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คํานํา 
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 การใชสื่อตอตานการกอการรายเปนเรื่องท่ีมีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยไมมากนัก ประกอบกับ
ในโลกปจจุบันสื่อมีพัฒนาการไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว การรับสื่อและใชสื่อมีลักษณะเปนพหุนิยม 
(Pluralism) ในทุกสังคมภายใตกระแสโลกาภิวัตน ในขณะท่ีการกอการรายก็มีรูปแบบ วิธีการ ตลอดจน
การใชสื่อเปนเครื่องมืออยางสลับซับซอนยากแกการติดตามและกํากับควบคุมได ดังนั้นการใชสื่อเพ่ือ
ตอตานการกอการรายจึงเปนองคความรูใหม (new body of knowledge) ท่ีจําเปนตองใชแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ตลอดจนประสบการณ บทเรียนหลายสวนมาผสมผสานและประยุกตกับสถานการณท่ีแตกตาง
และแปรเปลี่ยนไปตามปจจัยแวดลอมท่ีมีลักษณะเฉพาะแตละเหตุการณและบริบทของสังคม จึงไมอาจ
สรุปเปนกฎเกณฑตายตัว 
 สํานักงาน กสทช. ในฐานะองคกรกํากับและสงเสริมใหเกิดคุณคาและประสิทธิภาพในการผลิตสื่อ
และแพรสื่อไปยังประชาชนทุกกลุม จึงไดเห็นความสําคัญในการศึกษา คนควา เพ่ือพัฒนาองคความรู
เก่ียวกับสื่อและการใชสื่อในการตอตานการกอการราย เนื่องจากโลกปจจุบันมีแนวโนมของภัยอันตราย
สาธารณะท่ีเกิดจากการกอการรายโดยเฉพาะการกอการรายในชุมชนเมืองมากข้ึนและรุนแรงข้ึน สื่อจึงมี
บทบาทท้ังดานลดการชี้นําในการเปนปจจัยเอ้ือตอการกอการราย และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเฝาระวัง ปองกัน ไปจนถึงตอตานการกอการรายท้ังทางตรงและทางออม 
 คณะผูศึกษาวิจัยขอขอบคุณผูใหขอมูลความคิดเห็นและประสบการณท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ทุกทาน และหวังวาผลของการศึกษาจะเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 สื่อถูกใชเปนเครื่องมือในการสงครามมาทุกยุคสมัย ท้ังดานการโฆษณาชวนเชื่อ และโจมตีฝายตรง
ขาม ในยุคปจจุบันสงครามท่ีชัดแจงถูกแปรรูปไปอยูในลักษณะสงครามตัวแทน และการกอการรายมากข้ึน 
แตสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายยังขาดการพัฒนาโดยเฉพาะในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในฐานะองคกรกํากับและ
สงเสริมการผลิตและเผยแพรสื่อใหมีคุณภาพไดทําการศึกษารวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑. เพ่ือสรางกระบวนการการทํางานรวมกันระหวางสํานักงาน กสทช. และหนวยงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายท้ังในและตางประเทศ ใหเปนองคกรความรวมมือท่ีสามารถ
แลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูลและประสบการณ สําหรับการทํางานในอนาคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูเก่ียวกับสื่อและการตอตานการกอการราย โดยการสังเคราะหขอมูลและ
ประสบการณจากแหลงตาง ๆ ใหเกิดองคความรูใหมท่ีเหมาะสมกับการใชสื่อตอตานการกอการราย
สมัยใหม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะ องคความรู แนวคิดและมุมมองใหกับบุคลากรของ กสทช. โดยนําผลลัพธท่ี
ไดจากการศึกษามาถายทอดใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือใหสํานักงาน กสทช. มีแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลสื่อในการตอตานการกอการราย
สําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.  
 แมการศึกษาครั้งนี้จะไมใชการวิจัยเต็มรูปแบบ แตในสวนเนื้องานท่ีเปนการศึกษารวบรวมและ
สังเคราะหองคความรูนั้น คณะผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาลักษณะเดียวกับการวิจัย คือใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพซ่ึงไดแก การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเจาะลึก การประชุมกลุมยอย การประชุมสัมมนา และ
กรณีศึกษา โดยมีผูใหขอมูลหลักท้ังในและตางประเทศ  
 คณะผูศึกษาไดใชกรอบแนวคิดทางทฤษฎีแนว “วัฒนธรรมศึกษา” หรือ Cultural Studies และ
แนวทฤษฎีกลุม เศรษฐศาสตรการเมืองของสื่อมวลชน เปนแนวทางหลักในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจ
ตอสภาพของสื่อท่ีเปนอยูในภาวะปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีสื่อถูกนําไปใชเปนเครื่องมือของกลุมท่ี
กอความรุนแรง แนวคิดนี้มองวา สื่อเปนเครื่องมือในการผลิตซํ้าทางความคิดและอุดมการณ และผูท่ีเปน
เจาของหรือผูท่ีครอบครองสื่อจะมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการสงสารผานสื่อเสมอ อยางไรก็ตาม แนวคิด
ทฤษฎีดานสื่อมวลชนท่ีใชกันโดยท่ัวไป คือแนวคิดวาดวย บทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชน งานการศึกษานี้ก็
มิไดละเลยไปเสียทีเดียว แตไดนํามาใชในสวนท่ีเปนขอเสนอแนะและขอเสนอวาดวยสื่อทางเลือกและสื่อ
สันติภาพท่ีทายท่ีสุดแลวจําเปนตองสนับสนุนใหเกิดข้ึน  

โดยเริ่มตนจากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและผลการศึกษาและการวิจัยท่ีผานมา 
แลวทําการสังเคราะห วิเคราะหขอมูลเบื้องตนท่ีไดมาจัดทําเปนประเด็นหลักสําหรับการศึกษาเชิงลึก (In-
depth interview) และนําผลลัพธ ท่ีไดไปสูการสรางขอสรุป ตามแนวระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และนํามาถายทอดใหบุคลากรท่ี
เก่ียวของ     



ผลจากการศึกษาพบวาการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการตอตานการกอการราย” ท่ีผานมาในประเทศ
ไทย ยังไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาวโดยตรง การศึกษาครั้งนี้จึงไดองคความรูหลักเก่ียวกับบทบาท
ของสื่อกับการกอการรายและการกอความรุนแรง ซ่ึงชี้ใหเห็นวากลุมกอการรายหรือกลุมกอความรุนแรง
ใหความสําคัญในการใชสื่อมากข้ึนเรื่อยๆ และพลังของสื่อก็มีความสําคัญในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการของกลุม(กอการราย) ท้ังในแงของการสรางความชอบธรรม การสรางอํานาจตอรอง และการ
ชักจูงสมาชิกใหเขารวม โดยกลุมดังกลาวนี้ สามารถจัดการสรางกระบวนการใชสื่ออยางเปนระบบ ท้ังการ
เลือกใชสื่อประเภทตางๆ การผลิตเนื้อหาท่ีนําเสนอ การกําหนดกลุมเปาหมาย และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน
อยางชัดเจน ขณะท่ีภาครัฐหรือฝายความม่ันคงกลับใหความสําคัญกับบทบาทของสื่อนอยกวากลุมท่ีเปน
ฝายกอการ 
 จากผลการศึกษานี้ คณะผูศึกษาจึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะตอสํานักงาน 
กสทช. ดังนี้  
 ๑.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) รัฐบาลท่ีจะเขามารับผิดชอบบริหารประเทศในอนาคตตองยอมรับและตระหนักในความจริง
ท่ีวา สังคมไทยและประเทศไทยภายใตประชาคมอาเซียน นับแตป ๒๕๕๙ จะตองเผชิญท้ังวิกฤตและ
โอกาสท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากสถานการณความรุนแรงและการกอการรายท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 
จําเปนตองมีการเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความเสี่ยงเหลานั้น  

๒) ผูบริหารประเทศและผูรับผิดชอบหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานตาง ๆ จะตองสื่อให
ประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพรอมท้ังข้ันตอนการเฝาระวัง การลดปจจัย
ความเสี่ยง การปองกันท้ังระดับปจเจกและระดับสวนรวม ตลอดจนการเผชิญสถานการณอยางมีการใชสติ
และปญญาของประชาชนรวมกัน 
 ๓) ผูมีอํานาจทางการเมือง ตองยอมรับวาในโลกยุคปจจุบัน ไมมีสื่อใดผูกขาดการเสนอขาวสาร 
และการใชประโยชนจากสื่อ การมุงใชสื่อในทางบิดเบือนเปนความเสี่ยงของสังคม ประเทศชาติและตนเอง
ในระยะยาว เพราะทายท่ีสุดจะไมไดรับความเชื่อถือ เนื่องจากในสังคมท่ีมีพหุนิยมของสื่อยอมมีการ
ตรวจสอบกันไดกวางขวางข้ึน         
 ๔) เนื้อหาของสาร (message) ท่ีสื่อนําเสนอออกไปเปนสิ่งสําคัญและสามารถสรางไดโดยการ
วางแผนและดําเนินการอยางเปนระบบ เริ่มต้ังแตการกําหนดประเด็นท่ีตองการนําเสนอวาอะไรคือ
ประเด็นท่ีมีความสําคัญ การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดและมีธรรมชาติหรือ
พฤติกรรมอยางไร การวิเคราะหผลกระทบหรือผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนจากประเด็นท่ีสื่อ
นําเสนอเพ่ือสรางการมีสวนรวมและการยอมรับจากสาธารณะ รวมตลอดถึงการสรางแบบจําลอง
สถานการณในอนาคต (Scenario) มาทดลองใชวาในกรณีท่ีเกิดสถานการณดังกลาวข้ึนจริงในอนาคตสื่อ
จะตองมีบทบาทและกระบวนการทํางานอยางไร 
 ๕) การใชสื่อเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงจําเปนตองไดรับความรวมมือกันหลายฝายท้ังฝายท่ี
กําหนดนโยบายฝายความม่ันคง และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ประสบการณจาก IDB คือการทํางานรวมกับ
กระทรวงกลาโหมและหนวยงานดานความม่ันคงในประเด็นเก่ียวกับการใชสื่อในสถานการณตางๆ โดยการ
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการใชสื่อสําหรับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงเปนการเฉพาะ เพราะฝายความ
ม่ันคงหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติการซ่ึงมีหนาท่ีในการแกไขปญหาความขัดแยงในกรณีตาง ๆ จําเปนตองมีความ
เขาใจในบทบาทของสื่อรวมถึงมีทักษะในการใชสื่อเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 



 ๖) ปจจุบันสื่อใหมหรือสื่อออนไลนมีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยท่ีสื่อถูกนํามาใชเปนเครื่องมือท้ัง
จากฝายท่ีกอความรุนแรง และฝายท่ีตองการแกไขปญหาหรือองคกรของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น
ฝายท่ีมีหนาท่ีในการแกไขปญหาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรูเทาทันบทบาทของสื่อใหม และสามารถ
ประยุกตใชสื่อใหมมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ
จากสถานการณความรุนแรงของโลกในปจจุบัน พบวาฝายกลุมผูกอการรายผูนิยมความรุนแรงสุดโดง 
สามารถนําสื่อใหมมาใชอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพสูง ท้ังในแงของการชักชวนสมาชิกเขารวม
กระบวนการ และการเผยแพรภาพความรุนแรงเพ่ือสรางอํานาจตอรอง ประเด็นดังกลาวจึงนับเปนความ
ทาทายท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของจําเปนตองใหความสําคัญ และเตรียมการรับมืออยางทันทวงที 
 ๗) สื่อท่ีเปนหนวยงานอิสระภาครัฐ เชน Thai PBS ควรมีบทบาทในการวิเคราะหสถานการณ 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และผลิตสื่อท่ีมีพลังในการตอตานการกอการรายท้ัง
ระดับการเฝาระวัง การสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และการชี้ใหเห็นภัยอันตรายของการบิดเบือนของสื่อ
เพ่ือการกอการราย 

๒. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลส่ือของสํานักงาน กสทช. 

 ๑) สํานักงาน กสทช. ควรใชกลไกในฐานะองคกรกํากับดูแลดําเนินการและใหการสนับสนุนดาน
องคความรูเก่ียวกับสื่อและการตอตานการกอการรายและความรุนแรงสุดโตงโดยการฝกอบรมใหกับ
บุคลากรของสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน 

๒) สํานักงาน กสทช.(อาจ) รวมมือกับสํานักจุฬาราชมนตรี สนับสนุนใหสื่อท่ีนําเสนอเนื้อหา
ทางดานศาสนาอิสลาม เนนการนําเสนอเนื้อหาของอิสลามสายกลางและแนวทางศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
เพ่ือลดทอนแนวทางการเผยแพรแนวคิดท่ีเปนการตีความแบบเขมขนหรือสุดโตง  

๓) สํานักงาน กสทช.ควรพิจารณาใหการสนับสนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ี(ท้ังวิทยุของ
ราชการและวิทยุทดลองประกอบกิจการ) เพ่ือดําเนินการในลักษณะ สื่อเพ่ือสันติภาพตนแบบ โดยการ
จัดทําเปนโครงการนํารองเพ่ือสรางแบบจําลองของ "สถานีวิทยุเพ่ือสันติภาพ” โดยสถานีตนแบบควรจะมี
รายละเอียดขององคประกอบตางๆ ตั้งแตรูปแบบของสถานี การจัดทําผังรายการ เนื้อหาท่ีนําเสนอ เปน
ตน   

๔) สํานักงาน กสทช.สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี โดยผลักดันใหเกิดเครือขาย
ภาคประชาชนเฝาระวังเหตุการณความรุนแรง ซ่ึงเครือขายภาคประชาชนนี้ จะทําหนาท่ีเฝาระวัง
เหตุการณความรุนแรงและแจงขอมูลท่ีถูกตองใหกับสื่อท่ีรวมมือกัน นองจากนี้ เครือขายภาคประชาชน ก็
ยังทําหนาท่ีในการเฝาระวังสื่อในพ้ืนท่ีดวยวานําเสนอเนื้อหาท่ีสนับสนุนการใชความรุนแรงหรือไม อยางไร 
ท้ังนี้ โดยการจัดทําโครงการอบรมเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังความรุนแรงอยางตอเนื่อง  
 ๕) สํานักงาน กสทช. รวมมือกับสถาบันทางการศึกษา หรือสถาบันทางวิชาการ จัดทําหลักสูตร 
“สื่อกับการตอตานการกอการราย” โดยนําผลการศึกษาท่ีไดในครั้งนี้ไปพัฒนาตอยอด เพ่ือใชเปนแนวทาง
และฐานขอมูลในการฝกอบรมใหกับองคกรสื่อในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมตลอดถึงการผลักดัน
ใหเกิด “สันติวารสารศาสตร” ข้ึนในวงวิชาการและสถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสู “สันติสนทนา”ตามท่ีมี
ผูทรงคุณวุฒินําเสนอ โดยภารกิจดังกลาวนี้ สํานักงาน กสทช. อาจสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเปน
ผูดําเนินการหลักตอไป  



สารบัญ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คํานํา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
บทท่ี ๑ บทนาํ 
 ๑.๑ ความสําคัญและท่ีมาของการศึกษา      ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา      ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตการดําเนินงาน       ๓ 
 ๑.๔ วิธีการดําเนินงาน        ๓ 
 ๑.๕ ข้ันตอนการดําเนินงาน       ๔ 
 ๑.๖ วิธีการศึกษา        ๔ 
 ๑.๗ ระยะเวลาการศึกษา       ๕ 
 ๑.๘ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       ๕ 
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการศึกษา     ๖ 
 ๒.๒ การศึกษาและงานวิจัยท่ีผานมา      ๒๑ 
บทท่ี ๓ ผลการศึกษาและขอคนพบ 
 ๓.๑ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ     ๒๔ 
 ๓.๒ นโยบายภาครัฐ        ๒๖ 
 ๓.๓ แนวคิดสุดโตงและการกอการราย      ๓๔ 
 ๓.๔ กรณีกลุมกอการราย ISIS       ๓๖ 
 ๓.๕ เสียงจากเวทีวิชาการสาธารณะ      ๓๘  
 ๓.๖ ขอเสนอจากภาคประชาสังคม      ๔๓ 
 ๓.๗     ขอสรุปจากการประชุมรวมกับสถาบันทางวิชาการในตางประเทศ  ๔๖ 
บทท่ี ๔ การวิเคราะห สรุป และ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๔.๑ สื่อกับการตอตานการกอการราย      ๕๐ 
 ๔.๒ ขอเสนอแนะ        ๕๕ 
บรรณานุกรม          ๕๗ 
ภาคผนวก           
            ตารางการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเชิงลึก    ๖๑ 
  รูปภาพการประชุมทางวิชาการ      ๘๑ 
  รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ      ๘๔ 
  เอกสารรายงานท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการ     ๘๖ 
  เอกสารการเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ    ๙๘ 
คณะผูศึกษา          ๑๐๓ 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.๑ ความสําคัญและที่มาของการศึกษา 
 สื่อถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการทําสงเคราะหตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน โดยใชเปนเครื่องมือ
โฆษณาชวนเชื่อแกฝายตนและใชโจมตีฝายตรงขามตามปกติวิสัยในการแขงขันสูรบของมนุษยทุกยุคสมัย 
ตางกันตรงท่ีในยุคโลกาภิวัตนท้ังสื่อและสงครามมีลักษณะท่ีแตกตางกันจากอดีตอยางมาก กลาวคือ 
มนุษยปจจุบันนําสื่อมาใชในลักษณะพหุนิยมอยางซับซอนและสงครามในปจจุบันมีรูปแบบไมชัดเจน
ตรงไปตรงมา เชน มีลักษณะเปนสงครามตัวแทน (Proxy war) ไปจนถึงการกอการราย (Terrorism) ซ่ึง
เปนผลใหสื่อกลายเปนเครื่องมือท่ีมีบทบาทมากยิ่งข้ึน 
  ปรากฏการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งมาจากการใชสื่อ
เปนเครื่องมือในการผลิตซํ้าทางความคิด (Cultural Reproduction) เพื่อปลุกระดมสรางความเขาใจ
ใหกับผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเขาใจไปวา ตนเองมิใชคนไทยและพ้ืนท่ีดังกลาวเคยเปนรัฐ
ปตตานีมากอน ตอมาถูกรัฐไทยเขายึดครองทําใหรัฐปตตานีลมสลาย จากนั้นก็ทําการปลุกสํานึกใหเกิด
ความแปลกแยกและกอใหเกิดความเกลียดชังคนไทยหรือรัฐไทยในระดับเชื้อชาติ แลวชักจูงใหใชกําลังตอสู
เพ่ือยึด หรอืตอสูเพ่ือนํารัฐปตตานีคืนมา ผนวกกับการใชเครื่องมือทางศาสนาอิสลามแนวตีความเขมขน(ญี
ฮาด) มาเปนความชอบธรรมในการใชความรุนแรงซ่ึงกระบวนการดังกลาว สงผลใหเกิดการนําสื่อไปใชเพ่ือ
การกอการรายในข้ันรุนแรงข้ึน 
 จากการศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อในการกอการรายสากลพบวา 0

๑การโฆษณาชวนเชื่อ 
(Propaganda) และการกอการราย ลวนเปนตัวแปรท่ีสงผลและมีอิทธิพลตอกันอยางใกลชิด ท้ังนี้ กลุมกอ
การรายใชการโฆษณาชวนเชื่อซ่ึงเปนรูปแบบการสื่อสารเพ่ือชักจูงใจสูกลุมเปาหมายผานสื่อแขนงตางๆ 
โดยท่ีตัวเนื้อหาสาร (Messages) ถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับการอรรถาธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือดํารง
เปาหมายท่ีกลุมกอการรายตองการจะบรรลุ สําหรับสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 
มีผลการศึกษาหลายชิ้นไดชี้ใหเห็นวา ภายใตองคประกอบของปจจัยหลักคือสื่อ การโฆษณาชวนเชื่อ และ
การกอการรายดังท่ีกลาวขางตนนั้น กลุมกอการรายไดใชหลักการญีฮาดซ่ึงตีความอยางเขมขน เปนเนื้อหา
หลักของกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ สวนการใชสื่อตอตานยังขาดประสิทธิผล 
 ในป ๒๕๕๗สํานักงาน กสทช.จึงไดรวมมือกับศูนยวิจัยการตอตานการกอการรายนานาชาติ 
(GTReC) มหาวิทยาลัยโมนาซ จัดทําโครงการวิจัยยุทธศาสตรการสื่อสาร 1

๒และการตอบโตของสื่อตอญีฮาด
รูปแบบใหมของประเทศไทย ซ่ึงในการศึกษาพบวา การใชสื่อในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดบง
ชี้ใหเห็นถึงปรากฏการณและพัฒนาการของสื่อท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเวลาของการ
เกิดเหตุการณความไมสงบ โดยผูศึกษาไดอธิบายกระบวนการดังกลาวผานกระบวนการในสื่อกระแสหลัก 
สื่อทางเลือก องคประกอบของเนื้อหาสื่อ ควบคูไปกับมิติทางดานชวงเวลา ประกอบไปดวย สื่อมวลชนท่ี

๑ John Martin, The Media’s Role in International Terrorism. 
๒Verginie Andre, โครงการวิจัยยทุธศาสตรการสื่อสาร การบรรยายลําดับเหตุการณเชิงตอตาน และการตอบโตของสื่อ 
ตอญีฮาดยุคใหมในภาคใตประเทศไทย 

๑ 
 

                                                           



ครอบครองพ้ืนท่ีในสื่อหลัก สื่อภายใตการกํากับทิศทางของหนวยงานความม่ันคง รวมไปถึงสื่อภายใต
สังกัดและสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซ่ึงท้ังสองกลุมนี้ถือวาเปนกลุมท่ี
ครองพ้ืนท่ีในการสื่อสารในระดับเดียวกับสื่อกระแสหลัก เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการสื่อสารเห็นไดชัดวา
สื่อกระแสหลักใชวิธีการในการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต และโทรทัศน ซ่ึงประเด็นสําคัญในการ
สื่อสารจากสื่อกระแสหลักแสดงใหเห็นวามีทิศทางความเปลี่ยนแปลงในการนําเสนอขาวท่ีแตกตางจาก
อดีตโดยสิ้นเชิง กลาวคือ รูปแบบการนําเสนอขาวเก่ียวกับพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ในหวงระยะเวลา
ตั้งแตกอนหนา ๒๕๓๖–๒๕๔๖ ทิศทางการนําเสนอขาวเปนการนําเสนอขาวในประเด็นดานการพัฒนา
พ้ืนท่ี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึงเนื้อหาของขาวไมไดมีความโดดเดนเชิญชวนผูรับสารแตอยางใด 
 ขณะท่ีกระบวนการสื่อสารในทางเลือก ภายใตบริบทสถานการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใตนับตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมา สื่อทางเลือกไดกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการสื่อสารของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเริ่มแผขยายข้ึนอยางมากใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพทองถ่ิน วิทยุชุมชน เว็บไซตโดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนของสื่อทางเลือกเหลานี้ เห็น
ไดวาวิทยุชุมชน ไดพัฒนาข้ึนโดยผานการสื่อสารในระดับบุคคล โดยปจจัยสําคัญในการพัฒนาดังกลาวมี
สามประการดวยกัน ประการแรก การมีสวนรวมระดับกลุมผูสนใจ ซ่ึงเปนการสื่อสารในแนวระนาบไปมา
ระหวางบุคคลท่ีมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน ประการท่ีสอง การเขามามีสวนรวมในระดับชุมชน ซ่ึง
ภายใตกระบวนการพัฒนานี้ ผูนําทองถ่ินและผูนําศาสนามีอิทธิพลในการชักชวนสมาชิกในชุมชนใหเขา
มารวมในกระบวนการสื่อสารดังกลาว และประการสุดทายคือ ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในระดับ
ทองถ่ินและจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงผูปกครองกับประชาชนในพ้ืนท่ี และชวยลดความระแวงตอการสรางสื่อ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ในระดับสื่อสิ่งพิมพเห็นไดวามีการเสนอขาวท่ีแตกตางไปจากสื่อกระแสหลัก ซ่ึงเปน
ผลมาจากสื่อทองถ่ินเหลานี้ตองการท่ีจะสื่อสารโดยมีกลุมเปาหมายหลักเนนไปท่ีประชาชนในพ้ืนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสําคัญ ผลการศึกษาดังกลาว เสมือนหนึ่งไดจุดประกายความหวังใหกับ
กระบวนการในการแกไขปญหาของชาติ แมจะเปนเพียงความหวังอันริบหรี่ แตอยางนอยก็ถือเปนแสง
สวางท่ีปลายอุโมงคท่ีกอใหเกิดพลังในการพัฒนาตอยอดเพ่ือแสวงหาวิธีการและกระบวนการใหมสําหรับ
การใชสื่อเพ่ือหยุดหรือตอตานการกอการรายท่ีจะเกิดความชัดเจนข้ึนในอนาคต   
 อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการใชสื่อเพ่ือการกอการรายและกระบวนการใชสื่อเพ่ือ
การตอตานการกอการรายยังถือเปนประเด็นท่ีคอนขางใหมในบริบทของสังคมไทย แมกระท่ังในบริบททาง
วิชาการนานาชาติเองก็ยังถือวาองคความรูสากลท่ีเก่ียวกับการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายมีอยู
คอนขางจํากัด ดวยเหตุนี้ การศึกษาครั้งนี้ จึงมุงหมายท่ีจะทําการสังเคราะหองคความรูท่ีมีอยูเดิมใหเปน
ระบบท่ีชัดเจน รวมถึงการพัฒนาตอยอดองคความรูและการประยุกตใชกับสถานการณของไทยใหสามารถ
ปฏิบัติไดจริง          
 สํานักงาน กสทช. ในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับคลื่นความถ่ี การใชคลื่นความถ่ี การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมตามมาตรา ๕๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวขางตน จึงไดมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทําการศึกษาหาแนวทางและ
รูปแบบการใชสื่อตอตานการกอการราย รวมตลอดถึงแนวทางการปองกันและวิธีการนําสื่อไปใชในทาง

๒ 
 



สรางสรรคเพ่ือตอตานการกอการราย เพ่ือนําผลการศึกษากลับมาประยุกตใชและสรางกระบวนการกํากับ
ดูแลสื่อในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพตอไป  

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
๑. เพ่ือสรางกระบวนการการทํางานรวมกันระหวางสํานักงาน กสทช. และหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ

การใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายท้ังในและตางประเทศ ใหเปนองคกรความรวมมือท่ีสามารถแลกเปลี่ยนองค
ความรู ขอมูลและประสบการณ สําหรับการทํางานในอนาคต 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูเก่ียวกับสื่อและการตอตานการกอการราย โดยการสังเคราะหขอมูล 
และประสบการณจากแหลงตางๆใหเกิดองคความรูใหมท่ีเหมาะสมกับการใชสื่อตอตานการกอการราย
สมัยใหม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะ องคความรู แนวคิดและมุมมองใหกับบุคลากรของ กสทช.โดยนําผลลัพธท่ีได
จากการศึกษามาถายทอดใหสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๔. เพ่ือใหสํานักงาน กสทช.มีแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลสื่อในการตอตานการกอการราย 
สําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.      
 

