณาการกองก าลงัรกัษาความมัน่คง

ก่อนทีจ่ะเหน็หลกัประกนัทางการเมอืง ถ้าเราท าอยา่งนัน้มนักเ็หมอืนกบัการปลดอาวธุ”   

ประเดน็ถกเถยีงคลา้ยๆ กนันี้ ถูกน ามาเสนอในหน้าขา่วชาตพินัธุ์แต่อยู่ในมุมมองเรื่องปรมิาณของ

ขอ้มลู EMG เสนอขา่วในรปูแบบการใหข้อ้มลูทีม่ากกวา่ หากไม่สนใจปรมิาณเนื้อหาที่แตกต่างกนั พวกเขา

ก าลงัท าหน้าที่เหมือนกนัในการเรียกร้องรฐับาลให้รบัผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และการประกาศก้องว่า

สนัตภิาพคอืสิง่จ าเป็นที่ต้องกระท าโดยเรว็ EMG ยงัเขยีนข่าวไวว้่า “ผู้น าของกลุ่มชาตพินัธุ์ตดิอาวุธและ

กองทพัทหารพม่าด าเนินการพดูคุยเพื่อสนัตภิาพกนัต่อ แต่การสูร้บกย็งัด าเนินอยูแ่ละเกดิความตายและการ

ไร้ที่อยู่อาศยั หากความสงบสุขไม่เกิดขึน้ในเรว็วนั พวกเราอาจจะต้องท าสงครามการเมืองกนัต่ออกี 6 

ทศวรรษ” ผูน้ ากลุ่มชาตพินัธุก์ล่าว  

 

- บทสรุป 

การศกึษานี้แสดงให้เหน็ว่าระดบัความเกี่ยวขอ้งของสื่อชาติพนัธุ์ที่เชื่อมต่อไปสู่ภาคการเมอืงใน

แผ่นดนิใหญ่มคีวามแตกต่างกนัไป ผลจากการควบคุมสื่อชาตพินัธุม์าเป็นเวลายาวนานภายใต้กฎของทหาร 

ท าใหค้วามสามารถของพวกเขาถูกจ ากดัทัง้ในเรื่องการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใหม่ๆ การสาธารณูปโภค และ

ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ สื่อชาตพินัธุใ์นพม่าไม่เหมอืนกบัสื่อชาตพินัธุใ์นประเทศเพื่อนบา้นทีม่คีวามเป็นอยู่ด ี

พวกเขาส่วนใหญ่ยงัคงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมากกว่าการดิ้นรนเพื่อเขา้ไปอยู่ในพื้นที่ของสาธารณะ 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสื่อกระแสหลกั มชี่องวา่งดา้นการพฒันาขนาดใหญ่เกดิขึน้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องการ

ออกจากกรอบของการอยูร่อดทางภาษาและการรกัษาอตัลกัษณ์ของตนเองเอาไว ้การเสนอขา่วของพวกเขา

และการตกีรอบเนื้อหาขา่ว กย็งัไม่เป็นอสิระจากอทิธพิลของรากเหงา้ทางวฒันธรรม ซึ่งจะเหน็ได้จากค าพูด
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ของผูน้ าหรอืชาวชาตพินัธุ์ที่ถูกน ามาเสนอ ด้านการมพีื้นที่ในบรบิทของประเทศ ขอบเขตด้านเนื้อหาข่าว

ยงัคงถูกจ ากดัเนื่องจากประเดน็ระดบัประเทศส่วนใหญ่มกัจะไม่ถูกกล่าวถงึ ประชากรชาตพินัธุ์ยงัไมส่ามารถ

ไวใ้จใหพ้วกเขาเป็นแหล่งขา่วหลกัได ้เนื่องจากความสามารถทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั ในหลายๆ ขา่ว สื่อชาตพินัธุ์

เพียงล าพงัไม่สามารถอธบิายกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในประเทศ ณ ขณะนี้ได้เองทัง้หมด ดู

เหมอืนวา่ผูอ่้านทีส่ ื่อไดท้ ัง้ 2 ภาษาจะต้องบรโิภคทัง้สื่อชาตพินัธุ์และสื่อกระแสหลกั นอกจากนี้ ในหลายๆ 

ขา่วกย็งัไม่มกีารเสนอขา่วทีม่คีวามซบัซอ้น และมแีนวโน้มวา่ประเดน็ด้านชาตนิิยมจะมอีทิธพิลต่อความคดิ

ของผูอ่้าน ซึง่นัน่จะเป็นการขดัขวางการมสี่วนร่วมที่มคีวามหมายในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลงประชาธปิไตย 

กล่าวโดยสรุป ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัความใกลเ้คยีงกนัของสื่อกระแสหลกัในการมุมมองของชาตพินัธุ์

ไดถู้กเปิดเผย ขอ้ค้นพบแสดงให้เหน็ว่าสื่อกระแสหลกัไม่ได้มกีารน าประเดน็ชาตพินัธุ์ออกนอกกรอบการ

น าเสนอไปตามความเชื่อเก่าๆ ของนกัวจิารณ์บางคน จากเนื้อหาขา่วทัง้หมด การรายงานขา่วดา้นสนัตภิาพ

มคี่ารอ้ยละทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัสื่อชาตพินัธุ์อกี 2 ราย จนถึงตอนนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ การ

แตกหกัของกลุ่มคนบนพืน้ทีส่าธารณะมคีวามเป็นไปไดส้งู อย่างไรกต็าม อทิธพิลของสื่อกระแสหลกัที่มต่ีอ

ประชากรชาตพินัธุน์ัน้กเ็ป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้

 

4. บทสรปุและข้อเสนอแนะ: เราจะไปในทิศทางใดต่อไป 
จากการศกึษาถงึบทบาทของสื่อในสถานการณ์ความขดัแยง้ในหลายสงัคมและหลายพืน้ที ่พบวา่ สื่อ

มสี่วนในการขยายความขดัแย้งให้ลุกลามบานปลายมากขึน้ด้วยธรรมชาตแิละขอ้จ ากดัของสื่อเอง และมี

งานวจิยัหลายชิน้แสดงใหเ้หน็วา่ สื่อมสี่วนในการเปลีย่นแปลงบรบิทใหม่ของความขดัแยง้ดว้ยขอ้มลูขา่วสาร

และเครือข่ายความสมัพนัธ์ใหม่ๆ ที่สื่อได้สร้างขึ้นด้วยเช่นกนั (Wieviorka, 1995; Spencer, 2008, 

Charaudeau et al., 2001; Allen and Seaton, 1999 อ้างถึงใน กุสุมา กูใหญ่, 2557) ประกอบขอ้สงัเกต

จากงานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสื่อมวลชนในสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนัว่า สื่อมอีทิธพิลและมสี่วนส าคญัต่อการ

สร้างสภาพแวดล้อมทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจยัก าหนดทศิทางของการน าไปสู่พหุนิยมสากลของพื้นที่

สาธารณะหรือการแตกหกัของสงัคม สื่อท าหน้าที่เปิดพื้นที่การสื่อสารให้สาธารณะเหน็ประเด็นปัญหา 

สภาวะการด ารงอยูข่องปัญหา ตวัแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อธบิายสาเหตุ สร้างประเดน็ถกเถียง เสนอแนว

ทางออกหรอืคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ในขณะเดยีวกนั จากขอ้มูลเชงิประจกัษ์จากในพื้นที่ สื่อยงัเป็น

ปริมณฑลของพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจของการ “นิยาม” ในการขจดัและกีดกนัการนิยามของผู้อื่น 

(definition & exclusion) ทีแ่ยง่ยือ้ช่วงชงิความหมายระหวา่งกนัอยูเ่สมอ ผ่านการยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัการ
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นิยามจากฝ่ายตรงกนัขา้ม เช่นคู่ของการช่วงชงิความหมายระหวา่ง “กบฎ” กบั “ผูป้ลดปล่อย” หรอื “โจรใต้” 

กบั “ผูป้ลดปล่อยประชาชาตปิาตานี” ที่จะถูกตอกย ้าอย่างซ ้าๆ ในวถิีแห่งชวีติประจ าวนัจนสามารถตดิตัง้

และซมึลกึสู่วถิีชวีติของผู้คนสามญัจนกลายเป็นเรื่องปกตธิรรมดาที่ยอมรบัและควรจะเป็นจนดูคล้ายเป็น 