๑.๓ ขอบเขตการดําเนินงาน 

 สํานักงาน กสทช. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตกลงท่ีจะดําเนินงานรวมกันโดยแตละ
ฝายมีหนาท่ีดังนี้ 
 ๑.๓.๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๑) จัดใหมีเวทีและกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล และประสบการณรวมกัน
ระหวาง สํานักงาน กสทช. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๒) จัดใหมีทีมนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลและปญหา และสังเคราะห
แนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลสื่อในการตอตานการกอการราย 
 ๓) จัดใหมีการถายทอดองคความรูดังกลาวตอผูบริหาร เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. และ
อนุกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๓.๒สํานักงาน กสทช. เปนผูสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

 

๑.๔ วิธีการดําเนินงาน 
 เพ่ือใหเปนไปตามขอบเขตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน กสทช.กับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงกําหนดกรอบและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้  

๑. ทําการศึกษาคนควา การวิเคราะหจากเอกสาร การสัมภาษณ และการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เพ่ือประยุกตความรูทางวิชาการสูการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาเก่ียวกับการกํากับดูแลสื่อในการ
ตอตานการกอการราย จัดทําเปนองคความรูข้ันตน  

๓ 
 



๒. จัดใหมีความรวมมือกับหนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการในตางประเทศซ่ึงมีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการศึกษา โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ประชุมเชิงวิชาการ หรือการสัมมนา เพ่ือพัฒนาองคความรูในข้ันกาวหนา 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน และบุคคลท่ีเก่ียวของ  
 

๑.๕ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานท่ีเก่ียวของกับสื่อ
และการตอตานการกอการรายในประเทศและตางประเทศ (Documentary Study)   
 ๒. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในประเด็นท่ี
เก่ียวของท้ังในและตางประเทศ           
 ๓. จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือสังเคราะหองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษาจากเอกสาร และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ      
 ๔. จัดประชุมสัมมนา หรือประชุมกลุมยอยกับหนวยงานหรือสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
ตางประเทศ            
 ๕. สรุปผลการศึกษาและจัดใหมีการนําเสนอผลการศึกษา (Proceeding) จากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงผลการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน     
 ๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรของสํานักงาน กสทช. 

๑.๖วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษามุงนําผลการศึกษามาประยุกตใชสําหรับการกํากับดูแลสื่อท่ีอยู

ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช.เพ่ือผลักดันใหสื่อเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาความรุนแรง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีปรากฏข้ึนมานานกวา ๑๐ ป ท้ังนี้ผูบริหาร และบุคลากรของสํานักงาน
กสทช. สามารถนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษา ไดแก องคความรู แนวคิดและมุมมองไปประยุกตใชเปน
แนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลสื่อในการตอตานการกอการรายไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
เริ่มตนจากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของและผลการศึกษาและการวิจัยท่ีผานมา แลวทําการ
สังเคราะห วิเคราะหขอมูลเบื้องตนท่ีไดมาจัดทําเปนประเด็นหลักสําหรับการศึกษาเชิงลึก (In-depth 
interview) และนําผลลัพธท่ีไดไปสูการสรางขอสรุป ตามแนวระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และนํามาถายทอดใหบุคลากรท่ีเก่ียวของตอไป  
   

แหลงขอมูลประกอบดวย ๑) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเอกสารในรูปแบบ
ตางๆ แบงเปนการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยตางๆ ขาวท่ีเผยแพรตามสื่อตางๆ ๒) สวนขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีมาจากบุคคลผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีคณะผูศึกษากําหนดไวเปนการเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดจากผูทรงคุณวุฒิ
และมีองคความในประเด็นท่ีทําการศึกษา นอกจากนี้ ขอมูลสวนหนึ่งไดมาจากการจัดประชุมกลุมยอย
ระหวางคณะผูศึกษาและผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ    

๔ 
 



ในการศึกษานี้คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการรวมประชุมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและ
กรณีศึกษา (Case Study)  สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกไดใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-
structured interview) โดยกําหนดคําถามไวลวงหนา แตคําตอบสามารถมีลักษณะเปดกวางโดยข้ึนอยู
กับผูใหสัมภาษณ และนอกจากนี้ลําดับของคําถามสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
มุมมองใหมใหกับคําถามการวิจัยและผูใหสัมภาษณ ทําใหสามารถแสดงตรรกะการใหเหตุผลของตนไดดี
ยิ่งข้ึน 

 

๑.๗ ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาทําการศึกษา ๑๘๐ วัน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑.๘ ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑.  สํานักงาน กสทช. ไดรับความรู บทเรียนและประสบการณใหมๆ เก่ียวกับการใชสื่อตอตาน

การกอการรายท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
๒. สํานักงาน กสทช. มีแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลการใชสื่อตอตานการกอ

การรายสมัยใหม 
 ๓. เกิดความรวมมือ และความเขาใจรวมกัน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการถายทอดองค
ความรู ขอมูล และประสบการณในการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกํากับดูแล
การใชสื่อตอตานการกอการรายสมัยใหม 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวคิดหลักในการศึกษาการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายท่ีนํามาวิเคราะหกระบวนการและ
พฤติกรรมการใชสื่อเพ่ือกอการรายของกลุมผูกอการรายในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เปนแนวคิดท่ี
มุงทําความเขาใจการใชอํานาจในการครอบครองสื่อเพ่ือเปนเครื่องมือในการปลุกระดมความเชื่อ ความ
เขาใจ ลัทธิอุดมการณท่ีบิดเบือนจากขอเท็จจริง การใชสื่อเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ และการขมขูประชาชนท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงแนวคิดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย แนวคิดการครองอํานาจนํา (Hegemony) แนวคิด
เรื่องสงครามขับเคลื่อนและสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด(War of Movement and War of Position) 
ทฤษฎีการครอบครองการเปนเจาของสื่อ (Hegemonic Theory of Media)เปนตน ท้ังนี้ คณะผูวิจัยจะใช
แนวคิดดังกลาวเปนเครื่องมือทางความคิด (Conceptual Tools) ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
การใชอํานาจกับการใชสื่อเพ่ือการกอการราย 

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการศึกษา 
๒.๑.๑ แนวคิดการครองอํานาจนํา (Hegemony) 
การนําแนวคิดการครองอํานาจนํา (Hegemony) มาใชศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมกอการ

รายกับการใชอํานาจในการดําเนินการกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามแนวคิดของอันโต
นิโอ กรัมซ่ี (Antonio Gramsci) เชื่อวาการครองอํานาจเปนเรื่องของ “อุดมการณ” (Ideology)ซ่ึงมีความ
เก่ียวของกับความหมายของคําวา"Hegemony" ซ่ึงหมายถึง "การครองอํานาจนํา"มีความหมายถึงการนํา 
(leading) และการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน (Prominent power) กรัมซ่ีไดใหความสนใจและพัฒนาปญหา
เรื่องโครงสรางสวนบน 2

๓การใหความสําคัญกับบทบาทโครงสรางสวนบน(Super-Structure) ซ่ึงโครงสราง
สวนบนนี้ประกอบดวยสวนท่ีเรียกวา“สังคมการเมือง” (Political Society หรือ State) และ“ประชา
สังคม” (Civil Society) ซ่ึงเปนโครงสรางของระบบความคิดความเชื่ออุดมการณกฎหมายวัฒนธรรมและ
อ่ืนๆท่ีไมใชโครงสรางทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีในโครงสรางสวนบนโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีประชาสังคมนั้น
เปนพ้ืนท่ีของการสรางความยินยอมและสามัญสํานึก(Common Sense) หรือมีมุมมอง/โลกทัศนตอ
ปรากฏการณตามท่ีถูกชนชั้นปกครองหรือกลุมผูพยายามสรางการครองอํานาจนําพยายามสรางไปใน
ทิศทางเดียวกันกลาวไดวากลุมท่ีอยูในโครงสรางสังคมสวนบนในพ้ืนท่ีประชาสังคมนั้นก็จะมีความสัมพันธ
กันในเชิงอุดมการณระบบความคิดและความเชื่อมีการดําเนินการเพ่ือสราง สืบทอดและรักษาการครอง
อํานาจนํา โดยอาศัยวิธีการท่ีแตกตางไปจากสังคมการเมือง โดยใชวิธีการสรางความยินยอมพรอมใจให
เกิดข้ึนในหมูประชาชน โดยท่ีประชาชนไมรูสึกวาเปนการบังคับหรือยินยอมพรอมใจโดยธรรมชาติ สําหรับ
การใชอํานาจในประชาสังคมจะเปนการใชอํานาจนําและเปนการครองอํานาจนําในเชิงพ้ืนท่ี (Realm) 
หรือความคิด การดํารงชีวิตของผูคนในประชาสังคมจะถูกครองอํานาจหรือครอบงําทางความคิด ความเชื่อ 
และทัศนคติโดยกลุมผูปกครอง ในแงนี้ คณะผูศึกษาเห็นวา การครองอํานาจนําแมตามแนวคิดของกรัมชี่ 

๓กาญจนา แกวเทพ, ๒๕๒๖: ๑๐๕.อางใน Cultural Studies วันท่ี ๒๓พฤศจิกายน ๒๕๕๑.เขาถึงไดจาก :  
http://cultstudies.blogspot.com/๒๐๐๘_๑๑_๐๑_archive.html. (วันท่ีสืบคนขอมูล :๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘).  
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จะมุงอธิบายพฤติกรรมการรักษาอํานาจของฝายชนชั้นปกครอง หรือการครองแนวคิดเพ่ือรักษาการครอง
อํานาจ หากแตในสถานการณปจจุบันยังอาจอธิบายไดอีกวา การครองอํานาจทางความคิดและความเชื่อ
ถูกนํามาใชท้ังในแงของการรักษาอํานาจ และการตอตานอํานาจ(เดิม)เพ่ือสถาปนาอํานาจ(ใหม) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุการณการกอการรายในปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆท่ัวโลก เราจะพบวากลุม
กอการรายมักจะใชแนวคิดและความเชื่อทางศาสนา ลัทธิอุดมการณเปนเครื่องมือในการครอบงําสมาชิกท่ี
มีเครือขายท่ัวโลก และท่ีสําคัญคือการใชสื่อมวลชนเพ่ือสนับสนุนในการทําสงครามตามแนวคิดของกลุม
ตน อันสอดคลองกับแนวคิดของกรัมซ่ีท่ีวากลุมตางๆ ของชนชั้นตางๆ มารวมมือกันเพ่ือตอสูกับกลุมอ่ืน 
ท้ังนี้โดยกลุมตางๆ ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงสังคมจะพยายามครอบครองความเปนเจาทางอุดมการณ 
(hegemony) โดยการครอบงําความคิดของประชาชน และกําหนดวัฒนธรรมหลักในสังคม สําหรับการ
ครองอํานาจของกลุมกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาท่ีผานมาชี้ใหเห็นวามี
การใชวาทกรรมดานการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมในการครอบงําคนในพ้ืนท่ี ควบคูไปกับการใชความ
รุนแรงทางดานกําลัง 

๒.๑.๒ แนวความคิดเรื่องสงครามขับเคล่ือนและสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด (War of 
Movement and War of Position) 

แนวความคิดเรื่องสงครามขับเคลื่อนและสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิดเปนแนวคิดท่ีจัดวาเปน
องคประกอบหลักของการครองอํานาจนําในการดําเนินการเพ่ือสรางภาวการณครองอํานาจนําใหเกิดข้ึน 
ตามท่ีอันโตนิโอ กรัมซ่ี (Antonio Gramsci) ไดเปรียบไววาเปนการทําสงคราม แนวคิดเรื่องสงคราม
ขับเคลื่อน (War of Movement) และสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด (War of Position)๔ จึงถูกนํามาใช
โดยอธิบายวา การทําสงครามขับเคลื่อนนั้นเปนการทําสงครามในยุทธวิธีทางการทหาร การท่ีจะสามารถ
เอาชนะฝายศัตรู หรือฝายตรงขามไดจะตองทําการบุกเพ่ือยึดครองปจจัยสําคัญของฝายตรงขามใหได อาทิ 
การยึดเมืองหลวงหรือสถานท่ีสําคัญ เปนตน แตในการดําเนินการเพ่ือสรางภาวการณครองอํานาจนําให
เกิดข้ึนเหนือชนชั้นอ่ืนๆนั้น กลุม (ชนชั้น) ผูพยายามสรางภาวการณครองอํานาจนําจะตองดําเนินการตอสู
เพ่ือยึดกุม “พ้ืนท่ีเชิงอุดมการณ ความคิด ความเชื่อ”ของผูคนในประชาสังคมใหไดซ่ึงการดําเนินการชวง
ชิงหรือยึดกุมความคิด ความเชื่อของคนในพ้ืนท่ีประชาสังคมนี้ กรัมซ่ีเรียกวาเปน“การทําสงครามยึดพ้ืนท่ี
ทางความคิด” ถาสามารถเอาชนะสงครามนี้เหนือพ้ืนท่ีประชาสังคมไดสําเร็จ การสรางภาวะครองอํานาจ
นําก็จะสําเร็จไดอยางสมบูรณและยั่งยืนสืบไป 4

๕สําหรับการยึดพ้ืนท่ีทางความคิดของกลุมกอการรายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการใชสื่อเปนเครื่องมือ ใชวาทกรรม การโฆษณาชวนเชื่อผานสื่อตางๆ และยังมี
ขบวนการท่ีพยายามเสี้ยมสอนใหเยาวชนในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรูสึกวาไมใชคนไทย โดย
ผานทางระบบการศึกษา ท้ังในปอเนาะและในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแหง ยุทธศาสตรบม
เพาะความแปลกแยกผานขบวนการศึกษามีรายงานระบุวาโตะครู (ครูสอนศาสนา) บางคนไมไดสอน
ศาสนาอยางเดียว แตไดปลุกระดมความเปนรัฐปตตานี พูดถึงประวัติศาสตรความเปนรัฐอิสระอันยาวนาน 
ตอมาถูกประเทศสยามมากดข่ีขมเหง จึงตองหาโอกาสกูชาติ ซ่ึงทําใหเยาวชนจํานวนมากหลงเชื่อ

๔Roger Simon, Gramsci’s Political Thought an Introduction, Lawrence And Wishart Ltd; Revised Edition  
(April ๑, ๑๙๙๑), pp.๒๗-๒๘; ๗๔-๗๙. 
๕วัชรพล พุทธรักษา.แนวความคิดการครองอํานาจนํา (Hegemony) ของกรัมซี(่Gramsci) :บททดลองเสนอในการ 
อธิบายปรากฏการณทางการเมืองไทย.๒๕๔๙,น.๑๓-๑๔. 
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จนกระท่ังปจจุบัน 5

๖ซ่ึงสอดคลองกับความคิดมุสลิมท่ีวา วิชาการกับศาสนาเปนเรื่องเดียวกัน การเรียน
ศาสนา หมายถึงการเรียนทางดานวิชาการท่ีเปนศาสตรดานตางๆไปในตัว และถือวาวิชาการตางๆนั้นเปน
สวนหนึ่งของความรูทางศาสนาดวย ท้ังวิชาทางรัฐศาสตร กฎหมาย การเมือง เศรษฐศาสตรซ่ึงตองอยู
ภายใตกรอบแนวคิดของศาสนาอิสลาม6

๗ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดการแบงแยกดินแดนในพ้ืนท่ี 

๒.๑.๓ ทฤษฎีการครอบครองการเปนเจาของส่ือ (Hegemonic Theory of Media) 
จากแนวคิดการครองอํานาจนํา (Hegemony)ในการนํามาใชวิเคราะหเรื่องสื่อมวลชน ตามท่ีกรัม

ซ่ีเสนอวาการท่ีสังคมทุกวันนี้ยังคงสามารถสืบทอดตัวเองตอไปได (Reproduce) จําเปนตองอาศัยกลไก
สังคมมาธํารงรักษาเอาไวโดยท่ีกลไกนั้นสามารถแยกออกมาไดเปน ๒ประเภทใหญๆ คือกลไกดานการ
ปราบปราม (Repressive Apparatus) เชน กฎหมาย ตํารวจ คุก ศาล และกลไกดานอุดมการณ 
(Ideological Apparatus) เชน โรงเรียน ครอบครัว ศาสนาและสื่อมวลชนจากกลไกท้ัง ๒นี้ กลไกดาน
อุดมการณไดรับความสนใจและใหความสําคัญมากกวาเพราะเปนกลไกท่ีทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
ทํางานอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันมีลักษณะเปนไมนวมมากกวาไมแข็งและทําใหผูคนสามารถยอมรับ
ไดอยางยินยอมพรอมใจ (Consent)๘ดังนั้นการดําเนินการเพ่ือสรางภาวการณครองอํานาจนําใหเกิดข้ึนนั้น
ตองอาศัยกลไกตางๆเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ ดวยเหตุนี้ การใชสื่อเพ่ือการโนมนาวใจ ชักจูงและครอบงํา
ทางความคิดจึงกลายเปนกลไกท่ีสําคัญ 8

๙ ทฤษฎีการครอบครองการเปนเจาของสื่อ(Hegemonic Theory 
of Media) เปนทฤษฎีวิพากษท่ีมีหลักการและวิธีการวิเคราะหในมิติดานวัฒนธรรม ความคิด อุดมการณ 
ซ่ึงมีประเด็นหลักท่ีศึกษาคือการตอสูดานความคิดและอุดมการณในสังคม โดยพิจารณาสื่อมวลชนในฐานะ
กลไกทางอุดมการณ หรือเปนสนามของสงครามแยงชิงพ้ืนท่ีทางอุดมการณและวัฒนธรรม เนื่องจากสังคม
ประกอบข้ึนดวยกลุมคนตางๆ ชนชั้นตางๆท่ีลวนมีความขัดแยง ดังนั้นคนแตละกลุมก็พยายามใชกลไกทุก
อยางของสังคม รวมท้ังสื่อมวลชนเพ่ือจัดการกับความขัดแยงดังกลาวเพ่ือใหผลลัพธสุดทายออกมาเปน
ประโยชนแกกลุมหรือชนชั้นของตนมากท่ีสุด 
 ปจจุบันการกอการรายเก่ียวกับศาสนาระดับสากลไดใชประโยชนจากพัฒนาการของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพัฒนาการของสื่อสารมวลชนเพ่ือสรางกระบวนการกอการราย 9

๑๐โดยผูกอการราย
พยายามใชสื่อในการถายทอดขอความของตนเองและใชสื่อในการแพรกระจายความหวาดกลัว หวังผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการใชสื่อท่ีทันสมัยท่ีสุดในชวงเวลานั้นๆ เพ่ือจะไดสื่อสารกับผูชม
ผูฟงไดในวงกวางมากท่ีสุด นอกจากกลุมกอการรายจะใชประโยชนจากสื่อมวลชนเพ่ือการกอการรายแลว 
กลุมกอการรายยังมีอํานาจในการใชสื่อใหมหรือสื่ออินเตอรเน็ตเปนชองทางท่ีสะดวกในการดําเนินการกอ
การรายอีกดวย เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ตนั้นงายในการใชงานและการเขาถึง ไมมีขอบังคับท่ีเขมงวด 

๖สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน. ผาทางตัน : วิกฤติใต วิกฤติไทย. จับกระแสเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั.๒๕๕๐,ฉ. ๒  เมษายน ๒๕๕๐: น.๙-๑๐. 
๗บัณฑิตย สะมะอุน.ความขัดแยงชายแดนภาคใตของไทย.เอเชียปริทัศน.ปท่ี ๒๕,ฉ.๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๗: น.๙๘. 
๘กาญจนา แกวเทพ และคณะ.มองสื่อใหม มองสังคมใหม.กรุงเทพมหานคร:เอดิสันเพรส โพรดักส,๒๕๔๓. 
๙วัชรพล พุทธรักษา. กลุมประวัติศาสตรปญญาชนการครองอํานาจนําและการโตตอบตอการครองอํานาจนํา:  
แนวความคิดของอันโตนิโอกรัมช่ีกับการอธิบายการเมืองไทยรวมสมยั”เวทีวิชาการ “ประเด็นปญหาวาดวยการ 
เมืองไทยรวมสมยั I”(มิติทางประวัติศาสตรและทฤษฎ)ี ครั้งท่ี ๙, ๒๕๕๑,น.๔ 
๑๐Bridget L. Nacos, Terrorism and the Media: From the Iran Hostage Crisis to the Oklahoma City  
Bombing (New York: Columbia University Press, ๑๙๙๕) 
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ผูเขาชมเนื้อหามีจํานวนมหาศาล สามารถถายทอดขอมูลไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงกลายมาเปนเครื่องมือใหกับ
กลุมกอการรายตางๆเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการกอการรายไดงายข้ึน  การกอการรายในอินเตอรเน็ต
นั้นมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยจะมีเว็บไซตเกิดข้ึนทันทีทันใด มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และเนื้อหาบอยๆแลวก็หายไปอยางรวดเร็ว หรือในหลายกรณีดูเหมือนวาจะหายไป แตจริงแลวยังคง
เนื้อหาเดิมเพียงแตเปลี่ยนท่ีอยูบนเว็บไซตเทานั้น 10

๑๑หากสื่อกระแสหลักไมถายทอดขอความและแพรภาพ
การกระทํา กลุมกอการรายสากลก็ใชสื่อใหมหรืออินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ กลุมผูกอการรายหลายกลุมไม
สนใจสื่อกระแสหลักอีกตอไปและพยายามดึงดูดผูรับชมโดยการใชสื่อของตนเองตั้งแตเครือขายโทรทัศน
และวิทยุไปยังอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งการกอความรุนแรงท่ีเรียกวา การญีฮาดยุคใหมอินเทอรเน็ต
และสื่อรูปแบบอ่ืนท่ีผลิตข้ึนเองไดชวยใหเกิดการสรางวัฒนธรรมยอยและชองทางในการประชาสัมพันธ
ตลอดจนเกิดการรวมพวกเขาไวดวยกันซ่ึงไดนําไปสูการเคลื่อนไหวระดับโลกโดยอางวาเปนการสูรบท่ีชอบ
ธรรมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระในการสรรหาผูรวมขบวนการหาการสนับสนุนในรูปแบบของสิ่งของ
และทางการเมือง รวมท้ังการบริจาคสิ่งของเพ่ือใหสมาชิกผูรับชมไดใชประโยชน รวมถึงการรวมพวกเขาไว
ดวยอุดมการณนักรบศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงหากผูใดเสียชีวิตในการดิ้นรนตอสูกับผูท่ีไมเลื่อมใสในศาสนาและผูท่ีพวก
เขาพิจารณาวาเปนผูท่ีเลิกศรัทธาก็จะกลายเปนผูท่ียอมสละชีพเพ่ือศาสนาจึงกลาวไดวา กลุมกอการราย
ระดับสากลประสบความสําเร็จในการใชสื่อเปนเครื่องมือของกระบวนการ โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ตท่ีถูก
นํามาใชเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อหรือเขาถึงกลุมเปาหมาย  

๒.๑.๔ จากแนวคิดส่ือผลิตสารทางอุดมการณสูแนวคิดเรื่องวาทกรรม  
ความจริงแลวแนวคิดของกรัมชี่ เปนแนวคิดท่ีมาจากแนวคิดของคารล มารกซ (Karl Marx) นัก

เศรษฐศาสตรชาวเยอรมัน ซ่ึงมารกซไดอธิบายวา อุดมการณเปนความคิดท่ีถูกชักนํา ซ่ึงเปนผลมาจากการ
ท่ีชนชั้นหนึ่งพยายามท่ีจะรวบผลประโยชนจากอีกชนชั้นหนึ่ง จึงสรางสิ่งท่ีเรียกวาอุดมการณข้ึนมาเพ่ือ
ควบคุมระบบทางความคิดซ่ึงจะสงผลตอเนื่องไปยังการควบคุมระบบชนชั้นเอาไวตอไปเพ่ือดํารงไวซ่ึงการ
เอาเปรียบนั้นโดยการใชกลไกดานการครอบงําทางความคิด (Ideological Apparatus) ซ่ึงสื่อมวลชนเปน
สถาบันหนึ่งท่ีใชวิธีการบมเพาะ ปลูกฝงความคิด คานิยม อุดมการณ ทีละนอยอยูในชีวิตประจําวันทุกวัน 
เพ่ือใหคนในสังคมยอมรับความคิดหลักหรือเห็นดีเห็นงามกับอุดมการณของสังคมอยางสมัครใจสื่อมวลชน
คือทางผานอุดมการณไปสูผูรับท่ีไมไดใหทุกมุมมองของเรื่องท่ีนําเสนอ  เนื้อหาท่ีปรากฏในขาวจึงถือเปน
สวนของอุดมการณ ตามทรรศนะของมารกซ มองวาสื่อมวลชนคือหนวยหนึ่งในกระบวนการผลิตและมี
นายทุนเปนเจาของอยูจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะถือวาเปนกระบอกเสียงใหชนชั้นทุนนิยมมอมเมาประชาชน
ดวยอุดมการณของตนเอง แตในอีกแงมุมหนึ่งการนําเสนอเรื่องราวตางๆของสื่อมวลชนหลายเรื่องชวยให
ประชาชนเขารวมในการปฏิบัติการทางสังคมและมีความคิดสรางสรรคไดมากข้ึน เนื่องจากการผลิตซํ้าและ
การแพรกระจายของวัฒนธรรมไปสูมวลชนและเครื่องมือท่ีสื่อใชเปนสารทางอุดมการณคือวาทกรรมซ่ึงอยู
ในรูปแบบของโฆษณาชวนเชื่อ ซ่ึงการวิเคราะหการใชสื่อผลิตสารทางอุดมการณของกลุมกอการรายใน
พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถนําแนวคิดเรื่องวาทกรรมและแนวคิดเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อมา
วิเคราะหการใชสื่อผลิตสารทางอุดมการณของกลุมกอการรายในครั้งนี้ดวย 

๑๑พ.ท.ปนิวัธน ทรัพยรุงเรือง.กลุมกอการรายใชเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชวยในการกอการรายไดอยางไร. 
งานวิชาการดานความมั่นคงขอมูลขาวสาร และทฤษฎีการทําสงครามขอมูลขาวสาร.กลุมงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
(ภารกิจโทรคมนาคม).กสทช.เลม ๒. ๒๕๕๖: น.๓๒-๕๐. 
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วาทกรรม (Discourse) ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกตนักคิดชาวฝรั่งเศสในชวงศตวรรษท่ี ๑๙ 
(Michel Foucault,๑๙๒๖-๑๙๘๔) นั้น เปนการมองวาทกรรมในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เก่ียวของ
กับอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันในสังคม ซ่ึงยังคงมีความเก่ียวของกับเรื่องของโครงสรางทางสังคม ท้ังโครงสราง
สวนบนและโครงสรางสวนลางและเรื่องของอํานาจ วาทกรรมคือการใชภาษาเปนเครื่องมือในการสราง
สัญญะ ภาษาเปนอํานาจอยางหนึ่งท่ีสรางชุดถอยความและผลิตซํ้าความหมายและคุณคาใหแกมนุษยและ
สังคม อีกท้ังตอกย้ําและปกปดความเชื่อของสังคมบางอยาง กระท่ังชุดถอยความนั้นกลืนกลายเปนอุดมคติ
ทางสังคม ภาษาไมไดเปนสื่อในการสื่อสาร แตกลับเปนอํานาจชนิดหนึ่งท่ีแฝงรูปเขามาเปนกระบวนการ
ทางวาทกรรม(discursive formations) ท่ีสรางเอกลักษณตอบางสิ่งและสรางความเปนอ่ืนใหกับบางสิ่ง
ตางหาก11

๑๒วาทกรรมเปนเครื่องมือการสรางและรักษาอํานาจ วาทกรรมและภาคปฏิบัติการของวาทกรรม
ไดกลายเปนจารีตปฏิบัติ กฎเกณฑ ความคิด ความเชื่อ คุณคา ท่ีสถาบันตางๆในสังคมท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
นั้นๆใชเปนตัวกําหนดเอกลักษณและความหมายใหเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูการสรางความเห็นชอบไปในทิศทาง
เดียวกันทุกๆอยางในชีวิตประจําวันของมนุษยสามารถมองเปนวาทกรรมไดหากสิ่งนั้นกําลังเปนการสราง
ความหมาย (Signified) ท่ีชี้นํากรอบการรับรูของบุคคลในลักษณะของ “ความเปนมาตรฐาน”และ “ความ
เปนปกติ”ใหตัวมันเอง วาทกรรมอาจอยูในรูปของความรูเฉพาะดานหรือกฎเกณฑของผูเชี่ยวชาญตางๆ 
วาทกรรมจึงเปนกลไกการกําหนดความสัมพันธเชิงอํานาจของผูกระทําวาทกรรมนั้นๆ เพ่ือควบคุมหรือ
จัดการสังคมไดอยางแนบเนียน 

ดวยเหตุนี้สิ่งสําคัญท่ีฟูโกตพยายามแสดงใหเห็นคือ การเปดเผยถอยความ (Statement) หนึ่งท่ี
เปนตัวสรางความสัมพันธกับถอยความอ่ืนๆซ่ึงแบงปนพ้ืนท่ีและสรางรูปแบบของความหมายตางๆข้ึนมา 
ถอยความดังกลาวซอนตัวอยูภายใตคําพูดและสัญลักษณซ่ึงเก่ียวโยงกับอํานาจ ความรู และความจริง ดวย
เหตุท่ีวาทกรรมไมสามารถท่ีจะดํารงอยูไดอยางอิสระโดยปราศจากการคํ้าจุนของอํานาจ และในทาง
กลับกันอํานาจก็ไมสามารถสถาปนาตัวเองข้ึนมาไดหากขาดซ่ึงวาทกรรมในการสรางชุดความรูเพ่ือการ
สยบยอมและปฏิบัติตามอํานาจ ดังนั้นสิ่งท่ีฟูโกตพยายามชี้ใหเห็นก็คือวาทกรรม ท่ีซอนตัวอยูภายใตความ
เปนเอกภาพ ความผสมกลมกลืน ความตอเนื่องของปรากฏการณในสังคมเก่ียวโยงกับการคํ้าจุนของ
เครือขายสถาบัน (อํานาจ) ท่ีเปนท่ีมาของวาทกรรมเชิงอํานาจกับภาคปฏิบัติการทางสังคมนั่นเอง ซ่ึง
อํานาจเปนเรื่องของการใช โดยมีมนุษยเปนกลไกของอํานาจในการเปนตัวกลางของเรื่องราวตางๆใหเปน
เอกภาพ กลาวไดวาอํานาจถูกใชผานมนุษย ดังนั้นการใชสื่อเปนเครื่องมือเพ่ือการเผยแพรวาทกรรมจึงเปน
ท่ีนิยมของกลุมผูมีอํานาจและใชอํานาจในสังคมในแงนี้ แนวคิดของฟูโกตจึงสอดคลองกับกรัมชี่ ซ่ึงมี
ความเห็นวาการครองอํานาจ (hegemony)ทางดานวาทกรรม (Discourse) ท่ีปรากฏอยูในสื่อมวลชนนั้น
นาจะทรงพลังมากโดยท่ีวาทกรรมจะทํางานดวยตัวเองโดยใชอํานาจในการสรางความจริง (Truths) และ
ความรู (Knowledge) เพ่ือปดก้ันความหมายอ่ืนๆท่ีแตกตางซ่ึงอยูในรูปของการสรางสิทธิความชอบธรรม
ท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความสามารถท่ีจะควบคุมใหอีกฝายทําในสิ่งท่ีตนตองการไดปจจุบันกลุมกอการ
รายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใชอุดมการณทางศาสนาและวัฒนธรรมมาผลิตวาทกรรมเพ่ือกอ
ความไมสงบ กลาวคือ ใชวิธีการตีความแบบเขมขน (เพ่ือสรางวาทกรรม) จากหลักคําสอนทางศาสนา
เก่ียวกับการทําสงครามของศาสนาอิสลามเพ่ือตอสูกับความอยุติธรรม มาบิดเบือนขอเท็จจริงเพ่ือกอ

๑๒Foucault, Michel, ๑๙๖๖/๑๙๗๐, p. ๔๓. เขาถึงไดจาก : http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2552/phil 
๐๓๕๒ws_ch๓.pdf. (วันท่ีสืบคนขอมูล : ๑๐สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 

๑๐ 
 

                                                           

http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2552/phil0352ws_ch3.pdf.%20(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2552/phil0352ws_ch3.pdf.%20(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


สงครามแบงแยกดินแดน โดยวาทกรรมท่ีถูกผลิตข้ึนจะถูกนําเขาสูกระบวนการเผยแพรผานสื่อ เชนหนังสือ 
คูมือ ใบปลิว และหนังสือเบอรญิฮาดซ่ึงผูเขียนเปนกลุมคณะผูมีอํานาจสูงสุดท่ีมาจากมุสลิมนิกาย
สุนนีมัซฮับซาฟอียเนื้อความในหนังสือแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนวาหากการตอสูเพ่ือปลดปลอยรัฐ
ปตตานีไดรับชัยชนะ พวกเขาจะใชการปกครองในรูปแบบของอิสลาม (Shariat) ดานการปกครองใชตาม
ระบอบอิสลาม12

๑๓ การบิดเบือนความหมาย คําวา “ญิฮาด” (Jihad) ซ่ึงความหมายทางศาสนาท่ีแทจริง
หมายถึง  ความพยายามท่ีจะเพ่ิมศรัทธาในพระเจารวมท้ังการทําความดีการเผยแพรศาสนาผูทําการญิฮาด
เรียกวามุญาฮิดหรือมุญาฮิดีน คํานี้ไมไดหมายถึงสงครามศักดิ์สิทธิ์ดังท่ีผูมิใชมุสลิมเขาใจ และเปนศัพททาง
ศาสนาคําหนึ่งท่ีถูกเขาใจผิดบอยครั้ง 13

๑๔และคนจํานวนมากมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง คลาดเคลื่อนและมี
อคติ14

๑๕ซ่ึงกลุมกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใชโอกาสนี้เพ่ือสรางความหมายวาทกรรม “ญิ
ฮาด” (สงคราม)ใหเปนท่ีเขาใจวาคือการทําสงครามตามหลักคําสอนของศาสดาศาสนาอิสลามท้ังนี้กลุมกอ
การรายใชวาทกรรมในการทําสงคราม ใหกลายเปนความถูกตองหรือสงครามแหงความศักดิ์สิทธิ์และ
ยุติธรรมสําหรับชาวมุสลิม        
 การศึกษาวาทกรรมของผู มีอํานาจในกลุมผูกอการราย คือการศึกษาเก่ียวกับภาษาท่ีมีใน
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมในการสรางระบบความหมายและไดรับการยอมรับซ่ึงผูมีอํานาจผลิตวาท
กรรมข้ึนเพ่ือโฆษณาชวนเชื่อและปลุกระดมใหเกิดเหตุการณความไมสงบ นอกจากนี้ ยังเปนการศึกษา
วิเคราะหกระบวนการทํางานของภาษา ซ่ึงมุงเนนคนหากระบวนการสรางความหมายของภาษา ตาม
ทัศนะของฟูโกตท่ีวาถึงแมภาษาจะเปนตัวแทนความคิดของมนุษย แตก็ไมอาจละเลยวาความคิดนั้นก็เปน
ตัวแทนของตัวมันเองท่ีมีอํานาจเชนกัน 

๒.๑.๕ แนวคิดเรื่องการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) 
 จากการ ศึกษา เ รื่ อ ง  บทบาทของสื่ อ ในการก อการ ร ายส ากล (The Media’s Role in 
International Terrorism) พบวา สื่อ (Media) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และการกอการราย 
(Terrorism) ท้ัง ๓ตัวแปรนี้ตางมีอิทธิพลตอกัน โดยกลุมกอการรายไดใชเนื้อหาหลัก (Messages)๑๖หรือ
วาทกรรมของการทําสงครามแบบญีฮาดแบบตีความอยางเขมขน โดยใชกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ 
(Propaganda) ผานสื่อตางๆการโฆษณาชวนเชื่อจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการโนมนาวใจใหชาวมุสลิมใน
พ้ืนท่ียอมรับและเห็นดวยกับอุดมการณของกลุมกอการราย 
 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หมายถึง การสื่อสารรูปแบบหนึ่งท่ีมุงชักจูงทัศนคติของ
ประชาคมตออุดมการณหรือมุมมองบางอยางโดยการนําเสนอการใหเหตุผลเพียงขางเดียว การโฆษณา
ชวนเชื่อมักทําซํ้าและกระจายในสื่อหลายชนิดเพ่ือสรางผลท่ีเลือกสรรแลวในทัศนคติของผูชม 16

๑๗ท้ังนี้การ

๑๓ปญญศักย โสภณวส.ุวาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต.ความมั่นคงศึกษาสาํนักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย, ฉ.๒๑ ปท่ี ๒๕๕๐ : น.๒๗. 
๑๔วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ีเขาถึงไดจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ญิฮาด.(วันท่ีสืบคนขอมูล : ๑๕สิงหาคม 
๒๕๕๘). 
๑๕ปญญศักย โสภณวส.ุ(เรื่องเดียวกัน),น.๒๓-๒๔. 
๑๖John Martin (๒๐๐๘).   The Media’s Role in International Terrorism.เขาถึงไดจาก:  
http://pegasus.cc.ucf.edu/~surette/mediasrole.html. (วันท่ีสืบคนขอมูล: ๑๕สิงหาคม๒๕๕๘). 
๑๗วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ีเขาถึงไดจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/การโฆษณาชวนเช่ือ.(วันท่ีสืบคนขอมูล :  
๑๕สิงหาคม๒๕๕๘). 

๑๑ 
 

                                                           

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


โฆษณาชวนเชื่อซ่ึงเปนรูปแบบการสื่อสารเพ่ือชังจูงใจสูกลุมเปาหมายผานสื่อแขนงตางๆ โดยท่ีตัวเนื้อหา
สาร (message) ถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับการอรรถาธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือดํารงเปาหมายท่ีกลุม
กอการรายตองการจะบรรลุ ตามท่ี กาญจนา แกวเทพ กลาววา การโฆษณาชวนเชื่อเปนรูปแบบหนึ่งของ
การสื่อสารเพ่ือโนมนาวขนาดใหญ (Persuasive Communication) โดยเฉพาะในชวงสงครามซ่ึงประเทศ
ตางๆพยายามคนคิดกลยุทธและวิธีการอยางแยบยลเพ่ือนําสื่อมาใชปลุกเราใหประชาชนทุกคนเห็นดวย
และใหความรวมมือในการทําสงคราม17

๑๘ 
นักทฤษฎีโฆษณาชวนเชื่อจําแนกการโฆษณาชวนเชื่อออกเปน ๓ แบบคือ แบบสีดํา สีขาว และสี

เทา18

๑๙           
 ๑.การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีดํา หมายถึง การโฆษณาแบบท่ีตั้งใจจะใชกลยุทธตางๆเพ่ือการโกหก
หลอกลวงเปนการเฉพาะ เชน การโฆษณาชวนเชื่อของนาซี     
 ๒.การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีขาว หมายถึง การโฆษณาท่ีตั้งใจจะขจัดการเผยแพรแนวคิดและ
ขอมูลท่ีเปนอันตราย รวมท้ังการใสขอมูลดานบวกเพ่ือเบนความสนใจของประชาชนออกไปจากเรื่องราวท่ี
กําลังเปนประเด็นอยู         
 ๓.การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีเทา หมายถึง การรวมเอาท้ังการเผยแพรขอมูลและแนวคิดท่ีอาจจะ
มีท้ังจริงและลวงปนๆกันไปโดยมีวิธีการโฆษณาท่ีนํามาใช คือ19

๒๐ 
๑)การใหขอเท็จจริง (News & Information) ออกมาในรูปแบบของการรายงานขาว 
๒)การบิดเบือนขาวท่ีไดเลือกสรรแลว (Distortion through Selection) โดยการตัดตอ

เสริมแตง 
๓)การโกหก (False Propaganda) นี้ใชไดผลแตตองควบคูกับการกลาวซํ้าแลวซํ้าเลา

เพราะหลักความจริงมีอยูวา “repetition makes belief” 
๔)การลางสมอง (Thought Reform) หมายถึง วิธีการใสความคิดใหมๆใหกับบุคคล

ท้ังหลายท่ีตองการโฆษณาชวนเชื่อ อาจอยูในรูปแบบการอบรม สัมมนา เปนตน 
๕)การโฆษณาชวนเชื่อท่ีซอนเรน (Covert Propaganda) หมายถึงการไมทําอยาง

เปดเผย แตอาศัยวิธีท่ีแยบยล 
๖)การอางเอาสิ่งดีงามอุดมคติมาเปนเครื่องลอ (Appeal to Idealism) เชน การมีชีวิตท่ี

ดีงามกวาความยุติธรรมในสังคม 
การกอการรายในกลุมกอรายระดับสากลมีการใชกระบวนการการโฆษณาชวนเชื่อ โดยเนื้อหาท่ีใช

ในการโฆษณาชวนเชื่อ เนนการสรางความชอบธรรมในการใชความรุนแรงของกลุมตน เปนการกลาวอาง
วากลุมตนไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากจะใชความรุนแรง โดยพยายามนําเสนอความรุนแรงวาเปนหนทาง
เดียวท่ีผูออนแอกวาจะสามารถใชในการตอสูกับการกดข่ีของศัตรูสรางความชอบธรรมกับการใชความ
รุนแรงนั้น เปนการใสรายและขจัดความชอบธรรมของฝายศัตรู โดยใชคํากลาววา “ความรุนแรงท่ีเรา
กระทํานับวานอยนักเม่ือเทียบกับการกระทําของฝายศัตรู”  และในขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงการกลาวถึง

๑๘กาญจนา แกวเทพ.สื่อสารมวลชน:ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:เอดสิันเพรส โพรดักส, ๒๕๔๓. 
๑๙กาญจนา แกวเทพ.สื่อสารมวลชน:ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:เอดสิันเพรส โพรดักส, ๒๕๔๓. 

๒๐บุญรอด ศรีสมบัต,ิ การโฆษณาชวนเช่ือ.ในเอกสารวิชาการปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ. 
ชุดท่ี ๒๓.กรุงเทพฯ,โรงเรียนเสนาธิการทหารบก,๒๕๔๕. 

๑๒ 
 

                                                           



การท่ีกลุมตนทํารายผูอ่ืน แตจะเนนย้ําถึงการกระทําอันรุนแรงของรัฐบาลและผูปกครองท่ีกระทํากับฝาย
ตน โดยใชคําวา “เขนฆา” “ฆาตกรรม” และ “ลางเผาพันธุ” กลุมผูกอการรายจะพยายามแสดงใหเห็นวา
กลุมตนถูกคุกคามอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังใชถอยคํา ภาษาท่ีไมรุนแรงเพ่ือลดภาพความรุนแรงของกลุม แม
กลุมกอการรายเปนกลุมท่ีชอบสรางความรุนแรงแตมักจะบอกวากลุมตนตองการยุติเหตุการณโดยสันติ 
และเปาหมายสูงสุดคือการตกลงกันโดยอาศัยวิธีการทางการฑูตและแรงกดดันจากชาติท่ีเปนกลาง 20

๒๑

 จากเหตุการณการกอความไมสงบนั้น กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อไดถูกนํามาใชผานกลุมผูนํา
การกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยผลิตสารทางอุดมการณในรูปของหนังสือชื่อ“การ
ตอสูท่ีปตตานี” ท่ีผานการแปลและถอดความจากภาษายาวี และถูกนํามาเผยแผเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๗ซ่ึงเปน
การพูดถึงการรบกับคนนอกศาสนาซ่ึงถูกปกปดอยู ใจความวา “ศัตรูของเราท่ีแทจริงและเราก็ยากท่ีจะรู
เขา แตการปกปดของพวกเขาเหลานั้นจะตองมีการเปดเผย เนื่องจากพระเจาจะไมมีการปกปดเปนอันขาด
และเม่ือความลับถูกเปดเผยทานก็จงฆาเขาทันที เขาเปนคนสองหนาหรือนกสองหัวท่ีแทจริง นักรบเพ่ือ
ศาสนาท่ีกลาตายท้ังหลาย จงอยาไดเสียดายหรือรักพวกเขาเลย เนื่องจากเขาคือศัตรูของทานท่ีอันตราย
ท่ีสุด และในวันท่ีโลกสลายขางหนาเขาจะไปอยูในนรกท่ีแยกตางหาก คือในนรกชั้นลางสุด เขาไมไดเปน
เพ่ือนของทานหรือพอแมของทานอีกแลว”21

๒๒ ซ่ึงแทจริงแลวเปนการบิดเบือนคําสอนของศาสนา เพ่ือปลุก
ระดมชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีเกิดความเขาใจเชนนั้นจริง 

๒.๑.๖ การใชส่ือเพ่ือการตอตานการกอการราย (Counter-Terrorism) และสรางสันติภาพ 
(Peace Journalism) 

เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงหลายปท่ีผานมาเพ่ิมความซับซอน 
ละเอียดออน และเชื่อมโยงกับหลายมิติ โดยปญหาสําคัญคือ เรื่องอัตลักษณชาติพันธุมลายู ศาสนาอิสลาม 
และประวัติศาสตรรัฐปตตานี จนกระท่ังปจจุบันสรางความเสียหายตอประเทศในหลายดาน ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงภายในประเทศซ่ึงปญหาเหลานี้ไดถูกระบุไวในนโยบายความ
ม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔การกอการรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคงซ่ึงยังคงมีมาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนื่องในทุกภาคสวน สาเหตุความ
ขัดแยงประการหนึ่งท่ีพบในปจจุบันมาจากปญหาการตอตานหรือกลุมท่ีตองการแบงแยกดินแดน ปญหา
การตอตานรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องอุดมการณของกลุมหรือขบวนการตางๆท้ังท่ีตองการแบงแยกดินแดนหรือกอตั้ง
รัฐอิสลาม ในปจจุบันนี้ดวยกระแสอิสลามนุวัฒน (Islamization) คือการฟนฟูสํานึกความเปนอิสลาม
ข้ึนมาในตะวันออกกลางและแผขยายมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดทําใหกลุมท่ีเคลื่อนไหวอยูใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับความชวยเหลือจากกลุมกอการรายหรือกลุมแบงแยกดินแดนอ่ืนๆในประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และรวมไปถึงกลุมอัลกออิดะห(Alqaida) ดวย ดังนั้นปญหานี้จึงกลายเปน
ปญหาทองถ่ินท่ีถูกกลุมมุสลิมท่ีนิยมใชความรุนแรงเอาศาสนามาบังหนาหาเหตุขยายผล ทําใหปญหา
ทองถ่ินใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยกลายเปนปญหาสากล วิธีการแกปญหาจึงตองมองท้ังใน

๒๑พ.ท.ปนิวัธน ทรัพยรุงเรือง.กลุมกอการรายใชเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือชวยในการกอการรายไดอยางไร. 
งานวิชาการดานความมั่นคงขอมูลขาวสาร และทฤษฎีการทําสงครามขอมูลขาวสาร.กลุมงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
(ภารกิจโทรคมนาคม).กสทช.เลม ๒. ๒๕๕๖:น.๓๒-๕๐. 
๒๒ปญญศักย โสภณวส.ุวาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต.ความมั่นคงศึกษา  สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย.๒๕๕๐, ฉ.๒๑ : น.๑๔-๑๕. 

๑๓ 
 

                                                           



ระดับทองถ่ินและสากลดวยเชนกัน22

๒๓        
 จากการใชสื่อเพ่ือการกอการรายของกลุมกอการรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น สงผลให
เกิดความเสียหายท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ท้ังนี้ฝายรัฐ ฝายประชาชน และสื่อมวลชน ตองรวมมือ
ในการปองกันและตอตานการกอการราย ท้ังนี้สื่อมวลชนมีบทบาทหนาท่ีใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการราย 
ซ่ึงเปนวิธีปองกันไมใหมีการเกิดการกอการรายโดยแสดงใหเห็นวาไมเห็นดวยกับวิธีการกอความไมสงบของ
กลุมกอการราย รวมท้ังปองกันและตอตานการใชสื่อเพ่ือการกอการราย ขณะเดียวกันตองสนับสนุนการใช
สื่อเพ่ือสันติภาพหรือเพ่ือใหเกิดสันติภาพโดยรวมของประเทศซ่ึงเปนวิธีแกปญหา สําหรับหนาท่ีของสื่อเพ่ือ
ตอตานการกอการรายนั้น ประเทศตางๆท่ีมีการกอการรายไดเริ่มใชวิธีเหลานี้ผานสื่อมวลชน สื่อใหม สื่อ
บุคคล สื่อทองถ่ิน แตนโยบายการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
ผานมานั้นยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาท่ีควรหากเปรียบเทียบกับประเทศมหาอํานาจอยางเชน 
สหรัฐอเมริกา ท่ีผูนําประเทศใหความสําคัญกับการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายในระดับสากล และ
เปนการใชสื่อใหญระดับสากลเชนกัน กลาวไดวากลยุทธในการตอตานการกอการราย ตองเริ่มจากผูนํา
ของประเทศ เชนประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี ในการกําหนดนโยบายตอตานการกอการราย 
สื่อมวลชนและสื่อตางๆตองกําหนดวาระสื่อตามนโยบายของผูนําเพ่ือเปนเครื่องมือทําใหประชาชนใหการ
สนับสนุนกระบวนการตอตานการกอการราย (Since leaders with solid public approvals are in 
excellent position to lead public opinion to begin with, they are likely to succeed to enrich 
compatriots support for their counterterrorist policies in the aftermath of major terrorist 
attacks. One reason for this advantage is the press’s tendencies to pay extraordinary 
attention to the uttering of heads of governments and states during crisis situation. As 
result,presidents and prime ministers are in excellent positions to affect and even set the 
media agenda with respect to a perceived crisis.)๒๔ 

ดังนั้นการปองกันและตอตานการกอการราย (Counter-Terrorism) จึงตองไดรับความชวยเหลือ
จากผูนําประเทศและผูนําภาคสวนตางๆในการสนองตอนโยบาย กลาวไดวาเปนการใชวิธีปฏิบัติการตางๆ 
อันประกอบดวย ยุทธวีธีทางการทหาร เทคนิคตางๆ และกลยุทธการจัดการ ท้ังฝายทหารตํารวจ องคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมกันตอตานและปองกันการกอการราย(Incorporates the practice, 
military tactics, techniques, and strategy that government, military, police, violent non-
state actors and business organizations use to combat or prevent terrorism.)๒๕ดวยเหตุนี้ จึง
ควรใหความสําคัญและนําแนวคิดการใชสื่อเพ่ือตอตานการกอการรายและสื่อเพ่ือสันติภาพมาประยุกตใช
ในสถานการณการกอการรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย  สันติภาพคือ ภาวะแหงความสงบ
ในสังคมอันเกิดจากความสมดุลในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จากเหตุการณความไม

๒๓สุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน. ผาทางตัน : วิกฤติใต วิกฤติไทย. จับกระแสเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๕๐,ฉ.๒ เมษายน ๒๕๕๐:น.๖. 
๒๔ Brigitte L. Nacos (๒๐๐๖).  Terrorism/Counterterrorism and Media in the Age of Global 
Communication,  United Nations University Global Seminar Second Shimame-Yamaguchi 
Session“Terrorism A Global Challenge”. 
๒๕วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.เขาถึงไดจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-terrorism. (วันท่ีคนขอมูล: 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

๑๔ 
 

                                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_tactics
https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy
https://en.wikipedia.org/wiki/Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Military
https://en.wikipedia.org/wiki/Police
https://en.wikipedia.org/wiki/Violent_non-state_actor
https://en.wikipedia.org/wiki/Violent_non-state_actor
https://en.wikipedia.org/wiki/Business
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism
https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-terrorism.(%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมกอการรายยังคงดําเนินการทําสงครามแบงแยกพ้ืนท่ีออกจาก
แผนดินของไทย ซ่ึงสงครามและความรุนแรงไมใชทางออกสําหรับสันติภาพอีกตอไปแตสันติวิธีเทานั้นท่ีจะ
รักษาและบรรลุถึงสันติภาพอันเท่ียงแทและยั่งยืนได ไมวาสันติภาพระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก25

๒๖การเสริมสรางสันติภาพ เปนการคัดคานสงครามอันไมเปนธรรม คัดคานการกอ
การราย กอสงครามหรือเขารวมสงคราม ตลอดจนคัดคานความรุนแรงตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม การคัดคาน
เชนนี้จะมุงใหสัมฤทธิผลท่ีแทจริงในแงของการสื่อสาร คือ การมีพลังหนุนเนื่องในการตอสูคัดคานสงคราม 
และเสริมสรางสันติภาพ โดยองคกรแหงการสื่อสารนั้นมีเสถียรภาพเพียงพอจะยืนหยัดทําประโยชนเพ่ือ
สันติประชาธรรมตอไปได 26๒๗ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางสันติภาพภายใตสถานการณนี้เพ่ือ
หาทางออกใหกับประเทศ  

๒.๑.๗ บทบาทหนาท่ีของส่ือเพ่ือสรางสันติภาพ 
บทบาทหนาท่ีของสื่อมวลชนเพ่ือการตอตานการกอการรายและสรางสันติภาพ เปนหนาท่ีของสื่อ

ท่ีมีความรับผิดชอบตามหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนสื่อมวลชนจะตองไมเปนเพียงแค“ผูสังเกตการณ” 
เทานั้น หากแตจะตองเรียนรูดวยวา สังคมของเรากําลังมุงหนาเดินไปสูสันติภาพหรือสงคราม บทบาทของ
การสื่อสารมวลชนเทาท่ีเปนมาในอดีต พบวาการสื่อสารมวลชนนั้นพัฒนามาเคียงคูกับสงครามและความ
รุนแรงท้ังทางกายภาพและทางโครงสรางมากกวาเลนบทบาทเปนดอกไมแหงสันติภาพ27

๒๘  
 บทบาทของการสื่อสารเพ่ือสรางสันติภาพ ตองมีบทบาทหนาท่ีรวมแกปญหาเม่ือเกิดความรุนแรง 
คือการใหขอมูลขาวสารตามความเปนจริงเผยแพรทัศนะท่ีถูกตองดีงามเปนการเสนอแนะลูทางของความ
เปนไปไดในอันท่ีขจัดปญหา 28

๒๙สังคมไทยไมไดคาดหวังวาสื่อตองเขามาเปนผูลดความขัดแยง แตหวังใหสื่อ
นําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน มากเทาท่ีจะหาได และไมลําเอียงเขาขางใคร ซ่ึงเชื่อวาการสื่อขาวท่ีดีจะ
ทําใหความขัดแยงลดลง ท้ังนี้การสื่อขาวเพ่ือสันติภาพตองคํานึงถึงความครอบคลุม เปนธรรมและถูกตอง
ใหมากท่ีสุด เพ่ือนําเสนอเหตุการณและมองลึกไปถึงการวิเคราะห ดังแนวคิด Peace Journalism หรือ
การสื่อขาวเพ่ือสันติภาพ เปนแนวคิดท่ีเปลี่ยนคานิยมสื่อมวลชนใหเห็นความสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ศีลธรรมและจริยธรรม เปนการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหกับกลุมคนตางๆอยางเทาเทียมกันในพ้ืนท่ี
สื่อมวลชน และเปนการเปดกรอบความคิดทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 29

๓๐แนวคิดการสื่อขาวเพ่ือ
สันติภาพมีความสําคัญตอนักวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนเปนตัวกลางในการถายทอดขอมูลขาวสาร
ไปสูประชาชนและพบวาเนื้อหาในสื่อมวลชนมีแนวโนมการแบงฝายเขาฝายเรามากข้ึนขณะท่ีแนวคิดเรื่อง
คุณคาขาวในทางวารสารศาสตร หรือ บัญญัติ ๑๐ประการมีโอกาสท่ีจะเอ้ือใหสื่อมวลชนละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูอ่ืนและท่ีสําคัญขาดการผนวกประเด็นเรื่องความเขาอกเขาใจกัน ความสมานฉันท

๒๖กาญจนา แกวเทพ. สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๐. 
๒๗วิภา สุขกิจ.มาชวยกันสรางสันติภาพ ดวยการสื่อสาร.อางใน กาญจนา แกวเทพ, สื่อในสันติภาพ สันตภิาพในสื่อ. 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๐. น.๔๖-๕๐. 
๒๘กาญจนา แกวเทพ. “ความสมัพันธสามเสา:การสื่อสาร-สงคราม-สันติภาพ”สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ . 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๓๐.น.๓๑-๔๔. 
๒๙วิภา สุขกิจ. “มาชวยกันสรางสันตภิาพ ดวยการสื่อสาร”สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, ภาควิชาการสือ่สารมวลชน  
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,น. ๔๖-๕๐,๒๕๓๐, 
๓๐ธีรเดช เอ่ียมสําราญ .คูมือรายงานขาวในสถานการณความขัดแยง.กรุงเทพมหานคร : หจก.เจรญิวิทยการพิมพ, 
๒๕๕๒. 