“สามญัส านึก” ร่วมกนัของผู้คนในสงัคมโดยมีภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการถ่ายทอดและตอกย ้า

อุดมการณ์ (กาญจนา แกว้เทพ, 2546 : 354-360) 

ดว้ยเหตุนี้ สื่อจงึช่วยท าใหเ้ราเหน็วา่ ปัจจุบนัเราก าลงัเผชญิอยู่กบัอะไร ในขณะเดยีวกนัสื่อช่วยท า

ให้เราเกิดการตีความสิ่งที่เราเผชิญอยู่จนน าไปสู่การมองเหน็ภาพร่วมกนัหรือจนิตภาพร่ วม (Common 

Imagination) (Spencer, 2008 : 103-122 อ้างถึงใน กุสุมา กูใหญ่, 2557) ซึ่งจนิตภาพร่วมที่ว่านี้ประกอบ

ขึ้นจากภาพความทรงจ าในอดีต ประสบการณ์ในปัจจุบนั และความคาดหวงัถึงอนาคต จินตภาพร่วม

ดงักล่าวมพีลงัมากเพราะมนัสามารถก าหนดเงื่อนไขของการปฏบิตัทิีเ่ป็นไดท้ ัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ 

งานวิจ ัยนี้ท าขึ้นเพื่อสะท้อนระบบสื่อในปัจจุบันและวิธีการที่สื่อที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น

ระดบัประเทศหรอืระดบัชาตพินัธุด์ าเนินการเพื่อใหด้ ารงอยู่และอยู่ร่วมกนัได้  ขอ้โต้แยง้ยงัคงเป็นเรื่องการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องสื่อภายในระบบการเมอืงและสงัคมหลากชาตพินัธุ ์ งานวจิยันี้จงึไดเ้ลอืกการส ารวจแบบกล

ยทุธอ์งคร์วมโดยใช้การวเิคราะห์เนื้อหาข่าว การส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน รวมถึงการสมัภาษณ์

แบบเจาะลกึเพื่อน าเสนอภาพรวมของสื่อในปัจจุบันและผลกระทบที่มต่ีอความสมัพนัธ์ทางชาติพนัธุ์ใน

ปัจจุบนั 

การวเิคราะหเ์นื้อหาขา่วในสื่อของรฐัและสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ์สะท้อนให้เหน็ว่าทัง้สื่อระดบัประเทศ

และสื่อชาตพินัธุต่์างแสดงความเหน็แฝงดา้นชาตพินัธุ์ไวใ้นการรายงานข่าวของตน  ประเดน็ทางการเมอืง

และสงัคมกบัประเดน็ทางชาตพินัธุต่์างมอีทิธพิลซึง่กนัและกนัอยา่งมาก และสื่อเองไดก้ลายเป็นตวักลางและ

เปรยีบเสมอืนตวัแทนในการสะทอ้นประเดน็นัน้ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหก้บักลุ่มชาตพินัธุ์ของตน จากนัน้จงึ

ด าเนินการส ารวจขอ้มลูและความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคสื่อ ขอ้ค้นพบแสดงถึงการใช้สื่อชาตพินัธุ์ว่าเชื่อมโยง

กบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคสื่อในกระบวนการดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและชาตพินัธุ์นิยมโดยเฉพาะ

ในสื่อออนไลน์  อย่างไรกด็ขีอ้ค้นพบยงัท าให้เหน็ถึงลู่ทางในท าวจิยัเพิม่เตมิเพื่อให้เขา้ใจเหตุและผลของ

รปูแบบการบรโิภคสื่อที่แฝงอยู่ด้วย นอกจากนี้ การด าเนินการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อได้ให้มุมมอง

เรื่องบทบาทของสื่อของรฐัและสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ์ในการสร้างชาต ิทศิทางของสื่อในการน าไปสู่พหุนิยม

สากลของพืน้ทีส่าธารณะหรอืการแตกหกัของสงัคม   

จากผลการศกึษาครัง้นี้  พบว่า ปัจจยัส าคญัในการบูรณาการของระบบส่ือและท าให้พหนิุยม

สากลแข็งแกร่ง คือ การปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้านนิเทศศาสตร์และส่ือสารมวลชนในการ