๑๕ 
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๓๑และหนาท่ีของการสื่อขาวเพ่ือสันติภาพอีกรูปแบบหนึ่งคือการสื่อขาวท่ีไวรู
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๓๒กลาวถึงการสื่อขาวท่ีไวรูตอความขัดแยง
วาใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูสื่อขาวผูสื่อขาวตองนําเสนอขอมูลในดานลดความขัดแยง
ลงไมเปนแคผูเฝามองเหตุการณแลวรายงานสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหสังคมทราบเทานั้นแตตองไหวรูตอความขัดแยง 
เรียนรูและศึกษาวิเคราะหความขัดแยง รวมท้ังคนหาความจริง ความคิดเห็น และมุมมองใหมๆท่ีเก่ียวของ
กับความขัดแยง รายงานความเคลื่อนไหวของบุคคลท่ีพยายามจะแกไขความขัดแยง สังเกตการณทุกฝายท่ี
เก่ียวของและรายงานวาความขัดแยงท่ีคลายคลึงกันนี้วาท่ีผานมาวามีการแกปญหากันอยางไร  
 การใชสื่อทางเลือกเปนสื่อเพ่ือสันติภาพหรือใชสื่อทางเลือกเปนเครื่องมือใหเกิดสันติภาพนั้นเปน
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยแกไขและลดปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากสื่อ
ทางเลือกมีพ้ืนท่ีใหคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออก สื่อทางเลือกเปนสื่อท่ีใกลชิดกับ
คนในพ้ืนท่ี ซ่ึงผลิตเนื้อหาเผยแพรในพ้ืนท่ีโดยคนในพ้ืนท่ีสามารถพัฒนาประเด็นและเครื่องมือสื่อสาร สื่อ
ทางเลือกจึงเปนสื่อของประชาชนเพ่ือประชาชนโดยแทจริง หากขาดพ้ืนท่ีสวนนี้ไป คนนอกพ้ืนท่ีจะไม
ทราบวาเกิดปญหาอะไรข้ึน สื่อทางเลือกหรือสื่อในพ้ืนท่ีจึงเปนสื่อท่ีสําคัญท่ีสุดในสถานการณท่ีเกิดความ
ขัดแยงเชนในบริเวณพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยท่ีสื่อทางเลือกจะสรางความรูความเขาใจ เปน
ตัวขับเคลื่อนทําใหเกิดสันติภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลองกับคําสัมภาษณของบรรณาธิการขาว สถานีโทรทัศน
ดิจิตอล นิวสทีวี 3 2๓๓ท่ีกลาววา“สื่อทางเลือกและสื่อในพ้ืนท่ีเปนผูมีบทบาทสําคัญ (key actors) ในการดึง
เสียงของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีข้ึนมาใหมากท่ีสุดเพ่ือรวมกําหนดชะตากรรมและการจัดการตัวเองใน
อนาคต เนื่องจากเปนสื่อท่ีใกลชิดประชาชนและเปนขอจํากัดท่ีสื่อกระแสหลักหรือสื่อสวนกลางของ
ประเทศไมสามารถเขาถึง “เสียง” เหลานั้นได”       
 กลาวโดยสรุป สื่อทางเลือกใชเกณฑสําคัญดานเนื้อหาสาระท่ีเปนประเด็นปญหา ขาวสาร
ทางเลือกจากภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงการรับรูของสังคมไปสูความเขาใจท่ี
ถูกตองตอประเด็นปญหานั้นๆการรณรงคการมีสวนรวมตอวาระหนึ่งๆ (Agenda Setting) เพ่ือผลกระทบ
ดานความเปนธรรมและการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมแกภาคประชาชนซ่ึงคือการหนาท่ีดาน To Inform, To 
Educate, To Persuade ตามแนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารมวลชน ซ่ึงมีเปาหมายของการสื่อสาร ๓
ระดับ ไดแก33๓๔  

๑.การสื่อสารภายในภาคประชาชน (Internal Communication) มีความสําคัญในระดับฐานราก
เนื่องจากเปนการสื่อสารท่ีทําใหเกิดการ"เรียนรู"และปลูกสราง"สํานึก"ไดมากท่ีสุดเปนการสื่อสารท่ีให
ขอมูลเชิงลึกและทําใหเกิดการมีสวนรวมไดมากท่ีสุดเพราะเปนการสื่อสารท่ี "เห็นหนาเห็นตา"  

๓๑พิรงรอง รามสตู รณะนันท.เขาถึงไดจาก :http://v๑.midnightuniv.org/midnight๒๕๔๔/๐๐๐๙๙๙๙๕๔๑.html 
(คนขอมูล : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
๓๒ Ross Howard.Conflict Sensitive Journalism.เขาถึงไดจาก : http://www.mediasupport.org/wp- 
content/uploads/๒๐๑๒/๑๑/ims-csj-handbook-๒๐๐๔.pdf. 
http://v๑.midnightuniv.org/midnight๒๕๔๔/๐๐๐๙๙๙๙๕๔๑.html.(คนขอมูล : ๒๒กันยายน  ๒๕๕๘) 
 
๓๓คําสัมภาษณนายเสริมสุขกษิติประดิษฐ. ๒๕๕๖.สนามสันติภาพ: เครือขายการสื่อสารภาคประชาสังคมเขาถึงได 
จาก: http://www.deepsouthwatch.org/node/๕๖๔๓ 
๓๔สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ “ปญหาสื่อสารมวลชนในสังคมไทยทําไมตองสื่อทางเลือก”. เขาถึงได 
จาก:http://v๑.midnightuniv.org/midnight๒๕๔๕/newpage๑๗.html.(วันท่ีคนขอมูล:๒๓ กันยายน ๒๕๕๘) 

๑๖ 
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 ๒. การรณรงคสาธารณะ (Public Campaign) ผลกระทบสวนใหญท่ีเกิดข้ึนคือ การจําไดหมายรู
หรือเขาใจ ซ่ึงอาจสงผลตอการเกิดนโยบายไดแตเนื่องจากพฤติกรรมผูรับสารในสังคมไทยสวนใหญยังเปน 
"เสียงเงียบ" หรือ silence majority อีกท้ังการรณรงคเชิงสังคมก็มิไดมีความหมายแตเพียงการรณรงค
ขนาดใหญใชทุนมากใชสื่อมากเทานั้น       
 ๓.การสนับสนุนนโยบาย (Policy Advocacy) อันเปนผลกระทบหรือเปาหมายท่ีตองการในการ
รณรงคสรางกระแส ซ่ึงนอกเหนือจากกระบวนการทางสังคมแลว จําเปนตองใชกระบวนการฉันทามติ
กระบวนการทางการเมือง และปจจัยซับซอนอ่ืนๆ       
 ตามท่ีกลาวมาขางตน การสื่อสารเพ่ือสันติภาพแบงไดเปน ๒ ดาน คือ ดานการสื่อสารเพ่ือ
สันติภาพในสวนแนวปฏิบัติในวิชาชีพขาวหรือสื่อมวลชน ท่ีเรียกวาสื่อเพ่ือสันติภาพ (Peace journalism) 
โดยสื่อมวลชนออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลความขัดแยงหรือความรุนแรง มุงเนนวิธีการนําเสนอขาวจาก
มุมมองท่ีหลากหลายของแตละฝายและสามารถเรียบเรียงขอมูลใหรอบดานเพ่ือมองหาทางออกของปญหา
ความขัดแยงใหมากท่ีสุด และดานการสื่อสารเพ่ือสันติภาพในสวนโครงการหรือกิจกรรม การมีสวนรวม 
การผลิตและการสื่อสาร หรือใชสื่อประเภทตางๆเพ่ือสนับสนุนและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ
คือ การสื่อสารท่ีมุงเนนสันติภาพ (Peace-oriented Communication) ซ่ึงการสื่อสารเพ่ือสันติภาพท้ัง
สองจะมีความแตกตางกันอยู แตทวาการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ ไมใชเรื่องท่ีเก่ียวของเฉพาะกับองคกรสื่อ 
นักสื่อสารมืออาชีพหรือผูท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารเทานั้นแตมิติของการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ ท่ี
สามารถทําใหเกิดผลไดจริงนั้นตองเปนการประสานเครือขายท้ังสวนท่ีเปน Peace journalism และ 
Peace-oriented communication๓๕       

ดังนั้นแนวทางการสรางสื่อเพ่ือสันติสุข เปนการตระหนักของสื่อกระแสหลักในการรายงานขาวให
นําไปสูการแกปญหาความขัดแยงและใหความสําคัญกับสื่อทางเลือก สื่อทองถ่ิน และสื่อบุคคล ในการ
สรางสันติภาพ ท้ังนี้สื่อทางเลือกตองเปนรูปแบบการสื่อสารแบบระนาบและเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จากการนํากระบวนการสื่อสารในสื่อทางเลือกมาปฏิบัติภายใตสถานการณความไมสงบ
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมานั้น สื่อทางเลือกสามารถตอบสนอง
ความตองการสื่อสารของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสื่อเลือกท่ีจะใชวิธีปฏิสัมพันธกับ
กลุมเปาหมายเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของคนในพ้ืนท่ีประกอบกับการนําเสนอขาวท่ีเนนการสื่อสารแบบมี
สวนรวมของประชาชนมากข้ึนเปนการสื่อสารท่ีเปดพ้ืนท่ีใหมีการแลกเปลี่ยน ท้ังนี้เว็บไซตประชาสังคม
ไดรับความนิยมมากข้ึนจากคนในพ้ืนท่ี 35

๓๖ 
 
 
 
 
 

๓๕วลักษณกมล จางกมล. ๒๕๕๖. “สนามสันติภาพ”: เครือขายการสื่อสารภาคประชาสังคมเขาถึงไดจาก 
http://www.deepsouthwatch.org/node/๕๖๔๓. 
๓๖Dr.Verginie Andre. โครงการวิจัยยุทธศาสตรการสื่อสาร การบรรยายตามลําดับเหตุการณ การบรรยายตามลําดับ 
เหตุการณเชิงตอตาน และการตอบโตของสื่อตอจีฮัดยุคใหมในภาคใตประเทศไทย.ศูนยวิจัยการตอตานการกอการราย 
นานาชาติ (GTReC) มหาวิทยาลัยโมนาช. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗. 
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๒.๑.๘ ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของส่ือสารมวลชน  

ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของสื่อสารมวลชนซ่ึงเปนทฤษฎีกระแสหลักเชื่อวา 36

๓๗ หนาท่ีทางสังคม

หรือพันธกิจทางสังคมของสื่อสารมวลชน ซ่ึงหมายถึงงานท่ีสื่อสารมวลชนจะตองทําหรืองานท่ีผูกพันกับ

สื่อมวลชน ในสิ่งท่ีกําลังทํา กําลังบังเกิดผลและไดบังเกิดผลไปแลวดวย สอดคลองกับ เดนนิส แม็กซเวลล
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๓๘ ใชคําวา ผลท่ีบังเกิด (consequence)  ความประสงคท่ีจะใหบังเกิดผล (purpose) และความจําเปนท่ี

จะตองกระทํา (requirements) หนาท่ีของสื่อสารมวลชนเปนแนวคิดท่ีวาสังคมคาดหวังท่ีจะไดรับ

อะไรบางจากกิจกรรมของสื่อมวลชน ท้ังบทบาทในแงท่ีเปนตัวผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวภายในสังคม 

อีกท้ังมีหนาท่ีปกปองผลประโยชนของประเทศและใหการสนับสนุนคานิยมหลักรวมท้ังรูปแบบของ

พฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะสงครามหรือในในภาวะวิกฤตของสังคม ประเทศ และของโลก การ

แกปญหาเหลานี้จึงเปนภารกิจของสื่อมวลชน ท้ังนี้มีนักวิชาการใหความหมายของบทบาทหนาท่ีของ

สื่อมวลชน ไดแก  

ฮาโรลด ลาสเวลล38๓๙ นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียงผูหนึ่งไดเคยเขียนไววาการ
สือ่สารมวลชนมีบทบาทหนาท่ีสําคัญอยู ๓ ประการคือ 
  ๑. สังเกตการณสภาพแวดลอม  (Surveillance  of the Environment)  ไดแก   การเฝาดูแล
สอดสอง  เหตุการณตางๆรวมถึงภัยอันตรายท่ีอาจมีผลกระทบตอสมาชิกของสังคม 
  ๒. ประสานสัมพันธสวนตางๆของสังคมใหรวมตัวกันอยูได  (correlation of the past)   ไดแก 
บทบาทหนาท่ีท่ีการสื่อสารเขามาชวยปรับปรุงสมาชิกกลุมตางๆใหมีความเขาอกเขาใจซ่ึงกันและกัน และ
อยูรวมกันในสังคมเดียวกันไดดวยความสงบเรียบรอยตามสมควร 
  ๓. ถายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance ) โดยเฉพาะอยางยิ่งทําให
เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมไปยังอนุชนรุนตอๆไป   

 ในขณะท่ีแม็คเคว็ล (McQuail, ๑๙๙๔) มองวาสังคมคือระบบอันหนึ่งซ่ึงประกอบดวยหนวย
ทํางานหรือระบบยอยจํานวนหนึ่งยึดโยงกันอยูและชวยกันทํางานคนละอยางสิ้นเดือนแลวแตมีความ
จําเปนตอสวนรวมสื่อมวลชนคือหนวยทํางานหรือระบบยอยอันหนึ่งท่ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีจะตอบสนองความ
จําเปนทางสังคมในดานความตอเนื่องและรักษาระเบียบกฎเกณฑการรวมเอกภาพการกระตุนเตือนและ
แนะแนวทางและการปรับตัว ท้ังนี้แม็คเคว็ล39

๔๐ ประมวลบทบาทหนาท่ีทางสังคมของสื่อมวลชน ดังนี้ 

 ๑. การใหขอมูลขาวสาร 

- ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับเหตุการณและสภาวการณตางๆ ของสังคมตนเอง  

๓๗ อุบลรัตน ศิรยิุวศักดิ์.๒๕๕๕.สื่อสารมวลชนเบ้ืองตน สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, หนา ๕ 
๓๘ สมควร กวียะ.๒๕๔๕.การสื่อสารมวลชน  บทบาทหนาท่ี สิทธิ เสรภีาพ ความรับผิดชอบ,หนา ๕ 
๓๙ สมควร กวียะ.แหลงเดียวกัน, หนา ๓๓ 
๔๐ อุบลรัตน ศริิยุวศักดิ.์๒๕๕๕. 

๑๘ 
 

                                                           



และสังคมโลก 

- ชี้ใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจตางๆ 

- สงเสริมความคิดใหมๆ เผยแพรนวัตกรรม การปรับตัว และความเจริญกาวหนาทาง

สังคม 

๒. การประสานสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกันเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

- อธิบาย ตีความ และใหขอคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของเหตุการณและขอมูลขาวสาร

ท่ีนําเสนอออกไป  

- ใหการสนับสนุนแกสถาบันหลักของสังคมและบรรทัดฐานตางๆ 

- เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม 

- ประสานเชื่อมโยงกลุมคนและกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน 

- สรางฉันทามติในสังคม 

- กําหนดวาเรื่องใดสําคัญมากนอยกวากัน หรือการกําหนดวาระทางสังคม 

๓. การสรางความตอเนื่องทางสังคม 

- ถายทอดวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม และยอมรับวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรม

ทางเลือก และวัฒนธรรมใหมๆ 

- เสริมสรางและทะนุบํารุงคานิยมพ้ืนฐานของสังคม 

๔. การใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกสังคม 

- ใหความเพลิดเพลินบันเทิงใจ แกสมาชิกสังคม 

- ลดระดับความเครียด และขอขัดแยงของสังคม 

ปจจุบันการใชสื่อเพ่ือประโยชนทางการเมือง และการโฆษณาสินคาหรือการโฆษณาชวนเชื่อทาง
การเมืองและธุรกิจ (political and commercial propaganda) ไดกลายเปนหนาท่ีหลักอีกหนาท่ีหนึ่งใน
การระดมใหสมาชิกสังคม คิดและบริโภคในทิศทางท่ีถูกนําเสนอผานสื่อสารมวลชน ท้ังนี้บทบาทสื่อมวลชน
กับการเผยแผปลูกฝงความเชื่อทางการเมือง การเผยแพรปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองอาจทําไดโดยการ
สื่อสารประเภทชักจูงใจและประเภทหามปราม (Dissuasive) ท่ีใชกันแพรหลายในการพูดการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ มีการนําไปปฏิบัติกันมากในวงการทางการเมืองบอยครั้ง เชนในการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งมักจะมีการพูดใหเกรงกลัวเพ่ือไมใหประชาชนลงคะแนนใหกับพรรคอ่ืน ในสงครามจิตวิทยาบางที
ก็มีการสาธยายใหเห็นภาพ และการกระทําท่ีนาเกลียดนากลัวของรัฐท่ีท่ีไมพึงประสงค การสื่อสารประเภท
นี้มักแทรกสลับกับการชักชวนจนแทบจะแยกไมออก การปลูกฝงความเชื่อทางการเมืองหมายความรวมถึง
การปลูกฝงอุดมการณทางการเมืองซ่ึงมักจะตองอาศัยการสื่อสารในลักษณะเขมขนเพ่ือสรางเง่ือนไขไมให
ผูรับสารหลบหลีกหรือละเลย อีกหนาท่ีของสื่อมวลชนในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมใหอยูในกรอบ

๑๙ 
 



จริยธรรมคือ การสื่อสารมวลชนชวยเผยแพรพฤติกรรมท่ีขัดตอจารีตประเพณีหรือปทัสถานทางสังคมไปใน
ทํานองวิพากษวิจารณและตําหนิประณามทําใหบุคคลท่ีตกเปนขาวเกิดความละอายใจหรือเกรงกลัวและ
พยายามแกไขพฤติกรรมของตนเอง40

๔๑  

๒.๑.๙ ทฤษฎีอิทธิพลและผลกระทบของส่ือสารมวล 

เหตุการณและความความวุนวายในสังคมไทยในปจจุบัน สวนใหญเกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชน
ท่ีมีสวนเก่ียวของไมวาจะดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากอิทธิพลของสื่อมวลชนเปน
แรงผลักดันท่ีมีผลกระตุนตอพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิต  อิทธิพลตาง ๆ 
นั้น สงผลท้ังในแงบวกและลบ สื่อมวลชนแสดงบทบาทถายทอดมายังประชาชน  อาทิ การนําเสนอขาว
ทามกลางวิกฤตของสังคมเต็มไปดวยความขัดแยงทางดานความคิด และตองการเอาชนะไมวาจะเปน
สถานการณแบงแยกทางการเมือง หรือสถานการณทางภาคใตท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ทําใหชาวบาน
ท้ังไทยพุทธและมุสลิม และประชาชนหลายคนเสียชีวิต เหตุการณรุนแรงและไมมีทาทีท่ีจะยุติ จากสภาพ
วิกฤตความขัดแยงท่ีกําลังเกิดข้ึน รวมท้ังปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนอยูในสังคมปจจุบัน กลาวไดวาสื่อเปนตัว
แปรสําคัญท่ีจะโนมนาวคนในสังคมใหเกิดความคิดเห็นท่ีตรงกัน เพราะสื่อมีอิทธิพลตอคนในสังคมเปน
อยางมาก สื่อสะทอนความเปนไปในสังคมอยางสรางสรรคและเปนธรรมและละเอียดออนเพราะบางครั้ง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นละเอียดออนและออนไหวตอความรูสึกของคนในสังคม  

 หลักฐานการวิจัยดานสื่อสารมวลชน พบวาความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับอิทธิพลและ

ผลกระทบของสื่อนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตรและเง่ือนไงทางสังคมตางๆ ในบางชวงสังคมเชื่อ

วาอิทธิพลกอใหเกิดผลกระทบมาก ในขณะท่ีบางชวงกลับเชื่อวาสื่อไมมีอิทธิพลตอสังคมมากนัก การ

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทัศนคติและความเชื่อในเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของสื่อสวนหนึ่งมีท่ีมาจากความ

เชื่อทางสังคม (perceived effect) และจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงจากการทํางานของสื่อ (actual 

effect) รวมท้ังการคนพบจากการศึกษาวิจัยในชวงหลังๆ ท่ีวา ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับ

ผลกระทบของสื่อไมไดมีลักษณะเปนเสนตรง แตหากมีปจจัยอ่ืนๆ แทรกอยูระหวางสองตัวแปรนี้เสมอ41

๔๒ 

ท้ังนี้อิทธิพลการสื่อสาร  แพรขยายไปในสังคม  และกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมอยางเห็นไดชัดเจน  

อยางไรก็ตาม  อิทธิพลของสื่อมวลชน จะมีบทบาทมากหรือนอยข้ึนอยูกับ ปริมาณของผูรับสาร  คุณสมบัติ

ของตัวสื่อ พลวัต ภารกิจ ความเปนพาหะท่ีพิเศษ  การสงผลกระทบ และการกลอมเกลาสังคมของ

สือ่มวลชนในปจจุบัน  อิทธพิลของสื่อมวลชนดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานปจเจกชน และ

สังคมตามมา  

 
 

 

๔๑ สมควร กวียะ.๒๕๔๕.การสื่อสารมวลชน  บทบาทหนาท่ี สิทธิ เสรภีาพ ความรับผิดชอบ,หนา ๓๔ 

๔๒ อุบลรัตน ศริิยุวศักดิ.์๒๕๕๕.สื่อสารมวลชนเบ้ืองตน สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, หนา ๕๕๐ 

๒๐ 
 

                                                           



๒.๒ การศึกษาและงานวิจัยที่ผานมา 
ผลการศึกษาเรื่อง “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๕๕๖” ของสมัชชา นิลปทม และรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสื่อท่ีมี
ความสําคัญในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือมองถึงสื่อกระแสหลัก กลับแสดงให
เห็นชัดวาสื่อมวลชนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงถือเปนความรูใหม
สําหรับสังคมไทย ซ่ึงผลจากเหตุดังกลาวทําใหสื่อกลายเปน“ตัวปวนในกระบวนการสันติภาพ”เสียเอง แต
ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นอีกมุมหนึ่งวา ภายใตสภาวการณท่ีสื่อกระแสหลักไมสามารถทําหนาท่ีเปนพ้ืนท่ี
สาธารณะได สื่อใหมอยางบล็อกของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต กลับสามารถสนองความตองการ
ของสาธารณะได สงผลใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูแลกเปลี่ยนมุมมองท่ีหลากหลายของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางดี42๔๓ 

การดําเนินโครงการ “สื่อมวลชนกับการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต:บทบาทท่ี
เปนจริง บทบาทท่ีควรจะเปน และเสนทางสูการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ ของสมัชชา นิลปทม (๒๕๕๔) ผล
จากการดําเนินโครงการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถานการณความขัดแยงกับ
กระบวนการสื่อสารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีสงผลทําใหพ้ืนท่ีในการสื่อสารแยกตัวออกจากกัน
ชัดเจนระหวางชาวบานกับชาวบานกระบวนการสื่อสารแนวระนาบซ่ึงเปนการสื่อสารทางเลือกท่ีเนนการ
สื่อสารแนวระนาบโดยเฉพาะการสื่อสารระหวางชาวบานกับชาวบานเปนเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ
รวมกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการผลักดันเจตนารมณหรือตองการ
สื่อสารตอสาธารณะ โดยการสื่อสารดังกลาวสามารถตอบสนองภาคประชาชนภายใตสนามความขัดแยงท่ี
มีบริบทเพ่ือกระบวนการสันติภาพ43

๔๔       
 การศึกษาเรื่อง “สื่อเพ่ือสันติภาพ: จริยธรรม การจัดการ และขอเสนอเพ่ือพัฒนา”ของวลักษณ
กมล จางกมล (๒๕๕๐) สะทอนใหเห็นถึงทิศทางของสื่อกระแสหลักในการนําเสนอขาวสถานการณความ
ไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ียังคงอิงอยูกับทัศนคติท่ีมีแตเดิมเปนทุนหลัก 44

๔๕และใน
การศึกษาเรื่อง “สถานการณความไมสงบ ภาพสะทอนเหตุการณ อุดมการณ และวาทกรรมเก่ียวกับ
สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต”ของ สากีเราะ แยนา (๒๕๕๐) ผลการศึกษา
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาการนําเสนอขาวของสือ่มวลชนมีลักษณะเชื่อมโยงกับอุดมการณหลักของรัฐ 
ท้ังนี้ดวยเหตุผลทางภูมิหลังของผูสื่อขาวท่ีมีอยูกอน แตอีกแงมุมหนึ่งการนําเสนอขาวดังกลาวสะทอนชัดวา 
การนําเสนอขาวเก่ียวกับสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงไมมีความ
ครอบคลุมในสวนของผูใหขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีนําเสนอกลับกลายเปนขอมูลท่ีมาจากรัฐเปนสวนใหญ จึงถือ

๔๓สมัชชา นิลปทม และรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช.(๒๕๕๔).วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต.กรุงเทพมหานคร :กลุมมีเดีย อินไซด เอาท. 
๔๔สมัชชา นิลปทม และบัณฑิกา จารุมา.(๒๕๕๔).สื่อมวลชนกับการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต: 
บทบาทท่ีเปนจริง บทบาทท่ีควรจะเปน และเสนทางสูการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ.ปตตานี: คณะวิทยาการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
๔๕วลักษณกมล จางกมล. (๒๕๕๐).สื่อเพ่ือสันติภาพ : จริยธรรม การจัดการ และขอเสนอเพ่ือพัฒนา.ปตตานี :  
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

๒๑ 
 

                                                           



เปนการนําเสนอท่ีไมรอบดาน สรางความเขาใจท่ีผิดใหกับบุคคลท่ัวไปท่ีไดรับขาว อีกท้ังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตได45๔๖  

ผลการศึกษา “สาร สื่อ สันติสุข: โครงงานวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสันติสุขของชาติ” 
ของ อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ และคณะ (๒๕๕๐) แสดงใหเห็นวาการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนกระแสหลัก
ท่ีใหภาพเชิงลบผานการใชภาษาและคําท่ีรุนแรง เกินจริง และบิดเบือนความจริง ขาดความสมดุลและ
เท่ียงธรรม เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจ อีกท้ังยังถูกครอบงําทางการเมือง ดวยการนําเสนอผาน
มุมมองของฝายรัฐบาลหรือเจาหนาท่ีของรัฐในการนิยามความหมายหรือสาเหตุของปญหารวมไปถึง
สถานการณโดยท่ัวไปของจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังนี้โอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาสื่อเพ่ือ
สันติภาพในบริบทของสังคมไทยนั้นจะตองเริ่มจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการทบทวนและรื้อสรางใหม โดย
องคกรสื่อตองตระหนักถึงเปาหมายและเจตจํานงท่ีมุงม่ันเพ่ือสื่อสันติภาพ ซ่ึงจําเปนตองเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดตลอดจนแนวทางการนําเสนอ เนนการทํางานรวมกันแบบเครือขาย ตลอดจนเปดโอกาสใหชุมชน
ผูรับสารเขามามีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร เพ่ือนําไปสูการเปนสื่อเพ่ือสันติภาพอยางแทจริงและ
ยั่งยืน46

๔๗           
 ในงานศึกษาเรื่อง “หลักคุณคาขาวในสภาวะวิกฤตทางสังคม กรณีศึกษาวิกฤตการณจังหวัด
ชายแดนใต” ของ เสริมศิริ นิลดํา (๒๕๕๑) สะทอนใหเห็นถึงบริบทการนําเสนอขาวของสื่อตอสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนภายใตความระมัดระวังในการนําเสนอท้ังนี้การนําเสนอขาวยังตองคํานึงถึงองคประกอบของ
เนื้อหาท่ีจะตองใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ไมวาในสวนของเจาหนาท่ีรัฐ ผูไดรับผลกระทบ และผูถูก
กลาวหา เนื่องดวยมีความละเอียดออนในเชิงพ้ืนท่ี ผลกระทบท่ีอาจตามมาหลังการนําเสนอขาวทางบวก
หรือทางลบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงในการนําเสนอขาวจําเปนตองคํานึงถึงอยางมาก ดังนั้นการนําเสนอ
ขาวในภาคใตในภาวการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึน สื่อจําเปนตองมีการนําเสนอในประเด็นท่ีรอบดาน มีความ
รวดเร็วและเหมาะสม47

๔๘          
 ผลจากการวิจัยขาวสารการรับรูของประชาชนในพ้ืนท่ี๓จังหวัดชายแดนภาคใต ของจารณีุสุวรรณ
รัศมี (๒๕๕๑)พบวาสื่อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมท่ีอยูคูกับชุมชนมาชานานและยิ่งไดรับการยอมรับจากชุมชน
มากข้ึนในชวงสถานการณไมปกติเนื่องดวยชุมชนตองการท่ีพ่ึงทางจิตใจอีกท้ังเริ่มเกิดวิกฤตศรัทธากับ
สื่อมวลชนสภาวะสับสนกับกระแสขาวท่ีไรทิศทางเต็มไปดวยขาวลวงรวมท้ังความคลางแคลงใจกับเจตนา
ของกลุมตางๆท่ีเขามาในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากผูปกครองเปนกลุมท่ีคนในชุมชนใหความเคารพนับถือใน
ระดับสูงเนื่องจากกลุมคนเหลานี้เปนคนท่ีเกิดและเติบโตในพ้ืนท่ีทําใหซึมซับและคุนเคยกับภาษา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอีกท้ังยังมีมิติการเชื่อมโยงในทองถ่ินในลักษณะเครือญาติ
เพ่ือนพองในขณะเดียวกันกลุมเยาวชนและกลุมสตรีก็เริ่มเขามามีบทบาทในชุมชนมากข้ึนเชนกันภายหลัง
เกิดสถานการณความไมสงบ แตทวากลุมครูซ่ึงเคยมีบทบาทหนาท่ีในการใหกลับถูกเบียดบังดวยความ

๔๖สากีเราะ แยนา. (๒๕๕๐).สถานการณความไมสงบ ภาพสะทอนเหตุการณ อุดมการณ และวาทกรรมเก่ียวกับ 
สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.ปตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 
๔๗อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ และคณะ. (๒๕๕๐).สาร สื่อ สันติสุข: โครงงานวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสันติสุขของ 
ชาติ.ปตตานี : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  
๔๘เสริมศิริ นิลดํา. (๒๕๕๑).หลักคุณคาขาวในสภาวะวิกฤตทางสังคม กรณีศึกษาวิกฤตการณจังหวัดชายแดนใต. 
ดุษฎีนิพนธ นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

๒๒ 
 

                                                           



หวาดกลัวท่ีจะถูกลอบทํารายสภาวะดังกลาวเปนปญหาเรื้อรังมีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาเยาวชน
ท้ังนี้กลุมสื่อมวลชนกลุมทหารและตํารวจ ถูกวิพากษวิจารณกันมากในเรื่องนโยบายการเปลี่ยนผานใน
พ้ืนท่ีถึงการทําใหเหตุการณเลวรายลงเนื่องจากความกาวราวไมเขาใจในภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรม รวมท้ังการใชอํานาจในทางมิชอบ48

๔๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙จารุณี สุวรรณรัศมี. (๒๕๕๑). ขาวสารการรับรูของประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต.การเสริมสราง 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความสมานฉันทในชุมชน. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 

๒๓ 
 

                                                           



บทท่ี ๓ 
ผลการศึกษาและขอคนพบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓.๑ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 
 เพ่ือเขาสูประเด็นการศึกษาเรื่อง สื่อกับการตอตานการกอการรายโดยตรง คณะผูศึกษาจึงได

กําหนดแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวยประเด็นหลัก ๖ประเด็น ไดแก ๑) นิยามของการกอ
การราย ๒)ความสําคัญของการสื่อสารวาดวยการกอการราย ความรุนแรง และภาวะวิกฤต๓) บทบาทของ
สื่อในการสนับสนุนหรือตอตานการกอการราย ๔) สื่อมีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือแกไขปญหาสถานการณ
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต๕) ทางเลือกท่ีควรจะเปนสําหรับบทบาทของสื่อในการตอตานการกอ
การรายและ  ๖) สื่อใหมกับการกอการรายและการตอตานการกอการราย โดยไดทําการคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการกอการรายหรือเหตุการณความรุนแรงในภาคใต รวมถึง
สื่อมวลชนท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขาวเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๘ทาน 
ประกอบดวย           
 ๑.ศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒนสถาอานันท(อาจารยประจําและหัวหนาสาขาวิชาการเมืองการ
ปกครองคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)      
 ๒.ผศ.ดร.บูฆอรี  ยีหมะ(อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา)       
 ๓.ผูชวยศาสตราจารยดร.นิรันดรพันทรกิจ(อาจารยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล)         
 ๔.ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญาปรัง (อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง) 

๕.อาจารยศิวพล ละอองสกุล(อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต) 
๖.นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ (บรรณาธิการขาว สถานีโทรทัศนดิจิตอล นิวสทีวี) 
๗.นายวันชัย ปณฑะบุตร(กรรมการผูจัดการใหญสํานักขาวไอเอ็นเอ็น) 
๘.นางโซรยา จามจุรี (นักวิชาการสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) วิทยาเขตปตตานี) 

 ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูล (จากการสัมภาษณเชิงลึก) ท้ังหมดใหความเห็นไปในทิศทางของ
ประเด็นหลักท่ีไดจากการศึกษาเบื้องตน โดยภาพรวมของแตละประเด็นเปนไปทิศทางเดียวกัน และ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
  

๑) นิยามคําวา “การกอการราย” 
“การกอการราย” คือ  การกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิน การสรางความ

หวาดกลัว การขมขู เปนการกระทําท่ีไมคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม การกอการรายกระทําในท่ีสาธารณะโดย
ไมเลือกเวลาและสถานท่ีในการกอเหตุแมวาสถานท่ีนั้นจะเปนหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
สถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงกลุมผูกอการรายอยูในรูปแบบองคกรหรือกลุม ลักษณะการกอการรายดําเนินการ

๒๔ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


แบบเปนขบวนการและปฏิบัติการโดยใชกําลังและอาวุธท่ีสงผลกระทบโดยกวางท้ังแกฝายรัฐและความ
ปลอดภัยของประชาชนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเมือง เปาหมายทางศาสนา เปาหมายทางสังคมและ
เปาหมายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลุมกอการรายตองการสื่อสารใหกับผูมีอํานาจไดรับรู อีกท้ังเพ่ือธํารง
รักษานโยบายแนวทางการดําเนินงานเดิมเอาไว หรือเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและแนว
ทางการทํางานใหมตามท่ีกลุมผูกอการรายสนับสนุนหรือตองการ 

ท้ังนี้การใหคําจํากัดความของ “การกอการราย” ข้ึนอยูกับการใหความหมายของแตละฝาย และ
จุดยืนของแตละฝายสําหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยนั้นมีเปาหมายก็คือตอสูเพ่ือ
แบงแยกดินแดนโดยใชความรุนแรงกระทํากับคนในพ้ืนท่ีท้ังชาวไทย-พุทธ และไทย-มุสลิม   

๒) ความสําคัญของการส่ือสารวาดวยการกอการราย ความรุนแรง และภาวะวิกฤต 
ในขณะท่ีเกิดเหตุการณการกอการราย กลุมกอการรายไดใชท้ังสื่อกระแสหลักและสื่อของกลุม

ตนเอง (กลุมกอการราย)เปนเครื่องมือในการสื่อสารมากข้ึนเพ่ือเผยแพรการดําเนินการของกลุมและเพ่ือ
หากลุมสนับสนุนและรวมเครือขายดังนั้นองคกรสื่อควรทําหนาท่ีสื่อสารในภาวะวิกฤตโดยเปนตัวกลางใน
การคลี่คลายและสรางความเขาใจระหวางท้ังสองฝายบรรเทาปญหาและภาวะวิกฤตโดยแสดงใหเห็นถึง
กระทําของแตละฝายวาไดสงผลกระทบตอผูบริสุทธิ์อยางไรใหความยุติธรรมกับทุกฝายท้ังฝายท่ีถูกกระทํา
และฝายกระทําสรางความตระหนักรูแกสาธารณะชน (Public Awareness) ตอขอมูลตางๆรายงาน
สถานการณในภาวะวิกฤตระหวางเกิดเหตุ หลังการเกิดเหต ุและการปองกันการเกิดเหตุการณกอการราย  
โดยตองรายงานขาวเชิงลึกบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง และสื่อไมควรขยายขาวหรือขายขาวเพ่ือวัตถุประสงค
ทางธุรกิจ เนื่องจากกลุมกอการรายจะใชสื่อเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคการกอการรายได 

๓) บทบาทของส่ือในการสนับสนุน หรือตอตานการกอการราย 
องคกรสื่อจะตองมีจริยธรรมสื่อ บุคลากรขององคกรสื่อตองมีองคความรูทางประวัติศาสตร บริบท

และท่ีมาของปญหาอยางถองแท ติดตามสถานการณของโลกและสถานการณปจจุบันอยางละเอียด
รอบคอบรายงานเชิงสืบสวนมากข้ึนเสนอขาวอยางรอบดาน ถูกตอง มีความสมดุลของขอเท็จจริง 
ตรงไปตรงมาไมมีอคติ เพ่ือใหความรูแกสาธารณชนอยางถูกตอง สื่อควรนําเสนอขาวกอการรายเหมือน
ขาวท่ัวไป ไมใหความสําคัญมากกวาขาวอ่ืนๆ และนําเสนอขาวกอการรายโดยแสดงใหเห็นถึงความโหดราย 
ความทารุณ ความไมรับผิดชอบของผูกอการรายรวมท้ังรายงานถึงผลกระทบจากการกอเหตุรุนแรงหรือ
การกอการราย เชน สัมภาษณชีวิตของครอบครัวเหยื่อวาไดรับผลกระทบอยางไร สูญเสียอยางไร หรือ
อยากจะบอกอะไรกับคนท่ีกอเหตุ หรือบอกอะไรกับสังคมนอกจากนี้ตองใหความสําคัญและใชสื่อทางเลือก
ใหมากข้ึน สนับสนุนสื่อภาคประชาชน องคกรอิสระ (NGO) เพ่ือใหเกิดมุมมองหลากหลายมิติ 
 ท้ังนี้องคกรสื่อตองรวมมือกับรัฐในการตอตานการกอการราย และประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาการกอการราย 

๔) บทบาทในการส่ือสารเพ่ือแกไขปญหาสถานการณในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในกรณีปญหาสถานการณในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตสื่อควรมีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือ

แกไขปญหาโดยการใหความรูทางดานความคิด ความเชื่อ ความเขาใจท่ีถูกตองท้ังในเรื่องของชาติพันธุ
เรื่องประวัติศาสตร  เรื่องศาสนาและนําเสนอขาวเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยนําเสนอในหลากหลายมุมมองและหลายมิติ ท้ังนี้สื่อตองเขาใจและมีองคความรูทางดานการเมือง 
การปกครองและความรูเก่ียวกับสถานการณอยางแทจริง ขณะเดียวกันสื่อยังมีบทบาทเปนตัวกลางในการ
คลี่คลายปญหาความรุนแรงโดยสงสารของฝายผูกอการรายท่ีมีตอรัฐอยางรอบดาน และขณะเดียวกันสื่อ

๒๕ 
 



ตองสงสารของฝายรัฐท่ีมีตอฝายผูกอการรายอยางรอบดานเชนกัน เพ่ือทําใหสังคมเกิดสันติสุข ปราศจาก
การกอการรายและการใชความรุนแรงอีกท้ังสื่อยังตองทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนในพ้ืนท่ีในการ
แกปญหาความเดือดรอนตางๆ  ซ่ึงในอนาคตสถานีโทรทัศนดิจิตอลควรจะตองมีบทบาทในการรายงาน
ขาวพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือแกปญหาอยางจริงจัง 
 นอกจากนี้สื่อยังมีบทบาทในการสงเสริมและเผยแพรแนวคิดอิสลามสายกลางเปนอิสลามแบบ
สันติภาพ (Peace) อิสลามท่ีอยูรวมกันในสังคมแบบพหุวฒันธรรม เพ่ือตอตานแนวคิดแบบหัวรุนแรงแบบ
สุดโตง 

๕) ทางเลือกท่ีควรจะเปนสําหรับบทบาทของส่ือในการตอตานการกอการราย   
เม่ือเกิดเหตุการณการกอการรายหรือการกอความไมสงบข้ึน ทางเลือกท่ีควรจะเปนสําหรับ

บทบาทของสื่อในการตอตานการกอการรายคือการปฏิบัติตามแนวทางของสื่อเพ่ือสันติภาพการใช
ขอความเพ่ือสันติภาพ (peace message) และการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ (peace communication) อีก
ท้ังเปนสื่อกลางการสื่อสารระหวางประชาชนในพ้ืนท่ีกับรัฐบาลและประชาชนท่ัวไปประสานงาน พูดคุยกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีถึงมุมมองในการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐท้ังนี้ควรมีการอบรมสื่อเพ่ือการทําขาวในพ้ืนท่ี
สงคราม การทําขาวในพ้ืนท่ีขัดแยงเปนการเฉพาะและควรใชสื่อของภาครัฐเพ่ือการสื่อสารกับคนในพ้ืนท่ี
ใหนอย ในขณะเดียวกันก็ควรใชสื่อของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากข้ึนโดยใหชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช
ท้ังภาษาไทยและภาษายาวีเปนผูดําเนินรายการมีการนําเสนอขาวสารโดยใชภาษาทองถ่ินหรือภาษามาลา
ยูควบคูกับการประสานงานกับผูนําทางศาสนาในพ้ืนท่ีเพ่ือแกปญหา    
 ๖) ส่ือใหมมีความสําคัญในการตอตานการกอการราย    
 ปจจุบันกลุมกอการรายใชสื่อใหมหรือสื่ออินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือเพ่ือการกอการรายมากข้ึน 
เนื่องจากเปนสื่อท่ีสามารถใชโดยเสรี มีความรวดเร็ว และเขาถึงกลุมเปาหมาย ดังนั้น เว็บไซตตางๆ บนสื่อ
อินเตอรเน็ต (สื่อใหม) จําเปนตองนําเสนอขาวแบบมีองคความรูสรางเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับประเพณี 
วัฒนธรรมโดยใชภาษายาวีเพ่ือสื่อสารกับคนในพ้ืนท่ี และสรางความตระหนักรูใหแกประชาชนเก่ียวกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนทางสื่อสังคมออนไลน(Social Media) เชน เฟซบุค(Facebook)ทวิทเตอร(Twitter)ไลน
(Line) ฯลฯ  โดยสื่อเหลานี้สามารถเปนท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในพ้ืนท่ีเนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
สาธารณะทางความคิดซ่ึงจะทําใหมีการใชความรุนแรงดานกายภาพลดลง 

 
๓.๒ นโยบายภาครัฐ 
 ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยูจนถึงปจจุบัน ในมุมมองของ
ภาครัฐซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายและมีบทบาทในการแกไขปญหาโดยตรงมองวา 49

๕๐เปนผลมาจากเง่ือนไขท่ี
ซับซอนและเชื่อมโยงกันท้ังในระดับบุคคลระดับโครงสรางและระดับวัฒนธรรม ซ่ึงเง่ือนไขระดับบุคคล 
ประกอบดวย ๔ สวน ไดแก สวนท่ีหนึ่ง การใชอํานาจการปกครองและการบริหารราชการโดยเจาหนาท่ีรัฐ
บางสวนท่ีใหความสําคัญนอยเกินไปกับความละเอียดออนของอัตลักษณเฉพาะของพ้ืนท่ี สิทธิประชาชน
และการใชอํานาจรัฐท่ีเกินขอบเขต สวนท่ีสอง การใชความรุนแรงโดยกลุมบุคคลท่ีมีความคิด ความเชื่อ 

๕๐เอกสารแนวนโยบายในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ๒๕๕๕-๒๕๕๗ศอ.บต. ซึ่งเปนนโยบายท่ีดําเนินการมา 
ตั้งแตสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนรัฐบาล คสช.โดย พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา รัฐบาลก็ยังคงดําเนินนโยบายตามแนวทางดังกลาวตอไป 

๒๖ 
 

                                                           



และอุดมการณตางจากรัฐ สวนท่ีสาม การใชความรุนแรงอันมีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแยงในเรื่อง
ผลประโยชนของกลุมอิทธิพล อํานาจมืด และธุรกิจผิดกฎหมายและสวนท่ีสี่ การใชความรุนแรง อันมีเหตุ
ความแคนจากอารมณของความเกลียดชังและความแคนจากเรื่องสวนตัว    
 เง่ือนไขระดับโครงสราง คือ โครงสรางการปกครองและการบริหารราชการถึงแมจะมีการกระจาย
อํานาจรัฐก็ตามแตการสนองตอบตอลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ ความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชนนั้น เจาหนาท่ีรัฐยังดําเนินการไดไมท่ัวถึงเนื่องจากมีปจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายประการ
เปนขอจํากัด นํามาซ่ึงความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอํานาจในการบริหาร
จัดการทองถ่ินของตนเองอยางแทจริง อาทิ การพัฒนาท่ีไมสอดคลองกับวิถีของพ้ืนท่ี การศึกษาท่ีไม
สามารถอํานวยใหประชาชนสวนใหญมีพลังเอาชนะการทาทายทางสังคมในรูปแบบตางๆท้ังทางโลกและ
ทางธรรมได ในระดับวัฒนธรรม เง่ือนไขระดับวัฒนธรรมท่ีสําคัญ คือประชาชนมุสลิมมลายูในพ้ืนท่ีรูสึก
แปลกแยกไมเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากมีการรับรูและสัมผัสไดวาอัตลักษณของตนถูกกดทับ
จากการปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐบาลคนท่ีไมเขาใจ หวาดระแวง และมีอคติรวมถึงการไมยอมรับจากสังคม
สวนใหญ จึงเปนเง่ือนไขท่ีทําใหคนในพ้ืนท่ีบางสวนยอมรับหรือเห็นดวยกับฝายท่ีใชความรุนแรง และเปน
เง่ือนไขสําคัญท่ีกลุมผูกอเหตุรุนแรงหยิบยกมาใชเปนขออางใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงใน
การตอสูเพ่ือเปาหมายของตนในนามของอัตลักษณมุสลิมมลายู     
 ภายใตมุมมองดังกลาว หนวยงานของรัฐเห็นวา การวางน้ําหนักใหกับการแกปญหาในเชิง
ปรากฏการณรายวันทําใหขาดน้ําหนักในการแกไขปญหาท่ีเปนรากเหงารวมท้ังการดําเนินนโยบายในแตละ
สวนไมมีความสัมพันธหรือสงเสริมซ่ึงกันและกันเทาท่ีควร ดังนั้นเพ่ือใหนโยบายการบริหารและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตมีทิศทางชัดเจนจึงกําหนดกรอบแนวคิดของนโยบายดังตอไปนี้   
 -การดําเนินนโยบายบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมทุกภาคสวนอยางแทจริงภายใตหลักยุทธศาสตร
พระราชทาน "เขาใจเขาถึงพัฒนา"และ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"     

-การเปดพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกันแปรเปลี่ยนแนวทางการตอสูดวยความรุนแรงมาเปนแนวทางการตอสู
ดวยสันติวิธี          
 -การสรางสมดุลของโครงสรางอํานาจการปกครองและการบริหารราชการระหวางสวนกลางกับ
พ้ืนท่ี โดยการกระจายอํานาจภายใตเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และยึดหลักการบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของความหลากหลายในความเปนพหุสังคม     
 -การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยึดม่ันในหลักนิติรัฐและนิติธรรม การเห็นคุณคาของความ
แตกตางหลากหลาย การใหเกียรติอัตลักษณของคนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการตระหนักและเคารพในกติกา
ระหวางประเทศ           
 -การรับรูและความเขาใจสถานการณท่ีเปนจริงวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหารวมกัน
ของสังคมไทยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหามีความจําเปน  
 -การดําเนินนโยบายภายใตกลไกท่ีประสานสอดคลองและสงเสริมกันในทุกมิติอยางสมดุลโดยได
กําหนดวิสัยทัศนวา "มุงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขของการใชความ
รุนแรง มีสภาวะแวดลอมท่ีพรอมและเอ้ือตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติ ทุกภาคสวนมี
ความเขาใจ ไววางใจ และมีสวนรวมในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ"พรอมกําหนดนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗) ใหมีวัตถุประสงค๙ขอ พรอมแนวทาง
การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแตละขอ ซ่ึงประกอบดวย     

๒๗ 
 



วัตถุประสงคขอท่ี ๑ เพ่ือใหสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยและปกติสุขภายใตหลัก
ยุทธศาสตรพระราชทาน"เขาใจ เขาถึง พัฒนา" และ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดย  
 -นํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เปนหลัก
ยึดในการจัดการความขัดแยง และการสรางความรักความสามัคคี ความสมานฉันท และความสงบสุขของ
ประชาชน           
 -ดํารงนโยบายทางการเมืองนําทางการทหารและใชพลังทางสังคมในการมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
วิธีคิดของทุกฝายจากการใชความรุนแรงในการแกปญหามาสูการยึดม่ัน “แนวทางสันติวิธี”โดยไมมองกลุม
ผูเห็นตางเปนศัตรูและมุงจะเปลี่ยนแนวทางการตอสูของกลุมท่ีเลือกใชความรุนแรงมาเลือกใชการตอสูดวย
แนวทางสันติแทนท่ีการมุงกลับความคิดความเชื่อในเชิงอุดมการณเพียงอยางเดียว  
 -สงเสริมมาตรการลดความหวาดระแวงและเพ่ิมความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนโดยให
ความสําคัญกับการคัดเลือกเจาหนาท่ีรัฐโดยเฉพาะฝายความม่ันคงท่ีมี ทัศนคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
ในเชิงสันติ มีประวัติท่ีดีงามในดานการเคารพสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐใหอยูในกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด รวมท้ัง
สรางความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะการเผชิญหนากับความขัดแยงดวยสันติวิธีใหกับเจาหนาท่ีรัฐ
อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนเปดพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมการพูดคุยระหวางภาคสวนตางๆเพ่ือรับฟงความเห็น
ขอเสนอแนะ ในระดับชุมชนอยางตอเนื่อง และรับไปดําเนินการใหเกิดผล   
 -เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาวเชิงรุก เพ่ือสกัดก้ันและทําลายปจจัยสนับสนุนการกอเหตุ
รุนแรง อาทิ การไหลเวียนเงินทุนของกลุมผูกอเหตุรุนแรงการลักลอบนําอาวุธและวัสดุท่ีนํามาใชประกอบ
ระเบิด ท้ังจากพ้ืนท่ีภายในประเทศและภายนอกประเทศ การประสานงานดานการขาวใหการแจงเตือนภัย
เปนไปอยางทันเวลาและแมนยํา การสรางเครือขายขาวภาคประชาชนใหเกิดผล ตลอดจนการขยายความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการเฝาตรวจการเขาออกของกลุมเปาหมาย การพิสูจนทราบแหลงพักพิง
ภายนอกประเทศ และการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายจากภายนอกประเทศท่ีอาจมีสวน
สนับสนุนกลุมผูกอเหตุรุนแรง         

-พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยชุมชน โดยใหมีการวางแผนรวมกับชุมชนเพ่ือเสริมสราง
เครือขายและการรักษาความปลอดภัยบนฐานของการมีสวนรวมของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับ
การปกปองสถานท่ีเชิงสัญลักษณ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลใหปลอดพนจากการใชความรุนแรง 
 -เรงรัดการปราบปรามกลุมอํานาจอิทธิพลเถ่ือน เพ่ือขจัดปญหาความรุนแรงท่ีแทรกซอน อันเกิด
จากกลุมยาเสพติด กลุมผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี และกลุมธุรกิจผิดกฎหมายโดยเนนเปาหมายผูบงการและ
นายทุน รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนผิดกฎหมายเหลานี้  
 วัตถุประสงคขอท่ี ๒ เพ่ือขจัดและปกปองไมใหเกิดเง่ือนไขท่ีหลอเลี้ยงการใชความรุนแรงจากทุก
ฝาย โดย           
 -เพ่ิมการใหความสําคัญกับการแกเง่ือนไขทางการเมืองและเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมดวยการ
ปองกันไมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรมและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยรวมท้ังขจัดเง่ือนไข
และสาเหตุท่ีสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรูสึกไมไวใจและหวาดระแวงเจาหนาท่ีรัฐ เกิดความรูสึก
แปลกแยกหรือความไมเทาเทียมมีการปฏิบัติท่ีประชาชนสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรมในระดับท่ีสามารถ
สงผลตอการสรางความรูสึกและบรรยากาศใหเห็นวา ทุกคนสามารถอยูในประเทศไทยไดอยางมีศักด์ิศรี 
และมีความสุขตามวิถีชีวิตอัตลักษณศาสนา และวัฒนธรรมของตน     