น าเสนอข่าว และการเปิดพื้นท่ีปลอดภยัให้กบัส่ือของกลุ่มชาติพนัธุ์ในความหมายท่ีครอบคลุมถึง
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เสรีภาพ ความเท่าเทียม การสนับสนุนด้านแหล่งทุนจากรฐั การคุ้มครองสิทธิ การสร้างความ

หลากหลาย  

ในการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ดา้นนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในการน าเสนอข่าวนัน้ องค์กร

หลกัทีส่ามารถรเิริม่ประเดน็นี้ได ้ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการสอนดา้นนี้ และหน่วยงานภาครฐัที่มี

หน้าทีก่ ากบัดแูลสื่อในประเทศ 

กระบวนทศัน์เก่ามปีระเดน็ปัญหาหลกั ประการแรก คอื ผูส้่งสาร ซึง่รวมถงึนกัขา่วและบรรณาธกิาร

ขา่ว ผูท้ าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ฝ้าประตขูา่ว (gateways of message) ในกรณีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สื่อกระแส

หลกั/สื่อของรฐัพึง่พงินกัขา่วในพืน้ที ่(stringers) มากเกนิไปท าให้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้

นกัขา่วพืน้ทีไ่ม่ไดผ้่านการอบรมการท าขา่ว นอกจากนี้ภมูหิลงัของผูส้ ื่อขา่วและบรรณาธกิารถอืเป็นขอ้จ ากดั

ในการมองความเป็นชาติ ปัญหาหลกัประการที่สองคอื เนื้อหาสื่อที่เน้นความรุนแรงที่ มองเห็น (visible 

violence) ปัญหาประการที่สามคือองค์กรสื่อที่มีการรวมศูนยก์ารผลิตสื่อไวท้ี่กรุงเทพฯ ท าให้ภาพสาม

จงัหวดัชายแดนใตถู้กมองจากมุมมองแบบส านกัขา่วตะวนัตกรายงานขา่วประเทศทีก่ าลงัพฒันา และปัญหา

ประการทีส่ ี ่คอืแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรม ซึง่ส่วนใหญ่สื่อใชก้ารรายงานขา่วแบบข่าวอาชญากรรม เช่น มคีน

บาดเจบ็จ านวนกี่คน ซึ่งควรต้องแปรเปลี่ยนไปสู่กระบวนทศัน์แบบ Peace-oriented communication หรอื

การใชก้ารสื่อสารเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หก้บัทางออกทีน่ าไปสู่พหุนิยมสากลของสงัคม ปรบัการสื่อสารแบบบน

ลงล่าง ไปสู่ล่างขึน้บน จากรอบนอกสู่ส่วนกลาง สร้างบรรยากาศความเป็นอสิระ (self-determination) ของ

คนท าขา่ว การสรา้งบรรยากาศของการมสี่วนร่วม การสื่อสารบนพื้นฐานการมองคนเท่ากนัจะสามารถลด

ความเสีย่งของการแตกหกัในสงัคมได ้ 

ปัญหาส าคญัอีกประการหนึ่งคอื ช่องทางและความหลากหลายของสื่อชาตพินัธุ์ จากการส ารวจ
ความคดิเหน็ของประชาชนในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า เมื่อถามชื่อของสื่อชาติพนัธุ์ โดย
ส่วนมากจะให้รายละเอียดเป็นชื่อสถานีโทรทศัน์และสถานีวทิยุของรฐั ซึ่งสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง ณ 
ปัจจุบนัที่ว่า ประเทศไทยยงัคงมกีลไกที่เอื้ออ านวยให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ทัง้
โทรทศัน์และวทิยุอยู่ในการก ากบัดูแลและควบคุมของภาครฐัและใช้ชื่อที่เกี่ยวขอ้งกบัภาครฐัเสยีเป็นส่วน
ใหญ่ ซึง่สะทอ้นภาพในอกีแง่มุมหนึ่งของการด าเนินกจิการสื่อโทรทศัน์และวทิยใุนประเทศไทยที่ไม่ได้มกีาร
ประกาศตวัชดัเจนวา่เป็นสื่อเฉพาะชาตพินัธุใ์ดชาตพินัธุห์นึ่ง ดงันัน้ การเปิดพืน้ทีใ่หก้บัสื่อของกลุ่มชาตพินัธุ์
ได้ด าเนินงานอย่างอิสระ เท่าเทียม และมีศกัดิศ์รีเท่าเทียมกบัสื่อของรฐั รวมทัง้ได้รบัการคุ้มครองและ
สนบัสนุนดา้นทุนจากรฐั น่าจะเป็นการลดความเสีย่งของการแตกหกัในสงัคมได้ระดบัหนึ่ง และน าไปสู่การ
ประสานกนัของกลุ่มชาตพินัธุท์ ีห่ลากหลายในสงัคมไดใ้นระยะยาวดว้ย 