๒๘ 
 



 -สงเสริมเจาหนาท่ีรัฐใหมีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของวิถีชีวิต ศาสนาวัฒนธรรม และอัต
ลักษณของพ้ืนท่ีอยางแทจริง ดวยการจัดการฝกอบรมดวยกระบวนการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูให
เจาหนาท่ีภาครัฐทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขาใจอยางลึกซ้ึง และตระหนักในการยอมรับและเคารพ
คุณคาของลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือขจัดและปองกันเง่ียนไข
ใหมท่ีจะนําไปสูความรุนแรงได        
 -เรงรัดการคลี่คลายเหตุการณท่ีเปนขอสงสัยของประชาชนและตางประเทศใหกระจางชัดโดยให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการตรวจสอบคนหาความจริง มีการเปดเผยให
สาธารณชนไดรับทราบและนําตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วเพ่ือขจัดวัฒนธรรมการไม
ตองรับผิดปลดเง่ือนไขของความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมและการนําเหตุการณดังกลาวไปสราง
ความชอบธรรมในการใชความรุนแรง      
 วัตถุประสงคขอท่ี ๓ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและฟนคืนความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน
และระหวางประชาชนดวยกันใหเกิดความรวมมือในการซอมเผชิญปญหารวมกัน โดย   
 -สรางความโปรงใสและความเชื่อม่ันในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนให
เปนท่ีพ่ึงของประชาชน โดยการขจัดเง่ือนไขความไมยุติธรรมทุกรูปแบบ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางหลักและทางเลือก พัฒนากลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มีการตรวจสอบและการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐและมีความจริงจังตอการสอบสวนลงโทษผูท่ี
กระทําความผิดหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบจัดระบบการคุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
ความเขาใจและความตระหนักใหกับเจาหนาท่ีรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังพัฒนากฎหมายท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี    
 -ปรับปรุง พัฒนาระบบ และกระบวนการเยียวยาใหสนับสนุนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี โดยให
กระบวนการพิจารณาชวยเหลือเยียวยาเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม ไมลาชาและมีระบบตรวจสอบ
เพ่ือปองกันไมใหมีการแสวงและการเอ้ือประโยชนของการเยียวยาจากทุกฝาย    
 -การเสริมสรางความไววางใจระหวางประชาชนกับประชาชนใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติ 
พรอมผนึกกําลังแกไขปญหารวมกันโดยเปดพ้ืนท่ีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับ
สถานการณความเปนจริงในพ้ืนท่ี และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการอยูรวมกันอยางสันติลดความแตกตาง
หลากหลายโดยเฉพาะระหวางเด็กและเยาวชนตางศาสนา    
 วัตถุประสงคขอท่ี ๔ เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีกระจายตัวอยางเทาเทียมในทุกระดับตรงกับความตองการไม
ทําลายอัตลักษณและวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผลตอการสนับสนุนการแกไขปญหาความม่ันคง 
โดย            
 -พัฒนาและเสริมสรางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน โดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการสงเสริมใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเอง มีรายไดท่ี
พอเพียง มีมาตรฐานการครองชีพท่ีเทาเทียมกับพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศ โดยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกระดับมีการกระจายแหลงเงินทุนใหกับชุมชนผานระบบธนาคารและกลุมออมทรัพยท่ี
ประชาชนเลือกใช และเนนน้ําหนักโครงการท่ีมาจากการริเริ่มของประชาชนและชุมชน   
 -สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพท้ังทางรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา เพ่ือการสรางสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพดวยตนเองและการเพ่ิมโอกาสในการทํางาน  
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ท้ังในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และในตางประเทศ        
 -สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตนทุนทางสังคมและ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและศักยภาพในระดับสูง ตลอดจนสงเสริมการลงทุนของเอกชนท่ี
สามารถรองรับบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางเสริมแรงจูงใจใหบุคลากรเหลานี้สามารถประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี
ไดอยางม่ันคงและมีสวนสําคัญในการนําความรูความสามารถมาพัฒนาพ้ืนท่ี    
 -เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุลระหวางการใชเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนากับการรักษาใหยั่งยนื โดยสนับสนุนและเพ่ิมบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน และองคกรทองถ่ินในการคุมครองดูแล การจัดสรรทรัพยากรและการฟนฟูทรัพยากรโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีประมงชายฝงปาชายเลน ท่ีราบลุม และเขตปารวมกับการปองกันกลุมผลประโยชนท่ีเขามาใช
ทรัพยากรอยางไมเปนธรรม ตลอดจนการคุมครองสิทธิการครอบครองท่ีดินท่ีถูกตองตามกฎหมายโดยให
ความสําคัญลําดับตนกับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและชุมชนท่ีถูกคุกคาม      
 -เรงรัดใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกระบวนการศึกษาในทุกระดับท่ีสอดคลองกับ 
อัตลักษณและวิถีชีวิตของพ้ืนท่ีอยางแทจริง สามารถบูรณาการระบบการศึกษาและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไดอยางท่ัวถึงครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายอยางมีคุณภาพพรอมกับการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการรับรอง
สถานะท่ีม่ันคงของบุคลากรทางการศึกษาท่ีจบจากตางประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให
เปนพลังในการแกไขปญหาและการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน     
 วัตถุประสงคขอท่ี ๕ เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูและสรางความตระหนักในคุณคาของการอยู
รวมกันภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดย     
 -ใหการดําเนินวิถีชีวิต การปฏิบัติตามหลักศาสนาเปนไปโดยไมมีอุปสรรค ปรับทัศนคติท่ีไมถูกตอง 
ปรับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอเสรีภาพการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา และขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม โดยทุกฝายตองศึกษาทําความเขาใจในคุณคาของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเปน
จุดแข็ง อาทิ สงเสริมสนับสนุนอํานวยความสะดวกและแกไขปญหาใหกับคนในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจญ ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมท้ังกิจกรรมทางศาสนาพุทธและวิถีไทยพุทธในพ้ืนท่ีเพ่ือใช
เปนพลังในการแกไขปญหาใหสังคมมีความม่ันคงท่ียั่งยืน     -สงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลและปกปองทุกวิถีชีวิตทุกศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับ
และเสริมสรางการเห็นคุณคาของทุกศาสนาและวัฒนธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันใหเปนพลัง
สรางสรรคในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีอยางแทจริง     -
เสริมสรางความเขาใจระหวางกลุมบุคคลท่ีมีความแตกตางใหเกิดการยอมรับและเห็นคุณคาในการอยู
รวมกันทามกลางความแตกตางท่ีหลากหลาย โดยพัฒนาคนและสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม การสงเสริมศาสนาสัมพันธ การสรางความเขาใจท่ีถูกตองตามหลักศาสนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหวางกลุมบุคคลในสังคม เพ่ือนําหลักคํา
สอนทางศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสรางแรงจูงใจใหประชาชนนาํหลักคําสอนมาใช
ในการดํารงชีวิตมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการสนับสนุนเครือขายนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน
และการสนับสนุนสงเสริมสตรีใหมีสวนรวมในครอบครัวชุมชนและสังคมมากข้ึน เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อน
การแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี         
 -สงเสริมการเรียนรูภาษาไทย ภาษามาลายู ภาษามลายูถ่ิน และภาษาตางประเทศท่ีสําคัญในทุก
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ระดับการศึกษา ใหเปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือพัฒนาในทุกดาน และเปนศักยภาพสําคัญในการ
เตรียมพรอมรองรับการติดตอสื่อสารและการสานสัมพันธกับโลกมลายู ในบริบทของประชาคมอาเซียน
รวมทางภาษาอาหรับซ่ึงเปนจุดแข็งในพ้ืนท่ีและเปนประโยชนในการติดตอปฏิสัมพันธกับโลกอาหรับ 
 -สงเสริมบทบาทของผูนําศาสนา ผูนําชุมชน นักการศึกษา สื่อมวลชน สตรี เด็กและเยาวชนซ่ึง
เปนกลุมพลังวัฒนธรรมของพหุสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาในระดับ
ชุมชนและพัฒนาเปนเครือขายท่ีเขมแข็งมีพลังในการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน การลดการ
เผชิญหนาระหวางคนตางศาสนาหรือตางเชื้อชาติในชุมชนตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ โดยใหน้ําหนักกับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูนําศาสนาอยาง
เปนระบบ อาทิ การมีวิทยาลัยอิหมามการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมในชุมชนใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
 -สงเสริมคุณคาและการดํารงอยูของวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี เพ่ือใหสังคมไทยเคารพความ
แตกตางทางวัฒนธรรม และประชาชนในพ้ืนท่ีรูสึกไดถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย โดยเปดพ้ืนท่ีท่ี
สะทอนถึงการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีหลากหลายซ่ึงประชาชนสามารถสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ การ
ปรับปรุงปายสัญลักษณของทางราชการใหมีภาษาถ่ินอยูดวย    
 วัตถุประสงคขอท่ี ๖ เพ่ือใหสังคมไทยเกิดการรับรูมีความเขาใจในสถานการณท่ีเปนจริงและ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดย   
 -เสริมสรางความเขาใจกับสังคมไทยและผูเก่ียวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพ่ือปรับทัศนคติและวิธีคิดใหเอ้ือตอการอยูรวมกันโดยสันติวิธี และตระหนักวาปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนปญหารวมกันของประเทศ        
 -เสริมสรางชองทางการสื่อสารสองทางผานมิติของงานปฏิบัติการขาวสารและงานมวลชนสัมพันธ
ของรัฐ โดยใชสื่อภาครัฐและความรวมมือของสื่อเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจน
เวทีสาธารณะเพ่ือสื่อสารใหสังคมท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเขาใจตอ
สถานการณท่ีเปนจริงและบริบทเฉพาะของพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดการกับปญหาตามหลักการเขาใจ เขาถึง 
พัฒนารวมท้ังตามแนวทางสันติวิธี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมอยางสรางสรรคตอการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสงเสริมการสะทอนความรูสึกและขอของใจตางๆของประชาชนท่ีเก่ียวโยงกับ
ความผิดพลาดในนโยบายของรัฐและการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐ   
 -เปดพ้ืนท่ีการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบนพ้ืนฐานของความไววางใจซ่ึงกันและกัน โดยใหทุก
ภาคสวน ไมวาจะเปนประชาชนในพ้ืนท่ี ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ภาควิชาการและภาคประชาสังคมท้ัง
ในและนอกพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในระดับท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอยาง
แทจริง ซ่ึงรัฐตองมีความจริงใจรับฟงเสียงของประชาชนในพ้ืนท่ีและนํามาดําเนินการใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง        
 วัตถุประสงคขอท่ี ๗ เพ่ือใหสังคมภายนอกประเทศใหการสนับสนุนและมีบทบาทเก่ียวกับการ
แกไขปญหา โดย           
 -เพ่ิมระดับการปฏิสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการแกไขปญหากับตางประเทศ
และองคกรระหวางประเทศเพ่ือใหสนับสนุนการแกไขปญหา โดยเผยแพรขาวสารสงผานขอมูลพัฒนาการ
ของสถานการณความเปนจริงตลอดจนความกาวหนาของการปฏิบัตินโยบายการแกไขปญหาและการ
แกไขเรื่องท่ีเปนขอสงสัยของสังคมภายนอกประเทศอยางทันเวลา ตอเนื่อง ในโอกาสท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ 
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ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมบทบาทของบุคคลท่ีไดรับการยอมรับและมีศักยภาพในการเขาถึง
ประเทศและองคกรเปาหมาย เพ่ือชวยในการสื่อสารความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนอันเปนการผนึกความสัมพันธ
ในการสนับสนุนและเก้ือกูลการแกไขปญหา       
 -สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีสอดคลองกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร การดําเนินงานของรัฐบาลและการดําเนินการผานกรอบความรวมมือตางๆ   
 -เชื่อมโยงการติดตอสัมพันธระหวางประชาชนในพ้ืนท่ีกับสังคมมุสลิมภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย เพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสเรียนรูเสริมสราง
ความรู ประสบการณและโลกทัศนท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก พรอมกับสงเสริมกิจการฮัจญใหเปนสื่อกลางในการ
ติดตอสัมพันธกับประเทศโลกมุสลิมและเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนความรวมมือแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต        
 วัตถุประสงคขอท่ี ๘ เพ่ือสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการพูดคุยในการแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยงและการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน
เสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ โดย        
 -สงเสริมการพูดคุยระหวางคนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในเรื่อง
หลักการเปาหมาย และรูปแบบของการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานความเปนพหุสังคมของ
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีอยูภายใตเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและเปนหลักสากลท่ี
ไดรับการยอมรับไมใชเปนเง่ือนไขนําไปสูการแบงแยกดินแดน โดยเปดพ้ืนท่ีและสรางสภาวะแวดลอมท่ีมี
ความเชื่อม่ันและเปนหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพตอการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยของทุก
กลุมอยางรอบดาน สะทอนถึงขอกังวลของประชาชนทุกชาติพันธุและศาสนา    
 -สงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพกับกลุมบุคคลท่ีมีความเห็นและ
อุดมการณแตกตางจากรัฐท่ีเลือกใชความรุนแรงตอสูกับรัฐในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของผูมีสวนไดสวนเสีย
กับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยดําเนินการอยางเปนเอกภาพและเพ่ิมความรวมมือกับตางประเทศ
หรือองคกรท่ีไมใชภาครัฐเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยดังกลาว    
 วัตถุประสงคขอท่ี ๙ เพ่ือใหการดําเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวน และวางอยูบนขอมูลท่ีถูกตอง
และรอบดาน โดย          
 -จัดใหมีกลไกและระบบบริหารจัดการนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยใหมีการ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นนโยบาย จัดตั้งกลไกในรูปคณะกรรมการอํานวยการนโยบายและบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทําหนาท่ีอํานวยการแกไขปญหาและเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ มีการจัดทํายุทธศาสตรดานตางๆท่ีสําคัญรองรับมีการจัดทําแผนงานโครงการและ
งบประมาณท่ีสอดคลองกับกรอบนโยบาย มีระบบการติดตามตรวจสอบและใหความสําคัญกับประสิทธิ
ภาพของกระบวนการประเมินผลการดําเนินตามนโยบายและการใชจายงบประมาณอยางตอเนื่อง
ตลอดจนมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน       
 -เสริมสรางและพัฒนาเครือขายสนับสนุนการดําเนินตามนโยบายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีและทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ โดยการใหภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เครือขายสังคมออนไลนท้ังในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตสังคมไทยโดยรวมและสังคมโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพ่ือนบานประชาคม
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อาเซียนและโลกมุสลิมเขามามีสวนรวมเปนเครือขายขยายผลจากกรอบนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีสามารถ
นําไปเชื่อมโยงกันไดในแนวราบมีชองทางรองเรียนตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ภาครัฐ รวมท้ังมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขามามีสวนรวมดําเนินการแกไข
ปญหารวมกับภาครัฐของภาคสวนตางๆพรอมไปกับสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆและการสื่อสารกับคนในพ้ืนท่ี   
 -สงเสริม พัฒนา และใชงานการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือประกอบการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสนับสนุนและผลักดันใหมีการศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการ
เรียนรูไปกับการประยุกตใชองคความรูดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปญหาและภูมิสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือเปนพลังสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาประเมินนโยบายและการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตรและระดับยุทธวิธีอยางเปนรูปธรรม   
 จากแนวนโยบายดังกลาวพบวา นโยบายและแนวทางท่ีเก่ียวของกับสื่อมีเพียงไมก่ีประเด็น อัน
แสดงใหเห็นวา ภาครัฐไมไดมองบทบาทของสื่ออยางท่ีนักคิดนักทฤษฎีดานสื่อมอง แตไดใหความสําคัญกับ
บทบาทของสื่อเฉพาะท่ีเปนสวนหนึ่งหรือชองทางหนึ่งในการแกไขปญหาเทานั้น ไดแก  
 -การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาวเชิงรุก เพ่ือสกัดก้ันและทําลายปจจัยสนับสนุนการกอ
เหตุรุนแรง อาทิ การไหลเวียนเงินทุนของกลุมผูกอเหตุรุนแรงการลักลอบนําอาวุธและวัสดุท่ีนํามาใช
ประกอบระเบิด ท้ังจากพ้ืนท่ีภายในประเทศและภายนอกประเทศ การประสานงานดานการขาวใหการ
แจงเตือนภัยเปนไปอยางทันเวลาและแมนยํา การสรางเครือขายขาวภาคประชาชนใหเกิดผล ตลอดจน
การขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการเฝาตรวจการเขาออกของกลุมเปาหมาย การพิสูจน
ทราบแหลงพักพิงภายนอกประเทศ และการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายจากภายนอก
ประเทศท่ีอาจมีสวนสนับสนุนกลุมผูกอเหตุรุนแรง       
 -การสงเสริมบทบาทของผูนําศาสนา ผูนําชุมชน นักการศึกษา สื่อมวลชน สตรี เด็กและเยาวชน 
ซ่ึงเปนกลุมพลังวัฒนธรรมของพหุสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาในระดับ
ชุมชนและพัฒนาเปนเครือขายท่ีเขมแข็งมีพลังในการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน การลดการ
เผชิญหนาระหวางคนตางศาสนาหรือตางเชื้อชาติในชุมชน ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ โดยใหน้ําหนักกับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูนําศาสนาอยาง
เปนระบบ อาทิ การมีวิทยาลัยอิหมาม การสรางเสริมความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมในชุมชนใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 -การเสริมสรางชองทางการสื่อสารสองทางผานมิติของงานปฏิบัติการขาวสารและงานมวลชน
สัมพันธของรัฐ โดยใชสื่อภาครัฐและความรวมมือของสื่อเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
ตลอดจนเวทีสาธารณะเพ่ือสื่อสารใหสังคมท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
เขาใจตอสถานการณท่ีเปนจริงและบริบทเฉพาะของพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดการกับปญหาตามหลักการเขาใจ 
เขาถึง พัฒนารวมท้ังตามแนวทางสันติวิธี เพ่ือใหความรูความเขาใจและมีสวนรวมอยางสรางสรรคตอการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสงเสริมการสะทอนความรูสึกและขอของใจตางๆของประชาชนท่ีเก่ียวโยง
กับความผิดพลาดในนโยบายของรัฐและการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐ 
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๓.๓ แนวคิดสุดโตงและการกอการราย 

 จากการศึกษาพบวา วาทกรรมวาดวยแนวคิดสุดโตงและการกอการรายเปนถอยคําท่ีถูกสรางและ
นํามาใชท้ังโดยฝายท่ีเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม และฝายความม่ันคงซ่ึงมีภารกิจในการดําเนินการเพ่ือ
ตอตานการกอการราย ท้ังนี้ พบวาสําหรับประเทศในโซนเอเชียมักจะมีการใชคําวา แนวคิดสุดโตง และ
มุสลิมหัวรุนแรง มากกวาคําวาการกอการราย อยางไรก็ตาม แมจะใชเพียงคําวา แนวคิดสุดโตงแตถอยคํา
ดังกลาวกลับยังคงใหภาพท่ีเชื่อมโยงกับกลุมผูกอการท่ีเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงภาพท่ีปรากฏจาก
แงมุมดังกลาวไดสรางใหเกิดภาพลักษณเชิงลบแกกลุมผูนับถือศาสนาอิสลามกลุมหนึ่ง ดวยเหตุนี้ กลุมผูนํา
ศาสนาอิสลามสายกลางจึงไดนําเสนอขอมูลอีกชุดหนึ่งเพ่ือชี้ใหเห็นวา แนวคิดสุดโตงและการกอความ
รุนแรงไมไดเก่ียวของกับหลักการศาสนาอิสลาม  

 อับดุลสุโก ดินอะ หรือ Ustaz Shukur๕๑ ไดเขียนบทความเรื่อง “มุสลิมสุดโตง การยึดม่ันใน
หลักการอิสลามและอิสลามานุวัตร”51

๕๒โดยไดอธิบายความหมายของคําวามุสลิมสุดโตง(Extremism)   การ
ยึดม่ันในหลักการอิสลาม (Islamic Fundamentalism ) และ "อิสลามานุวัตร" (Islamization)  ซ่ึงท้ังสาม
คําเริ่มมีใชมากข้ึนในสื่อท้ังไทยและตางประเทศ โดยเขาเห็นวาความสุดโตงมีอยูในตัวของศาสนิกทุก
ศาสนา แตไมใชหลักคําสอน โดยเขาอางคําบรรยายของ อิรฟาน อับดุลฮาหมีด ฟตาห52๕๓ ท่ีกลาววา แตละ
ศาสนาจะมีศาสนิกอยู ๓ กลุม คือ ๑) ผูท่ีมีแนวคิดสุดโตง ๒) ผูท่ีละเลยตอศาสนา และ ๓) ผูท่ีมีแนวคิด
สายกลาง โดยท่ีกลุมท่ีหนึ่งและสอง จะนําความเสื่อมเสียใหกับสังคมและเปนภัยคุกคามตอโลก ในขณะท่ีผู
ท่ีมีแนวคิดสายกลางจะนําความผาสุกและสันติสุขตอโลกนี้ ในขณะเดียวกัน กลุมท่ีสองเปนกลุมคนท่ี
ละเลยตอศาสนา(บางคน) ไมปฏิบัติในสิ่งท่ีศาสนาไดใช และละเวนในสิ่งท่ีศาสนาหาม สวนมากกลับมี
บทบาทมากในสังคม และสิ่งท่ีอันตรายท่ีสุดคือ เม่ือกลุมคนเหลานี้มีอํานาจในการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะและการออกกฎหมายของประเทศ กลุมคนเหลานี้อยูในองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนท่ีทํามา
คาขาย(ท่ีเก่ียวกับปจจัยยังชีพของประชาชน) กลุมคนเหลานี้จะไมสนใจในธรรมาภิบาล และจะเขาหา
ศาสนาบางก็ในแงพิธีกรรมเทานั้น เชน เม่ือข้ึนบานใหมและตาย ก็จะเชิญผูนําศาสนามาทําพิธีกรรม เปน
ตน แตแนวทางการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กลับไมนําหลักคําสอนทางศาสนา
มาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ท้ังนี้ ผูเขียนไดยกคําสอนมาอางอิงโดยกลาววา สมัยศาสดามุฮัมมัด เคย
เตือนสาวกของทานถึงพิษภัยของลัทธิคลั่งศาสนาไววา  

"พวกเจาจงระวังความคลั่งในศาสนา เพราะแทจริงสิ่งท่ีทําใหชนรุนกอนตองพินาศก็คือ ความคลั่ง
ในศาสนานั่นเอง" 

๕๑ ผูชวยผูจัดการโรงเรียนจริยธรรศึกษามลูนิธิ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และทีป่รึกษาชมรมผูปกครองนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซีย 

๕๒ “มุสลิมสุดโตง การยึดมั่นในหลักการอสิลาม และอิสลามานุวัตร” เขาถึงใน http://www.islammore.com/view/1282  สืบคนเมื่อ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  

๕๓ ศาสตราจาย ดร.อิรฟาน อับดุลฮาหมีด ฟตาห เปนอาจารยประจําวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย 

๓๔ 
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          เขาจึงเห็นวา มุสลิมสุดโตงจะมีเฉพาะบางคน บางกลุมท่ีไมเขาใจหลักการ  เจตนารมณและเปาหมาย
ท่ีแทจริงของศาสนาและผูมีใจเปนธรรมก็ตองยอมรับวาศาสนิกของตนโดยเฉพาะมุสลิมมีกลุมเหลานี้
จริงๆ     
          ในขณะคําวา "ฟนดะเมนทะลิสม" (Fundamentalism) โดยภาษาแลวหมายถึง การยึดติดอยูกับ
หลักการสําคัญหรือยึดติดอยูกับคําสอนพ้ืนฐาน "ฟนดะเมนทะลิสม" มีสองความหมายดวยกัน ความหมาย
หนึ่งของคําวา "อิสลามิก ฟนดะเมนทะลิสม" ก็คือการยึดม่ันในหลักการท่ีในภาษาอาหรับเรียกวา "อิต
ติบะอ"หรือการยึดม่ันท้ังในลายลักษณอักษรและเจตนารมณ  

ผูเขียนบทความนี้ ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาในยุคปจจุบันเปนยุคของเสรีภาพทางศาสนา ถาใครบางคน
กลาววาเขายึดถือศาสนาของเขาตามตัวอักษรก็ไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะไปคัดคาน เพราะเขาผูนั้นปฏิบัติตาม
เสรีภาพทางศาสนา ในขณะความหมายท่ีสองของ "อิสลามิก ฟนดะเมนทะลิสม" ถูกแปลในความหมายวา
การใชกําลังบังคับคนอ่ืนใหนับถือศาสนาของตนเอง ดังนั้นผูเขียนมีทรรศนะวา "อิสลามิก ฟนดะเมนทะ
ลิสมในความหมายท่ีสอง จะขัดกับเจตนารมณและเหตุผลของอิสลามทันที แนวความคิดท่ีสองของคําวา 
"อิสลามิก ฟนดะเมนทะลิสม" นี้เองไดกอใหเกิดสิ่งท่ียุคปจจุบันเรียกกันวา "ลัทธิสุดโตง" (Extremism) หรือ
ลัทธิกอการรายอิสลาม ท้ังๆท่ีความจริงแลวคําวา "ลัทธิสุดโตง" หรือ "ลัทธิกอการราย" นั้นเปนสิ่งท่ีขัดแยง
กันอยูในตัวของมันเอง ในความเปนจริงหลักคําสอนของอิสลามเปนศาสนาแหงสันติ มันไมถูกตองอยาง
แนนอนท่ีจะถือวาอิสลามเปนท่ีมาของคําวาลัทธิกอการ รายหรือลัทธิสุดโตง ศาสดา แหงอิสลามไดกลาววา 
"ศาสนาท่ีถูกประทานแกฉันเปนศาสนาแหงความกรุณาปรานีและใจกวาง"  

          สําหรับศาสนิกท่ีอางคําภีรกุรอานของอิสลามท่ีสงเสริมผูถูกกดข่ีใหตอสูเพ่ือปลดปลอยตัวเอง และ
สั่งมุสลิมใหชวยเหลือคนท่ีถูกกดข่ีและไดรับความเดือดรอนภายใต เง่ือนไขของการญิฮาดนั้น ไดรับการ
อธิบายวา การกอการรายมิใชการญิฮาด มันเปนสิ่งท่ีเรียกวา "ฟะซาดใน ภาษาภาษาอาหรับ" หรือการกอ
ความเสียหายและความหายนะตอสังคมโลกซ่ึงขัดกับคําสอนของอิสลาม มีบางคนท่ีใชคํานี้อยางผิดๆไป
สนับสนุนการกอการรายเพ่ือแนวทางของตนเองแต นั่นไมใชเหตุผลท่ีจะนํามาใชสนับสนุนเพราะ อัลลอฮฺ
ไดดํารัสความวา : "เม่ือ ไดมีการกลาวแกพวกเขาวา จงอยากอความเสียหายบนหนาแผนดิน  พวกเขากลาว
วา เปลา เราเพียงแตตองการแกไขสิ่งตางๆตางหาก แทจริง  พวกเขาคือผูสรางความเสียหาย แตพวกเขาหา
ไดตระหนักไม"  

          นอกจากนี้ (หลักศาสนา) อิสลามตองการใหมนุษยท้ังหมดท้ังมุสลิมและมิใชมุสลิมสามารถอยู
รวมกันอยางยุติธรรมในความสันติและความสมานฉันท อิสลามไดใหแนวทางท่ีครบถวนสมบูรณแกมุสลิม
เพ่ือหาความสงบท้ังในชีวิตสวนตัวและชีวิตทางสังคมและอิสลามใชใหมุสลิมมีมิตรไมตรีตอผูอ่ืนบนพ้ืนฐาน
ของความสัมพันธของมนุษยดวยเชนกัน มีโองการอัลกุรอานมากมายท่ีกลาวถึงการอยูรวมกันอยางสันติกับ
ตางศาสนิก เชนอัลลอฮไดตรัสความวา "อัล ลอฮมิไดทรงหามพวกเจาเก่ียวกับบรรดาผูท่ีไมไดตอตานเจา
ในเรื่องศาสนา และพวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรือนของพวกเจาในการท่ีพวกเจาจะทํา ความ
ดีแกพวกเขาและใหความยุติธรรมแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮทรงรักผูมีความยุติธรรม" (60:8) อยางไรก็
ตาม ท่ีประชุมภายใตวัตถุประสงคพิเศษของผูนําชาติมุสลิมท่ีนครมักกะฮ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  ตามคํา
รองขอของกษัตริยอับดุลเลาะห บิน อับดุล อาซิส แหงซาอุดิอารเบีย เม่ือวันท่ี 7-8 ธันวาคม ป 2548 ได
ประกาศ "ปฏิญญาเมกกะฮ"   ยอมรับวามีมุสลิมหลายคนและหลายกลุมมีแนวคิดสุดโตง 

๓๕ 
 



         สําหรับคําวา อิสลามานุวัตร (Islamization current) ไดรับการอธิบายวาเปนกระแสหรือวาทกรรม
ทางปญญาของปญญาชนมุสลิมสมัยปจจุบัน กระแสดังกลาวเปนการโตเถียงกันอยางมีเหตุผล ท้ังนี้ โดยมี
จุดประสงคตาง ๆ อันหลากหลายตามความถนัดของนักวิชาการมุสลิมในหลายสาขาวิชา ทามกลางกระแส
การอิสลามานุวัตรนักวิชาการท้ังมุสลิมและไมใชมุสลิม อยางไรก็ดี ยังคงมีความคลุมเครือในการใชคํา
ดังกลาว ซ่ึงคําวา "อิสลามานุวัตร" (Islamization) ถือวาเปนกระบวนการองครวมของการกลอมเกลาทาง
ศาสนา  อีกนัยหนึ่งก็อาจเรียกวาเปนมรรควิธี (Method) ท่ีจะนํามาซ่ึงสังคมใหม ท่ีอุทิศใหกับหลักคําสอน
ของอิสลามในทุกแงมุม  ความจริงอิสลามานุวัตรเปนประวัติศาสตรทางปญญาของอิสลาม ซ่ึงปญญาชน
มุสลิมในอดีตถึงปจจุบันไดเพียรพยายามทําตามแบบอยางทานศาสดา กลาวคือการกระทําใด ๆ ก็ตามให
สอดคลองกับหลักการคําสอนของพระเจา ขณะท่ีปจจุบันอิสลามนุวัตรถือวาเปนกระบวนการการ
สังเคราะห (Synthesis) ท่ีนักวิชาการมุสลิมรวมสมัยไดพยายามคิดคนและแสวงหาทางออกใหกับสังคม 
มุสลิม ท่ีกําลังประสบวิกฤติการพัฒนาตามแบบฉบับของอิสลาม อิสลามานุวัตรจึงเปนผลโดยตรงมาจาก
การสังเคราะหแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสอด ประสานกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรในสังคมสมัยใหม 
ซ่ึงมีตนแบบการพัฒนามาจากแนวทางการพัฒนาตามรูปแบบตะวันตกท่ีเนนแนวทางการพัฒนาเชิง
ประจักษ (Emperical) เชิงวิทยาศาสตร (Scientific) หรือการเนนแนวทางการพัฒนาแบบโลกียนิยม 
(Secularism) ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการการทําใหเปนแบบวิถีโลก (Secularization) ท่ีตองการลด
ความสําคัญและอิทธิพลของศาสนาออกไปจากชีวิตความเปนจริง  
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๕๔นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงของไทยกลาวถึงปฏิบัติการของ
กลุมไอเอส (กลุมรัฐอิสลาม) จากเหตุการณในฝรั่งเศสวา ปจจุบันกลุมไอเอสมีวิธีการทําใหคนจํานวนมากมี
ความเชื่อในคําโฆษณาของกลุมจึงตัดสินใจเขาไปรวมมือดวย มีคนจํานวนมากจากท่ัวทุกมุมโลก รวมท้ัง
ยุโรปเดินทางไปรวมรบกับไอเอสท่ีสําคัญกลุมไอเอสมีความไดเปรียบเรื่องการใชสื่อสังคมออนไลน (Social 
Media) ท่ีสามารถขยายความคิดความเชื่อและอุดมการณ ซ่ึงสามารถเขาถึงไดงาย โดยกลุมไอเอสไดจัดตั้ง
หนวยงานข้ึนมาหนวยหนึ่งทําหนาท่ีโฆษณาผานสื่อออนไลนโดยตรงและจัดทํานิตยสารออนไลนดวย ทําให
คนอีกกลุมหนึ่งท่ีไมใชทหารผานศึกหรือไปรวมรบโดยตรงสามารถรับชุดความคิดของกลุมไอเอสไดงายๆ
เรียกวา ‘เซลลท่ีหลับใหล’ และคนกลุมนี้ไมมีประวัติอาชญากรรม หรือท่ีเรียกวา ‘กลุมคนประวัติสีขาว’ 
ไมไดอยูในสถานะท่ีหนวยงานรัฐตองติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดฉะนั้นหากวาคนในกลุมท่ีเปน 
‘เซลลท่ีหลับใหล’ ลงมือกอเหตุ เจาหนาท่ีก็จะไมสามารถรูไดเลย เพราะไมมีประวัติกลุมคนเหลานี้ซ่ึงมี
ระเบิดอยูในมือแตคนธรรมดาท่ีเดินถนนไมมี และเราไมสามารถแยกออกไดเลยวาใครคือผูกอการรายอีก
ท้ังในโลกออนไลนปจจุบันมีขอมูลทุกอยาง สามารถเรียนรูไดทุกอยางแมกระท่ังการทําระเบิดดังนั้นเหตุ
โจมตีท่ีฝรั่งเศสจึงเปนบทเรียนวา อาจจะเปนฝมือของชุดปฏิบัติการจริงๆ ชุดหนึ่งจากภายนอก แตมี
ฐานรองรับหรือชุดสนับสนุนอยูอีกชุดหนึ่งภายในประเทศเอง จึงไมควรคิดแบบเกาๆ วา หากพูดถึงการกอ
การราย ผูกอเหตุจะตองเดินทางจากนอกประเทศเขามาในประเทศเพ่ือลงมือ แตอาจจะมีชุดสนับสนุน

๕๔ศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข จากคณะรฐัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั สืบคนจาก 
http://www.komchadluek.net/detail/๒๐๑๕๑๑๒๙/๒๑๗๖๗๐.html 
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คอยชวยเหลือ ซ่ึงก็เปนกลุมคนธรรมดาท่ีรับชุดความคิดจากกลุมไอเอสท่ีโฆษณาชวนเชื่อทางโลกออนไลน
ก็เปนไดท้ังหมดนี้เปนขอนากังวลในแงของบุคคลท่ีเปนผูกอเหตุ แตอีกเรื่องหนึ่งท่ีนาวิตกไมแพกันก็คือ 
พ้ืนท่ีกอเหตุหรือสมรภูมิของกลุมกอการรายไดเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีปาเขาหางไกลมาเปนการกอวินาศกรรม
ขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงแลว         
  ดวยเหตุนี้มาตรการปองกันรักษาเมืองจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการรับมือการกอการราย
สมัยใหม บทเรียนเหลานี้ไมไดมีแคท่ีฝรั่งเศส แตยังรวมถึงสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน อินโดนีเซีย หรือ
แมแตประเทศไทย ดังเชนในเหตุการณระเบิดท่ีศาลทาวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค เม่ือวันท่ี ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ถือเปนบทเรียนครั้งยิ่งใหญท่ีประเทศไทยควรศึกษาถึงระบบการปองกันเหตุรุนแรงใน
เมือง เพราะความเปนเมืองสมัยใหมมีความเปราะบางสูงมาก คนในแวดวงความม่ันคงเห็นตรงกันวา เมือง
เปนเปาหมายท่ีปองกันไดยากลําบากจากเหตุระเบิดท่ีแยกราชประสงค ลอนดอน ปารีส หรือแมแตท่ี
สหรัฐอเมริกา ทําใหเห็นไดชัดเจนวาสงครามเริ่มเกิดในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ เพราะเมืองเปนพ้ืนท่ีเปด 
ทําใหมีปจจัยทุกอยางท่ีสามารถนําไปสูการกอการรายได และผูกอการรายสามารถลงมือไดทุกเวลาทําให
หนวยงานความม่ันคงเริ่มมองเห็นสัญญาณวา ผูกอการรายไมไดมีเปาหมายทําลายทรัพยสินและสถานท่ี
สําคัญของรัฐบาล แตพุงเปาหมายไปท่ีชีวิตของประชาชนอยางไมจําแนก รวมถึงพ้ืนท่ีเปดอยางพ้ืนท่ี
สาธารณะซ่ึงจะมีประชาชนไปรวมตัวทํากิจกรรมเปนจํานวนมาก     
 ดังนั้น การตอตานการกอการรายกับเมืองสมัยใหม จึงเปนสิ่งท่ีหนวยงานความม่ันคงตองคิดอยาง
ละเอียดในการหาวิธีปองกัน เพราะในอดีตยุคสงครามเย็นและสงครามคอมมิวนิสตจะเปนการสูรบในพ้ืนท่ี
หางไกลในปาเขา จึงไมกระทบกับชีวิตคนในเมือง  อยางไรก็ตาม การกอการรายสมัยใหมไมจําเปนตองมุง
เปาประสงคไปท่ีประเทศท่ีเปนเปาหมายโดยตรง เพราะสามารถลงมือกอเหตุในประเทศท่ีไมใชเปาหมาย
หลักแตเปนการลงมือเชิงสัญลักษณได เหตุกอการรายท่ีผานมาในประเทศไทยก็ไมไดเกิดจากการท่ีไทยเปน
เปาหมายหลัก แตเปนการกอเหตุเชิงสัญลักษณโดยท่ีมีผลกระทบตอชาติตะวันตกท่ีเปนเปาหมายท่ีแทจริง
ประเทศไทยจําเปนตองมีการคิดระบบปองกันเมืองแบบใหม เหมือนท่ีหลายชาติในยุโรปจัดทําข้ึนหลัง
เหตุการณ ๙/๑๑ท่ีสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีทําใหเจาหนาท่ีสามารถพิสูจนทราบและจับกุมตัว
ผูกอเหตุไดอยางรวดเร็ว อยางเชนระบบกลองซีซีทีวีท่ีมีความสําคัญกับโลกสมัยใหม รวมถึงระบบการ
อพยพประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุราย และควรใหประชาชนไดเรียนรูวาในชีวิตประจําวันเราอาจจะตอง
ประสบกับเหตุกอการรายไดทุกเวลา เชนเดียวกับเหตุรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต ซ่ึงประเทศไทย
จําเปนตองมีระบบการปองกันหลายๆ อยางท่ีปจจุบันยังไมมีการใหความรูแกประชาชนก็เปนเรื่องสําคัญ 
ตั้งแตความรูพ้ืนฐานท่ีวาวัตถุระเบิดมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร เม่ือเจอวัตถุตองสงสัยควรปฏิบัติตัวอยาง
ไร รวมถึงระบบการอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ การอพยพคนออกจากตึกสูงซ่ึงมีความยากลําบาก 

สําหรับแนวทางในการเอาชนะกลุมไอซิสนั้น นิโคลาสเฮนัน 54

๕๕ อดีตนักขาวชาวฝรั่งเศสผูเคยถูก
กลุมกอการรายไอซิสจับเปนเชลยนานถึง๑๐เดือน หลังจากท่ีถูกปลอยตัว เขานําประสบการณชวงท่ีถูกจับ
มาเขียนถึงในหนังสือชื่อ 'Jihad Academy' ซ่ึงตีพิมพในอังกฤษเม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา ไดให
ความเห็นวา การใชกําลังโจมตีตอกลุมไอซิสในซีเรีย นอกจากจะไมประสบความสําเร็จแลว ยังถือเปนการ
ท่ีชาติตะวันตก "ตกหลุมพราง" เพราะเปนแผนการของไอซิสในการลอลวงใหประเทศยุโรปปดเขตแดนแลว
ก็ "ปดใจ" ของตัวเอง และปฏิบัติการใชเครื่องบินท้ิงระเบิดในพ้ืนท่ีซีเรียจะไมสรางความเสียหายใดๆ ตอ

๕๕อางจาก http://www.prachatai.com/journal/๒๐๑๕/๑๒/๖๒๘๐๐(คนขอมลูวันท่ี ๕ธันวาคม ๒๕๕๘) 
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กลุมไอซิสแตจะยิ่งผลักใหผูคนเขาไปอยูในเง้ือมมือของพวกไอซิสมากข้ึนเนื่องจากการใชกําลังโจมตีพ้ืนท่ีมี
แตจะยิ่งสรางความเสียหายตอประชาชน       
 สวนแนวทางท่ีถูกตองคือการเอาชนะใจประชาชนในพ้ืนท่ี พรอมยกตัวอยางกรณีท่ีประชาคมโลก
มีการตอบสนองท่ีกอวิกฤตผูลี้ภัยตอชาวซีเรีย และเสนอใหท่ีพักพิงแกผูลี้ภัยชาวมุสลิมท่ีหนีออกจากพ้ืนท่ี
ขัดแยง การกระทําดังกลาวถือเปนการสรางความเสียหายตอไอซิสเนื่องจากไอซิสอางวาพวกเขาตองการ
สรางดินแดนในฝนสําหรับชาวมุสลิม แตชาวมุสลิมในพ้ืนท่ียึดครองของพวกเขากลับพากันหนีออกจาก
พ้ืนท่ีเหลานั้นแลวเดินทางไปท่ี "ดินแดนของผูท่ีไมเชื่อในศาสนา" แทน     
 นอกจากนี้เฮนันยังเสนอใหมีการแกปญหาดวยวิธีทางการเมืองในประเทศซีเรียโดยการรวมมือกับ
ประชาชนภายในประเทศและกําหนดใหพ้ืนท่ีซ่ึงถูกยึดครองโดยกลุมกบฏติดอาวุธในซีเรียท้ังหมดเปนเขต
หามเครื่องบินบินผาน (No-fly Zone) ซ่ึงหมายถึงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone) ข้ึนนั่นเอง 
หมายความวาตองสั่งหามเครื่องบินจากทุกฝายบินผานไมวาจะจากฝายพันธมิตรตะวันตก ฝายรัสเซีย 
ฝายรัฐบาลซีเรีย หรือฝายอ่ืนๆ เพราะการใหความปลอดภัยแกประชาชนในพ้ืนท่ีเหลานั้นจะทําใหเกิดผล
เสียตอพวกไอซิส55

๕๖ 

 

๓.๕ เสียงจากเวทีวิชาการสาธารณะ 
 ภายใตสถานการณท่ีการแกไขปญหาของภาครัฐยังไมปรากฏผลความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจนนัก สถาบันทางวิชาการและนักวิชาการอิสระ โดยสถานีวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดนําเสนอแนวคิดวาดวยกระบวนการ
สันติภาพท่ีมุงเนนการใหความสําคัญกับคูเจรจาท้ังสองฝาย และบทบาทของภาคประชาสังคมท่ีเรียกวา ตา
ขายนิรภัย (Safety Net) ท่ีเปนการรวมตัวกันของประชาชนจากหลายๆฝายท่ีสามารถพูดคุยเรื่องการสราง
สันติภาพ ท้ังในระดับท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ     
 นอรเบิรต 56

๕๗ หนึ่งในคณะนักวิจัยและนักวิชาการชาวเยอรมันซ่ึงเปนผูริเริ่มจัดตั้ง ศูนยทรัพยากร
สันติภาพข้ึน อธิบายวาตาขายนิรภัย (Safety Net ) จะมี ๒ระดับคือ ชั้นท่ีเปนทางการ ก็คือตัวแทนของท้ัง
สองฝายพูดคุยกันท้ังในระดับการพูดคุย (Dialogue)หรือการเจรจา(Negotiate) และมีตาขายนิรภัย ระดับ
ลางลงมาคือประชาชนท่ีไมใชตัวแทนของฝายใดฝายหนึ่งท่ีเปนทางการ แตเปนผูแสดงตนวาตองการ
กระบวนการสันติภาพ และพูดคุยในเรื่องเดียวกันกับกลุมท่ีเปนตัวแทนอยางเปนทางการ ซ่ึงกลุมนี้ตองคิด
และเตรียมการวาเกิดอะไรข้ึนหากกลุมท่ีพูดคุยเปนทางการลมเหลว คนเหลานี้จะชวยกอรางความคิด
วิธีการหรือวางเปาหมายเพ่ือกอบกูกระบวนการสันติภาพท่ีเปนทางการท่ีลมเหลวใหสามารถกลับคืนมา 
โดยมีหลายหนทางท่ีตาขายนิรภัย(Safety Net) จะเกิดข้ึนหรือกอรางข้ึนไดอยางงายๆ กลาวคือ เกิดจาก

๕๖ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดใน Nicolas Henin: The man who was held captive by Isis for 10 months  
says how they can be defeated, The Independent, ๐๓-๑๒-๒๐๑๕ 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/nicolas-henin-the-man-who-was-held-
captive-by-isis-for-๑๐-months-says-how-they-can-be-defeated-a๖๗๕๗๓๓๖.html 
 
๕๗ดร.นอรเบิรต โรเปอส.  คูมือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต ปตตานี “เราจะทํางานรวมกันไดอยางไร?”  
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 2558 
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กลุมประชาชนท่ีรูจักคุนเคยกันและมีความสัมพันธท่ีดีกับท้ังสองฝาย (รัฐและขบวนการ) ท่ีมีการพูดคุยกัน
และรวมกันคิดวาจะสื่อความคิดหรือขอเสนออะไรบางไปสูกลุมตัวแทนท่ีเปนทางการ หรือตาขายนิรภัย
อาจจะเกิดข้ึนอยางเปนทางการ เชน เม่ือตัวแทนท่ีเปนทางการของแตละฝายประสงคใหประชาชนจัดตั้ง
กลุมถาวรเปนคณะในการใหคําปรึกษาเม่ือเกิดปญหาวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึน เพราะไมเคยมีกระบวนการ
สันติภาพท่ีไมมีวิกฤต ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ตัวแทนการเจรจาตองการใหประชาชนพัฒนา
ศักยภาพท่ีจะชวยเหลือในสถานการณท่ีแตกหักหรือเกิดความขัดแยงรุนแรง    
 นอกจากนี้ เขายังเห็นวาประชาชนท่ัวไป หรือกลุมตางๆท่ีอยูในภาคประชาสังคม รวมท้ัง
สื่อมวลชน หรือกลุมคนท่ีมีสวนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ และ
กําลังคิดวาจะสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในอนาคตไดอยางไรนั้น สามารถแสดงบทบาทตาขายนิรภัย
ได โดยทําความเขาใจกับผูคนท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับท้ังสองฝายไมวาจะเปนฝาย BRN PULO หรือูแว 
อีกดานหนึ่งคือ ผูคนท่ีมีสัมพันธกับฝายราชการพลเรือน หรือฝายทหารไทย ซ่ึงพวกเขาสามารถผลิต
ความคิดดีๆ ท่ีจะใหกระบวนการสันติภาพเดินหนาตอไปได ตัวอยางเชนศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
(DSW) ท่ีสามารถเลนบทบาทนี้ สื่อท่ีติดตออยูกับศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตก็สามารถเลนบทบาทนี้ 
 พรอมกับขอเสนอขางตน กลุมดังกลาวไดทําโครงการสรางศูนยทรัพยากรสันติภาพ (Peace 
Resource Center-PRC)ข้ึน 57

๕๘ ซ่ึงจะเปนท่ีท่ีจะใหคนท่ัวไปท่ีเก่ียวของไดพบปะและสามารถเสนอแนวคิด
วาจะทําอยางไรใหกระบวนการสันติภาพสามารถเดินหนาไดดวยกาวเล็กๆ และคนท่ีเฝาดูเหตุการณความ
ขัดแยงท่ีอ่ืนท่ีคลายกันและกําลังศึกษาเรื่องเหลานั้น ซ่ึงจัดเปนกลุมคนท่ีเห็นอกเห็นใจท้ังฝายขบวนการ
ของคนมลายู และเห็นใจฝายรัฐไทยท่ีพวกเขาจะสามารถชวยกันสรางแนวคิดใหมๆนอกจากนี้ การสราง
ศูนยทรัพยากรสันติภาพไดวางแผนท่ีจะประสานกับมหาวิทยาลัยหนึ่งหรือสองแหงหรือกับองคกรประชา
สังคมท่ีสามารถดําเนินการอยางอิสระ ซ่ึงตองเตรียมการตั้งแตเริ่มตน เพราะบรรยากาศทางการเมืองเปน
ชวงท่ีท้ังสองฝายไมมีทีทาวาจะมีการเจรจาอยางเปนทางการ ซ่ึงแนนอนวาท้ังสองฝายยังมีความเห็นไม
ตรงกันท่ีจะมีการเจรจา แตละฝายไมมีความพรอมในการเจรจาโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเห็นท่ีแตกตางกัน
วาจะทําอะไรตอไปในอนาคต58

๕๙        
ในการผลักดันใหเกิดกระบวนการสันติภาพครั้งนี้ กลุมดังกลาวไดเรียนรูจากประสบการณของ

กระบวนการสันติภาพในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงพบวาในชวงแรกนั้นฝายรัฐบาลไมพอใจตอทาทีของฝายตรงกันขามใน
ประเด็นเรื่องรากเหงาของความขัดแยง ประวัติศาสตร และหลักการของการเปลี่ยนผานความขัดแยงดังนั้น 
การทําความเขาใจหรือหาจุดรวมจําเปนตองอาศัยเวลาประสบการณของกระบวนการสันติภาพอ่ืนท่ีเผชิญ
กับสถานการณท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาเราควรจะมองขอเสนอเหลานี้วาเปนการเรียกรอง
เพ่ือใหเกิดการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีของกลุมชาติพันธุ แทนท่ีจะมุงพูดคุยถึงใจกลางของปญหา
ความขัดแยงทันที อาจจะดีกวาหากจะมีการพิจารณาจังหวะกาวท่ีเหมาะสมเพ่ือแสดงการยอมรับและ

๕๘ปจจุบันศูนยทรัพยากรสันติภาพไดจัดตั้งข้ึนเปนท่ีเรียบรอยแลว มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนงานวิชาการท่ีเก่ียวของ 
กับการสรางสันติภาพ โดยอยูภายใตโครงสรางของสถานีวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี มีสํานักงาน ๒แหงคือ ท่ีปตตานี อยูท่ีช้ัน ๓คณะรัฐศาสตร และท่ี 
กรุงเทพฯตั้งอยูท่ีถนนเดโช ยานสีลม 
๕๙เปนท่ีทราบกันดีในภายหลังวาในวันท่ี ๒๘กุมภาพันธ ๒๕๕๖  หรือราว ๒เดือนหลังจากการนําเสนอขอเสนอดังกลาว  
ตัวแทนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช ) ในฐานะผูแทนฝายไดรวมลงนามกับตัวแทนกลุมแนวรวมปฏิวัติ 
แหงชาติมลายูปาตานี (บีอารเอ็น) และเริ่มตนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพอยางเปดเผยตอสาธารณะเปนครั้งแรก 

๓๙ 
 

                                                           



เคารพศักดิ์ศรีของอีกฝายหนึ่ง การยอมรับในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของทองถ่ินอยาง
เปนรูปธรรม จะมีประโยชนอยางยิ่งตอการสรางความไววางใจ ทางเลือกอีกอยางหนึ่งก็คือ การเสนอตั้ง
คณะทํางานรวมสรางความเขาใจและเรียนรูซ่ึงกันและกันวาเหตุใดคูขัดแยงจึงมองปญหาจากมุมมองท่ี
แตกตางกันอยางสุดข้ัว         
 บทเรียนอีกประการหนึ่งจากกระบวนการสันติภาพในตางประเทศก็คือ เม่ือใดก็ตามท่ีถึงทางตัน
หรือเผชิญกับประเด็นท่ี 'ไมสามารถตอรองกันได' ตางฝายตางเริ่มเกิดความไมพอใจและมีแนวโนมท่ี
กระบวนการสันติภาพจะสะดุดลง ในสภาวะเชนนี้แตละฝายควรถอยไปคนละกาวและพิจารณาวาจะ
ปรับปรุงกระบวนการนี้ไดอยางไร แทนท่ีจะจดจออยู กับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงอยางเดียว
กระบวนการสันติภาพในท่ีตางๆเชน ในไอรแลนดเหนือ อาเจะห หรือมินดาเนา ลวนตองเผชิญกับความทา
ทายท่ีคลายกันนี้ ซ่ึงในทายท่ีสุด ทุกกระบวนการตางก็พบทางออกท่ีสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ฝายหลักๆท่ีเก่ียวของได        
 นักการเมืองและฝายตางๆท่ีเขารวมในกระบวนการสันติภาพท่ียืดเยื้อมานานมักพบวาตอนท่ีเริ่ม
พูดคุย พวกเขาไมสามารถจินตนาการไดเลยวาจะสามารถประนีประนอมในเรื่องจุดยืนท่ีสําคัญได แตการ
ไดเขารวมในกระบวนการพูดคุยกับอีกฝายหนึ่งเปนเวลานานและมีความเขาใจในประเด็นปญหาตางๆอยาง
ลึกซ้ึงมากข้ึน รวมถึงการผานประสบการณอันเจ็บปวดระหวางทางรวมกัน สิ่งเหลานี้ทําใหพวกเขาเริ่ม
ทบทวนจุดยืนและคิดถึงทางเลือกอ่ืนนอกจากนี้ มีขอเสนอท่ีนาสนใจวาสิ่งหนึ่งท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิผล
ใหกับการพูดคุยสันติภาพก็คือการปรับเปลี่ยนประเด็นการพูดคุยอยูเสมอจะเหมือนกับการซูมภาพระหวาง
เรื่องท่ีเปนเปาหมายระยะยาวกับเรื่องเล็กๆ ท่ีสามารถประนีประนอมกันไดไมยากนัก ท้ังนี้เพ่ือเปนการ
สรางบรรยากาศท่ีดีและชวยลดระดับของความขัดแยงในพ้ืนท่ี แนวทางของกระบวนการสันติภาพยังถูก
เสนอไวอีกดวยวา กระบวนการสันติภาพจะตองพิจารณาถึงปญหาความยุติธรรมและการสรางความ
สมานฉันทในหลายประเด็น เพ่ือท่ีจะตอบคําถามวาเราจะสรางสังคมใหมรวมกันอยางไรหลังผานการ
สูญเสียชีวิตผูคนจํานวนมาก เราจะฟนฟูความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง
อยางไร ผูท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแตละฝายจะถูกพิจารณาโดยกระบวนการยุติธรรม
หรือไมอยางไร จะปองกันไมใหผูกระทําผิดลอยนวลและจะสรางบรรยากาศของความสมานฉันทไดอยางไร
ซ่ึงก็มีความยากลําบากวาจะสรางสมดุลอยางไรระหวางความจําเปนท่ีจะตองนํา(อดีต)ผูกอความรุนแรงมา
เขารวมในกระบวนการสันติภาพ ความพยายามท่ีจะเริ่มตนใหมและความจําเปนในการยอมรับอดีตใน
ภาวะเชนนี้ มีบทเรียนจากท่ีอ่ืนอยางนอยสองประการซ่ึงอาจชวยตอบคําถามท่ียากเหลานี้ได กลาวคือ  
 ประเด็นแรกการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) มาใชในพ้ืนท่ีความ
ขัดแยงแทนกระบวนการยุติธรรมปกติ ซ่ึงประกอบไปดวย การตอบสนองตอความตองการของผูเสียหาย
จากความรุนแรงและความอยุติธรรมดวยการแสวงหาและยอมรับความจริงรวมท้ังพยายามเยียวยาพวก
เขาในหลายหลายมิติ (ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการลงโทษผูกระทําความรุนแรงตอพวกเขา) ความพยายาม
เชนนี้ไดเกิดข้ึนบางแลวในภาคใต  ประเด็นท่ีสอง การสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับการแลกเปลี่ยนและการ
รับฟงความจริงจากผู ท่ีอยู ในความขัดแยงเปนเรื่องสําคัญ วิธีการนี้ มักจะพัฒนาไปสูการจัดตั้ ง
คณะกรรมการแสวงหาความจริง (Truth Commissions) แตกลไกนี้จะเกิดข้ึนไดเม่ือฝายตางๆมีความ
เขาใจพ้ืนฐานโครงการระดับหนึ่งในเรื่องขอตกลงทางการเมือง ความยากลําบากของกระบวนการสันติภาพ
ก็คือ ไมมีกระบวนการสันติภาพใดท่ีไมตองเผชิญกับปญหาความแตกตางภายในของฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ัง
สองฝาย และเปนเรื่องปกติท่ีกระบวนการนี้มักจะถูกทาทายโดยผูท่ีไมไดเขารวม ผูท่ีวิพากษวิจารณการ