กล่าวโดยสรุป บทบาทของสื่อชาติพนัธุ์ไม่ได้เป็นภยัต่อกระบวนการสร้างชาติ แต่ยงัมีอกีหลาย

ประเดน็ทีส่ ื่อชาตพินัธุส์ามารถท าไดเ้พื่อขบัเคลื่อนชุมชนชาตพินัธุใ์หเ้ขา้ใจชาตพินัธุอ์ื่นและมคีวามเป็นไปได้

ที่จะน าไปสู่สงัคมพหุนิยมสากล อาจกล่าวได้ว่า สื่อชาติพนัธุ์ท าหน้าที่พิเศษ กล่าวคือ พวกเขาถือเป็น
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ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องชาตพินัธุ์ การรายงานข่าวเกี่ยวกบัชาตพินัธุ์จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านชาตพินัธุ์มา

เป็นสื่อกลางความสงบสุข เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ บรรเทาปัญหาและมกีารรายงานประเดน็ปัญหาชาตพินัธุ์

อยา่งชาญฉลาด การแสดงตวัของสื่อชาตพินัธุค์วรเสรมิสรา้งกระบวนการไกล่เกลีย่ใหม้มีากขึน้ และท าให้ลื่น

ไหลกวา่เดมิ 

หวัใจของการใชภ้าษาและค าพดู ไม่วา่จะเป็นภาษาหลกัหรอืภาษาทอ้งถิน่ คอื สื่อ ซึง่กจิกรรมในแต่

ละวนัของสื่อและการเสนอรายงานในแต่ละวนัจะเกีย่วขอ้งกบัการใชค้ าพดูเพื่อบอกขอ้มูลในรูปแบบของข่าว 

Alfred Korzybski (1921)  นกัประสาทวทิยาและนกัอรรถศาสตร ์กล่าววา่ภาษาและค าพูดเป็นเพยีงแผนที่สู่

โลกความเป็นจรงิ กล่าวคอื ภาษาและค าพูดไม่ได้เป็นสญัลกัษณ์ในพื้นที่ของความจริง ดงันัน้ ค าพูดจึง

สามารถน ามนุษยใ์หห้ลงผดิได ้และยงัอาจเป็นแหล่งรวมความเขา้ใจผดิของมนุษยไ์ด้เช่นกนั (Mohd Rajib 

and Faridah, 2011)  

ในการท าความเขา้ใจสถานการณ์นี้ นักข่าวที่ท างานด้วยค าพูดจะต้องมสีตใินการเลอืกใช้ค าที่จะ

น ามาสื่อถงึเหตุการณ์และพฒันาการทีม่ขี ึน้ในแต่ละวนั หากเลอืกใชค้ าทีไ่ม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกดิความ

แตกแยกในสงัคมแบบพหุวฒันธรรมไดโ้ดยง่าย 

สื่อชาติพนัธุ์เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องศกึษาในรายละเอยีด เพื่อรบัมอืกบัความท้าทายที่สื่อชาตพินัธุ์

ก าลงัเผชญิอยู่นี้ การให้ค าจ ากดัความใหม่กบัสื่อชาติพนัธุ์ในบรบิทของประเทศและการเปรยีบเทยีบกบั

ประเทศอื่นๆ ก็จะเป็นประโยชน์กบังานวจิยัในเรื่องสื่อชาติพนัธุ์ในระยะยาว การศกึษาเรื่องสื่อชาตพินัธุ์

จะต้องท านอกเหนือจากประเด็นเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และต้องให้ความสนใจกับองค์ประกอบของสื่อ 

คุณลกัษณะพเิศษทีส่ าคญั และวธิกีารท างานของสื่อ รวมทัง้ผลกระทบของวธิกีารท างานต่อกลุ่มเป้าหมาย

ดว้ย 
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