๔๐ 
 



ดําเนินการกระบวนการสันติภาพและผูท่ีคัดคานการใชหลักการสันติภาพในการแสวงหาทางออก บางครั้ง
กลุมคนท้ัง ๓กลุมดังกลาวนี้จะถูกเรียกขานวาเปน 'พวกบอนทําลาย' (spoiler) แตอาจกลาวไดวา กลุมคน
ท่ีคัดคานหลักการแสวงหาทางออกดวยสันติวิธีเทานั้นท่ีสมควรจะถูกเรียกวาเปนพวกบอนทําลายหากมอง
จากสภาพความจริงทางการเมือง เปนเรื่องยากท่ีจะทําใหคูขัดแยงมีความเห็นพองตองกันตั้งแตแรกในการ
แปรเปลี่ยนความขัดแยงท่ีใชความรุนแรงไปสูการแสวงหาขอตกลงทางการเมืองอยางสันติ แตในหลาย
กรณี แรงจูงใจหลักท่ีทําใหฝายหนึ่งเริ่มกอนคือความตองการการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงท่ีอยูใน
สายเดียวกัน ในหลายแหงกระบวนการสันติภาพจึงเปนการผสมผสานกันอยางนาประหลาดใจระหวาง
ความพยายามลดความรุนแรงระหวางฝายท่ีขัดแยงกัน (inter-party de-escalation) กับการลดความเปน
ปฏิปกษกันเองของผูท่ีอยูภายในฝายเดียวกัน (intra-party rivalry)     
 นอกจากนั้น สิ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนในชวงเริ่มตนของกระบวนการสันติภาพก็คือ ประเด็นความขัดแยง
กลายเปนเรื่องการเมืองท่ีอยูในกระแสความสนใจของสาธารณชนมากข้ึน กอนหนาท่ีจะมีกระบวนการ
สันติภาพหลายฝายมักจะไมกลาพูดถึงความคับของหมองใจและขอเรียกรองตางๆอยางเปดเผยเต็มท่ี แต
การริเริ่มกระบวนการสันติภาพ ทําใหพวกเขาเห็นถึงความจําเปนและโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยาง
เปดเผย สวนคนท่ีพอใจกับสภาวะท่ีเปนอยูอาจจะกังวลวาขอตกลงทางการเมืองใหมอาจทําใหตนตกเปน
ฝายเสียเปรียบ ซ่ึงประเด็นเหลานี้ก็เกิดข้ึนกับกรณีภาคใตเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงควรหาวิธีการจัดการกับ
ประเด็นเหลานี้ใหกลายเปนประเด็นการเมือง (Polarization) ดวยวิธีการท่ีสรางสรรคบทเรียนจากท่ีอ่ืน
สะทอนใหเห็นวาการสรางสันติภาพ ไมควรจํากัดอยูเฉพาะการพูดคุยระหวางคูขัดแยงเทานั้น แตยังตอง
สนับสนุนใหมีการพูดคุยกันเพ่ือจัดการกับความขัดแยงภายในแตละฝายดวย เราตองหาวิธีการในการ
นําเอาทุกฝายท่ีเก่ียวของเขามาพูดคุยกันและสรางพ้ืนท่ีกลางข้ึนมา ซ่ึงสามารถจะจัดข้ึนไดในรูปแบบของ
การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมในหลายระดับ       
 สําหรับขอเสนอแนะตอกระบวนการสันติภาพท่ีเก่ียวของกับบทบาทการทําหนาท่ีของสื่อในครั้งนี้ 
มีอยูหลายประเด็นดวยกัน ไดแก        
 -คณะพูดคุยท้ังสองฝายและผูอํานวยความสะดวก ควรมีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับแนวปฏิบัติใน
การสื่อสารและทํางานกับสื่อมวลชนนอกเหนือไปจากโตะการพูดคุยสันติภาพท่ีเปนการดําเนินการแบบปด
ลับ เชน การออกแถลงการณเก่ียวกับผลการประชุมจะตองไดรับฉันทานุมัติรวมกันและมอบหมายให
ผูอํานวยการความสะดวกเปนผูแถลง โดยมีการเผยแพรในภาษาไทย มาลายูและอังกฤษ เปนตน 
 -องคกรประชาสังคมควรรวมกันทํางานเพ่ือสรางความตื่นตัวของสาธารณชนเพ่ือหนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพ ขอเสนอหนึ่งท่ีปฏิบัติไดจริงก็คือการจัดเวทีสาธารณะเรื่องสันติภาพอยางตอเนื่องซ่ึง
องคกรภาคประชาสังคมตางๆ และเครือขายสามารถรเิริ่มและดําเนนิการไดเอง แตควรมีการประสานงาน
กันในเรื่องจังหวะเวลาและประเด็นเพ่ือใหการทํางานสอดคลองกันท้ังนี้ ในการทํางานควรจะให
ความสําคัญกับการทํางานกับสื่อมวลชนท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ
ในเรื่องกระบวนการสันติภาพ        
 -สื่อมวลชนท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ินควรจะมีบทบาทสําคัญในการรายงานความ
เคลื่อนไหวเรื่องกระบวนการสันติภาพอยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือรวมผลักดันใหประเด็นเรื่องนี้เปนวาระ
แหงชาติ            
 -เพ่ือเปนการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรเปดพ้ืนท่ีทางการ
เมืองและใหโอกาสคนกลุมตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนท่ีไดแสดง
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ความคิดเห็นและขอหวงใยของพวกเขาท่ีมีตอกระบวนการสันติภาพ     
 -ศูนยทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Center)  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนท่ีปตตานีและกรุงเทพฯ
วัตถุประสงคของศูนยก็คือการใหความรูเก่ียวกับกระบวนการสันติภาพกับทุกฝายและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังหลาย และเพ่ือสรางตาขายนิรภัย (safety net) ข้ึน เชิญผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดมารวมกันหาทาง
ออกและติดตามกระบวนการสันติภาพ รวมท้ังจัดทําแบบสํารวจสันติภาพ (peace poll) เพ่ือชวยประเมิน
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ศูนยจะไดพิจารณาในการทํางานเพ่ือผลิตสื่อเพ่ือสันติภาพ
อีกดวย           
 จากขอเสนอแนะของกลุมนี้ จะเห็นวาใหความสําคัญกับกระบวนการเจรจาเพ่ือสันติภาพโดยให
เครือขายภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีไมเปนกลุมท่ีเปนทางการ ซ่ึงแตกตางจาก
แนวนโยบายและแนวทางของภาครัฐท่ียังคงใหความสําคัญกับรัฐในฐานะผูมีบทบาทสําคัญ อยางไรก็ตาม 
ท้ังภาครัฐและองคกรทางวิชาการดังกลาวมีขอเสนอหลักท่ีเก่ียวของกับมิติสื่อท่ีใกลเคียงกัน นั่นคือ การวาง
ไวบทบาทของสื่อในวงจํากัดเชนเดียวกัน        
 ขณะท่ีนักวิชาการสันติภาพชาวไทยกลับมีมุมมองท่ีมีรายละเอียดดานสันติภาพท่ีแตกตางออกไป
จากแนวทางขางตน โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหากาวหนาไปกวา
หลายๆกลุม โดยเขาเสนอแนวทางท่ีเรียกวา “สันติสนทนา” หรือ peace talk๖๐ซ่ึงผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนตามแนวทางดังกลาวไมใชหนวยงานดานความม่ันคง แตเปนคนท่ีทํางานวิชาการดานสื่อ 
ชัยวัฒนเห็นวา คําวาสันติสนทนาไมปรากฏอยูในตําราดานกระบวนการสันติภาพเลมสําคัญ และเปนไปได
วา “สันติสนทนา” ถูกแนวคิดระดับท่ีกวางกวาอยาง “กระบวนการสันติภาพ” (peace process) ครอบ
อยูหรือไมก็ถูกแนวคิดท่ีซับซอนกวาอยาง “สานเสวนา” (dialogue) บังเอาไวเม่ือพิจารณาสันติสนทนา
จากแงมุมของวิชาการดานการสื่อสารโดยเฉพาะในแงสื่อสันติภาพ ภาพท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดนาจะเปนงาน
ศึกษาท่ีเก่ียวของกับสันติวารสารศาสตร (peace journalism)  ซ่ึงมักมุงทํางาน ๕ดานคือ ต้ังขอสงสัยกับ
ภาพและสีสันของ “ศัตรู” ท่ีถูกสรางข้ึน อีกท้ังยังตองหาวิธีการตางๆ เพ่ือคืนสภาพความเปนมนุษยใหกับ
ศัตรูในสงครามหรือความขัดแยงท่ีถึงตาย ปลดปลอยเหยื่อความรุนแรงจากการ “ถูกใช” ดวยการคืนความ
เปนมนุษยท่ีมีอัตตาณัติ (autonomy) ใหกับเขา คืน “ความจริง” ทางสังคมใหกับความขัดแยงท่ีถึงตาย 
“ความจริง” ท่ีเปนสามัญสํานึกท่ีวา ไมมีความขัดแยงใดถือกําเนิดข้ึนในสุญญากาศนอกบริบททางสังคม 
และบอยครั้งความขัดแยงท่ีปรากฏเปนอาการ (symptom) ของปญหาท่ีลึกซ้ึงกวา ซ่ึงมักฝงรากซอนราง
อยูในโครงสรางสังคมท่ีไมเปนธรรม        

ดวยเหตุนี้ ชัยวัฒน จึงเสนอวา 60

๖๑จะตองทําใหการสนทนาธรรมดากลายเปนสันติสนทนาโดยใช
แนวคิดของนักปรัชญาอังกฤษเรืองนามชื่อ John Searle ท่ีระบุวา มนุษยมีความสามารถกําหนดหนาท่ีให
วัตถุและผูคนทําการบางอยางได (Recognized status function) เชนสามารถกําหนดใหกระดาษ
กลายเปนเงิน หรือเปนประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือบัตรโดยสารเครื่องบินทําใหผูโดยสารข้ึน
เครื่องบินไดท่ีทําเชนนี้ไดเพราะมีการยอมรับสถานะหนาท่ีในการทํางานรวมกันและท่ีสิ่งนั้นทําหนาท่ี

๖๐ชัยวัฒน นําเสนอแนวทางดังกลาวตอท่ีประชุม “การเสวนาสาธารณะเรื่อง การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต โอกาส  
พ้ืนท่ีใหมและสิ่งทาทาย จัดโดย วิทยาลัยประชาชน ศูนยศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร  
ม.อ.ปตตานี  รวมกับ สมาคมหนังสือพิมพภาคใตแหงประเทศไทย และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต เมื่อวันท่ี ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๖๑อางอิงจาก http://www.prachatai.com/journal/๒๐๑๕/๑๒/๖๒๗๙๖  สืบคนขอมูล ๖ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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ดังกลาวไดเพราะมี collective intentionality หรือการตระหนักรับรูรวมกัน กระดาษใบหนึ่งทําหนาท่ี
เปนปริญญาบัตรหรือเงินตราไดเพราะมีการตระหนักรับรูรวมกันวาสิ่งท่ีอยูในมือคนท่ีถือกระดาษใบนี้เปน
ปริญญาบัตรหรือธนบัตร ไมใชกระดาษธรรมดาชัยวัฒนเห็นวากระบวนการท่ีทําใหกระดาษกลายเปน
เงินตราไดคือมนตราทางสังคม เพ่ือเปลี่ยนการสนทนาใหกลายเปนสันติสนทนาวิทยาการสื่อสารอาจตอง
ทําหนาท่ีนี้ แตมนตราของวิทยาการสื่อสารประกอบดวยสิ่งสําคัญ ๓สวนคือ ๑) ความม่ันใจวาวิชาการของ
ตนมีฤทธิ์สามารถเปลี่ยนการสนทนาใหกลายเปนสันติสนทนาได๒) ความสามารถในการสรางความ
ตระหนักรับรูใหผูคนรอบดานเห็นวาสันติสนทนาเปนเรื่องจําเปนตอกระบวนการสันติภาพ เพราะการใช
ความรุนแรงรังแตจะกอความเสียหายใหกับผูคน สังคม และรัฐไมมีท่ีสิ้นสุด และ๓) การสถาปนาความชอบ
ธรรมใหกับสันติสนทนาเพ่ือใหตัวสันติสนทนานั้นทรงอํานาจไมใชเพียงเปนการสนทนาธรรมดา  

วิทยาการสื่อสารเพ่ือสันติภาพจะมีมนตราเปลี่ยนการสนทนาใหกลายเปนสันติสนทนาได 
จําเปนตองตระหนักวาภารกิจดังกลาวเปนงานทางวิชาการท่ีกาวขามปจจัยเฉพาะหนาชนิดท่ีเห็นผลปฏิบัติ
แตเพียงอนาคตระยะสั้น ไปสูความเขาใจวานอกจากเรื่องเฉพาะหนาแลว ภารกิจดังกลาวเปนงานความรู
เพ่ือขับเคลื่อนสังคมในเชิงสถาบันและปฏิบัติการ ซ่ึงเปนไปไมไดหากขาดความรูและความเขาใจใน
อัศจรรยแหงสันติสนทนา ไมตางจากการเดินทางจากภาพฝนของศาสดา ผานความคิดของนักปรัชญา 
ขอเสนอของรัฐบุรุษ จนกลายมาเปนสถาบันและปฏิบัติการของโลกเพ่ือสถาปนาสันติภาพใหเกิดข้ึน และ
ทําหนาท่ีปองกันมิใหความขัดแยงลุกลามกลายเปนความรุนแรงท่ีทํารายผูคนและโลกมากไปกวานี้ 
 ประเด็นท่ีสําคัญก็คือ คนท่ีทํางานดานการสื่อสารอาจจะตองมองตัวเองวา ในท่ีสุดงานท่ีตนเองทํา
อยูนั้นคืออะไร ในแงหนึ่งคือการประมาณตัวเอง ในแงหนึ่งคือการทําความเขาใจความจริงของความรุนแรง 
และในอีกแงหนึ่งคือความม่ันใจในพลังอํานาจของการสื่อสาร61
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๓.๖ ขอเสนอจากภาคประชาสังคม       
 ในหวงเวลาเดียวกัน สถาบันวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต ได
ทําการศึกษา“โครงการแนวโนมทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในสถานการณ
ปจจุบันเก่ียวกับสถานการณความไมสงบ ความยุติธรรม ปญหาสังคมและการสรางสันติภาพ”๖๓พบวา
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีขอเสนอตอรัฐบาลกลุมท่ีมีความเห็นและอุดมการณแตกตางจากรัฐ (เชนกลุมบีอาร
เอ็น)และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี เก่ียวกับนโยบายสาธารณะดานขอเสนอตอเสนทางกระบวนการ
สันติภาพท่ียั่งยืนดังนี้           

๖๒ผูสนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มไดท่ี  
http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/peace_talk-phil.pdf 
๖๓โครงการแนวโนมทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในสถานการณปจจุบันเก่ียวกับสถานการณความ
ไมสงบ ความยุติธรรม ปญหาสังคมและการสรางสันติภาพ,๒๕๕๘.  สถาบันวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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๑)แนวทางในการจัดการความขัดแยงในพ้ืนท่ีจัดตั้งกลไกหรือระบบท่ีหนุนเสริมใหเกิดความ
ตอเนื่องในกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลไทยและกลุมผูเห็นตาง 

-การเปดใจรับฟงขอเสนอจากความคิดเห็นตางๆและนําขอเสนอเดิมมาพิจารณาและหาแนวทาง
ในการจัดการปญหารวมกันอีกครั้ง        
 -การยุติความรุนแรงและการใชกําลังอาวุธการลดอาวุธ/การถอนทหารออกจากพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

-กลไกการตรวจสอบเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ไมใหเจาหนาท่ีใชอํานาจในทางท่ีผิ 
-การจัดการปญหาพ้ืนท่ีตองมีความตอเนื่องโดยผานระบบติดตามการจัดการปญหาท่ีประชาชน

สามารถตรวจสอบได 
-มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการปญหาอยางมีความโปรงใส มีความยุติธรรม และมองการ

จัดสรรงบประมาณท่ีแกปญหาไดตรงจุด 
-มีการจัดต้ังเขตปกครองพิเศษภายใตรูปแบบการบริหารท่ีทุกคนในพ้ืนท่ีสามารถอาศัยอยูรวมกัน

ได            
๒) การดําเนินงานกลไกยุติธรรม (รวมถึงกลไกยุติธรรมทางเลือก/ประเด็นสิทธิมนุษยชน)  

  -ควรใหความรูความเขาใจประเด็นดานกฎหมายเรื่องการใหอภัยหรือการนิรโทษกรรมกับ
ผูท่ีมีความคิดตางตอประชาชนและผูท่ีมีความเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

-ควรนาํการนิรโทษกรรมตอผูท่ีกระทําผิดมาใชในพ้ืนท่ี 
-การปลอยตัวผูกระทําผิดในคดีความม่ันคงภาคใตหรือการนําผูกระทําความผิดในคดีความม่ันคง

มาดําเนินการใหมีความยุติธรรมในหลักกฎหมาย 
-การยกเลิก พรก.ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
-การยกเลิกบัญชีดําผูตองสงสัยท่ีโดนกลาวหากระทําความผิดท้ังท่ีไมไดผิด 
-การออกแบบและจัดทํามาตรการคุมครองความปลอดภัยใหกับประชาชนท่ีเหมาะสมกับบริบท

และประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 
-มีการจัดระบบการเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
๓) หลักการในการจัดการปญหา 
-ตองแกปญหาดวยความจริงใจและจริงจัง และลดทิฐิระหวางกัน 
-มีการทําความเขาใจกันและปรับความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
-ตองมีการสรางความเชื่อม่ันใหกลุมผูเห็นตางและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
-ดําเนินงานโดยวิธีการสมานฉันท 
-มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อยางจริงจังและชัดเจน 
-โครงการท่ีนํามาใชในพ้ืนท่ีควรเปนโครงการท่ีประชาชนตองการสอดคลองกับชีวิต ทําดวยความ

จริงใจ และมีความตอเนื่อง 

๔๔ 
 



๔) การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

-การเปดรับฟงความคิดเห็นตอทุกฝายท่ีเก่ียวของกับแนวทางการจัดการปญหาในพ้ืนท่ี 

-ใหมีการลงประชามติเก่ียวกับรูปแบบการปกครองและการบริหารในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

-รัฐควรสรางความปรองดองระหวางรัฐกับประชาชนใหมากข้ึน 

๕) การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประชาชนในพ้ืนท่ี 

-ควรยอมรับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา อัตลักษณ และลักษณะความเฉพาะตัว
ของพ้ืนท่ี 

-ควรสงเสริมและจัดระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

-ควรสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

-มีการกําหนดกรอบในการจัดการปญหาท่ัวไปในสังคม เชน ปญหายาเสพติด ปญหาปาก
ทองของประชาชน การแกปญหาความยากจน ปญหาการวางงานฯลฯ 

-ใหองคกรทองถ่ิน อบต.องคกรดานศาสนาเขามามีบทบาทในการพัฒนา เชน การ
ขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจสนับสนุนสงเสริมในภารกิจตางๆ 

๖) ประเด็นอ่ืนๆ 

-การดูแลภาพรวมในการนําเสนอขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนท่ีควรนําเสนอออกมา
อยางรอบคอบ ไมนําเสนอบางแงมุมจนสรางผลกระทบเชิงลบตอพ้ืนท่ี 

-ควรมีการสรางความเขาใจ ปรับทัศนคติของคนภายนอกพ้ืนท่ีท่ีมีตอสถานการณความ
ไมสงบท่ีเกิดข้ึน          
 ในการศึกษาครั้งนี้ ยังมีผลการศึกษาท่ีเปนขอเสนอของประชาชนในพ้ืนท่ีตอกลุมผูเห็นตาง (BRN) 
ท่ีนาสนใจ ดังนี้           

๑) แนวทางในการจัดการความขัดแยงในพ้ืนท่ี      
  -การยุติความรุนแรงตอประชาชนผูบริสุทธิ์ทุกกลุมในพ้ืนท่ี    
  -การปรับเปลี่ยนวิธีการตอสูจากการทหารเปนการตอสูดวยสันติวิธี (ทางการเมือง การ
ปกครอง)         

-ตองยอมรับแนวทางในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ีดวยกระบวนการพูดคุย/เจรจา
สันติภาพ           
  -การยอมรับขอเสนอของรัฐบาลและการสรางความตอเนื่องในกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ ระหวางรัฐบาลไทยและกลุมผูเห็นตาง  

๔๕ 
 



๒) หลักการในการจัดการปญหา        
  - ตองแกปญหาดวยความจริงใจและจริงจัง และลดทิฐิระหวางกัน   
  - มีความตรงไปตรงมาในการจัดการปญหา      
  -มีการทําความเขาใจกันและปรับความเขาใจซ่ึงกันและกัน    
  - ตองมีการสรางความเชื่อม่ันใหฝายรัฐ      
  - ตองมีความปรองดองและทํางานดวยวิธีการสมานฉันท   
 ๓) การรวมมือกับรัฐบาลในการจัดการปญหาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ปญหายา
เสพติด ปญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ  

นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอจากประชาชนตอภาคประชาสังคมดวยเชนกัน คือ   
  ๑) ภาคประชาสังคมตองพยายามผลักดันและนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือสนับสนุนการ
สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ     
  ๒) การสรางความเขาใจและความเขมแข็งในการจัดการปญหาฯ ใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
  ๓)การหนุนเสริมการสรางความไวใจและความเชื่อม่ันระหวางรัฐบาลไทยและกลุมผูเห็น
ตาง   

๔) การสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการจัดการปญหาในพ้ืนท่ี เชน การจัด
เวทีรับความคิดเห็นของกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี     

๕) การรวมกันพัฒนา ท้ังการรวมคิด รวมทําเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม ใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงเพ่ือจะไดอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข    
  ๖) การหนุนเสริมและสนับสนุนโครงการท่ีมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการเก่ียวกับเยาวชน การศึกษา ดานอาชีพ 
เปนตน            
  ๗) การสนับสนุนการดําเนินงานดานกลไกยุติธรรมในพ้ืนท่ี และชวยติดตามประเด็นสิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนท่ี 
 

๓.๗ ขอสรุปจากการประชุมรวมกับสถาบันทางวิชาการในตางประเทศ 
 ยุทธศาสตรทางดานความม่ันคงของสหรัฐอเมริกาท่ีมีตอสถานการณความรุนแรงและการกอการ

รายปรากฏชัดเจนจากการเผยแพรแนวคิดความรุนแรงสุดโตงและการตอตานการกอการรายของ

กองทัพเรือสหรัฐประจําภาคพ้ืนแปซิฟค ผานวารสารชื่อ Asia Pacific Defense Forum๖๔ ฉบับภาษาไทย 

ซ่ึงนําเสนอขอมูลเก่ียวกับแนวคิดสุดโตง และการตอตานการกอการรายเต็มรูปแบบ ดังตัวอยางฉบับท่ี 

3/2555 ชุดท่ี 37 ซ่ึงมีพาดหัวบนบนหนาปกเรื่อง “วิเคราะหความคิดผูกอการราย” “ยืนหยัดตอตาน

แนวคิดสุดโตง” และ “เยือนคายขจัดแนวคิดหัวรุนแรงในปากีสถาน” ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบของวารสารฉบับ

ดังกลาว คือ พลเรือเอก แซมมวล เจ. ล็อคเคลียร ท่ี3 ในฐานะผูบัญชาการกองบัญชาการสหรัฐประจํา

ภาคพ้ืนแปซิฟค ไดนําเสนอวา แนวความคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรงเปนปญหาระดับโลก (สหรัฐ) จึงให

๖๔ อางอิงจาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/APDF_V37N3_thai.pdf เขาถึงเมื่อ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘  

๔๖ 
 

                                                           



ความสนใจเปนพิเศษตอผลกระทบตอเสถียรภาพของภูมิภาค ดวยเหตุนี้ วารสาร APDF จึงทําหนาท่ีใน

การอธิบายถึงท่ีมาของแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรง วิธีการตอบโตภัยคุกคามจากแนวคิดดังกลาว รวม

ตลอดถึงวิธีการแกไขปญหาในระยะยาวท่ีสามารถทําได ขณะเดียวกัน(สหรัฐ) ก็ไดเรียกรองใหชาติตางๆ

ตองหันมารวมมือกันในการบรรเทาความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระทําของกลุมผูนิยมความรุนแรงเหลานั้น 

 แนวทางของสหรัฐคือ การรักษาความม่ันคงในภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือท้ังในแบบทวิภาคี 

และพหุภาคีภายใตกลยุทธแหงชาติท่ีครอบคลุม โดยยกตัวอยางความสําเร็จจากการรวมมือในระดับทวิ

ภาคีกับประเทศฟลิปปนส ซ่ึงสหรัฐมุงเนนกิจกรรมในการเสริมสรางขีดความสามารถกับประเทศตางๆโดย

มุงใหการชวยเหลือกองทัพของประเทศพันธมิตรใหสามารถพ่ึงตนเองไดในการตอตานการกอการราย และ

ยับยั้งปฏิบัติการของกลุมหัวรุนแรง 

 วารสารฉบับดังกลาวยังมีบทความท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใหความรูเรื่องการตอตานแนวคิดสุดโตง

ผานละครทางโทรทัศน เรื่อง “เตะโดงความคิดแบบหัวรุนแรง ละครโทรทัศนเรื่องใหมของอินโดนีเซียใช

ฟุตบอลสอนวิธีแกไขความขัดแยงอยางสันติ” โดยเนื้อหาของละครเปนการนําเสนอเรื่องราวของผูคุม

เรือนจําสองคนซ่ึงมีแนวทางในการจัดการความขัดแยงท่ีแตกตางกัน รวมท้ังความขัดแยงในเรื่องเชื้อชาติ

และศาสนาปญหาท่ีเกิดข้ึนในละครมาจากความเขาใจผิด ทัศนคติแบบเหมารวมและขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน

ระหวางผูคนท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ ละครจึงนําเสนอใหผูคุมคนหนึ่งใชกีฬาฟุตบอลซ่ึงเปนกีฬา

ท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในอินโดนีเซียเปนหนทางในการสรางพฤติกรรมความรวมมือแบบใหม และยังเนน

ประเด็นเก่ียวกับการปฏิรูปสถาบัน และการแกปญหาการทุจริตควบคูกันไปดวย โดยท่ีละครเรื่องดังกลาว

ถูกคาดหมายวาจะสรางความต่ืนตัวใหเกิดข้ึนในกลุมเยาวชนมุสลิมอินโดนีเซียอยางกวางขวาง เนื่องจาก

เยาวชนสวนใหญของประเทศเปนเยาวชนมุสลิมสายกลาง แตกําลังถูกคุกคามดวยการแทรกซึมของกลุมท่ี

มีแนวคิดสุดโตง คือ พรรคความยุติธรรมและความรุงเรือง (พีเคเอส) และกลุมฮิชบัต ทาหรีร อินโดนีเซีย 

(เอชทีไอ)64

๖๕  

 กรณีดังกลาวนี้ ไดสะทอนใหเห็นวากลยุทธและแนวทางในการตอสูเพ่ือเอาชนะแนวคิดสุดโตงและ

การกอการรายนั้นจําเปนตองใชวิธีการหลากหลายรูปแบบ และสื่อโทรทัศนรวมถึงสื่อวิทยุถือวามี

ความสําคัญเปนอยางมากในฐานะท่ีเปนชองทางในการตอตานการกอการราย  

 ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘คณะผูศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือ NIDA นําทีม
โดย ดร.วิชัย รูปขําดี เดินทางไปรวมประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนขอมูลกับ Institute for Defense 
& Business : IDB  สถาบันทางวิชาการ (อิสระ) ภายใตมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา (University of 
North Carolina: UNC) ซ่ึงทําหนาท่ีใหบริการทางวิชาการและการฝกอบรม โดยความรวมมือกับ
กระทรวงกลาโหม หนวยงานในรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรระหวาง
ประเทศ และภาคเอกชน มุงเนนประเด็นการรับมือและการเอาชนะความทาทายใหม รวมถึงการรองรับ
นวัตกรรม ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา ๑๔ปท่ีผานมา สถาบัน IDB มีประสบการณและผลงานในการทํางาน
เปนจํานวนมาก          

๖๕ แหลงเดียวกัน, อางแลว 

๔๗ 
 

                                                           



 ในการทํางานดานสื่อ สถาบัน IDB ไดรวมมือกับ UNC School of Media and Journalism ซ่ึง
ใหความสําคัญกับสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม (Tradition and new media) ในการสรางกระบวนการสาน
เสวนาหาทางออกใหกับกลุมท่ีมีความขัดแยงหรือแตกตางกันในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกลุมคน
ดอยสิทธิ กลุมคนท่ัวไปและรัฐบาล ซ่ึงในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการครั้งนี้ IDB ได
เนนย้ําใหเห็นถึงมุมมองในการใหความสําคัญกับพลังอํานาจและอิทธิพลของสื่อ(และสื่อมวลชน) ท้ังในแง
ของการสรางประเด็นถกเถียงในสังคม พลังอํานาจในการใหขอมูลขาวสาร พลังอํานาจในการเปนกระบอก
เสียงใหกับคนเล็กคนนอยในสังคม พลังอํานาจในการสรางความนาเชื่อถือ และท่ีสําคัญคือพลังอํานาจใน
การสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคใหเกิดข้ึน ท้ังนี้ เม่ือนําพลังอํานาจและอิทธิพลของสื่อดังกลาวมา
ใช สื่อจึงจําเปนตองมีความรับผิดชอบควบคูกันไปดวย ดังนั้น สื่อและสื่อมวลชนจะตองตระหนักอยู
ตลอดเวลาท่ีจะตองทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ยึดม่ันตอผลประโยชนสาธารณะและประชาชน และท่ี
สําคัญคือสื่อตองเปนอิสระจากการกดดันหรือควบคุมของรัฐบาล  ในเวทีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรื่อง 
สื่อกับการตอตานการกอการราย ระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับ IDB ครั้งนี้ มีขอสรุปที
ตรงกันหลายประเด็นท่ีนาจะเปนประโยชนสําหรับการประยุกตใชกับสถานการณในประเทศไทย ดังนี้ 
   

         ๑) เนื้อหาของสาร (message) ท่ีสื่อนําเสนอออกไปเปนสิ่งสําคัญและสามารถสรางได 
โดยการวางแผนและดําเนินการอยางเปนระบบ65

๖๖ เริ่มตั้งแตการกําหนดประเด็นท่ีตองการนําเสนอวาอะไร
คือประเด็นท่ีมีความสําคัญ การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดและมีธรรมชาติหรือ
พฤติกรรมอยางไร การวิเคราะหผลกระทบหรือผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนจากประเด็นท่ีสื่อ
นําเสนอเพ่ือสรางการมีสวนรวมและการยอมรับจากสาธารณะ รวมตลอดถึงการสรางแบบจําลอง
สถานการณในอนาคต (Scenario) เพ่ือนํามาทดลองใชวาในกรณีท่ีเกิดสถานการณดังกลาวข้ึนจริงใน
อนาคต สื่อจะตองมีบทบาทและกระบวนการทํางานอยางไร      
  ๒) การใชสื่อเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงจําเปนตองไดรับความรวมมือกันหลายฝายท้ัง
ฝายท่ีกําหนดนโยบาย ฝายความม่ันคง และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ประสบการณจาก IDB คือ6 6

๖๗การทํางาน
รวมกับกระทรวงกลาโหมและหนวยงานดานความม่ันคงในประเด็นเก่ียวกับการใชสื่อในสถานการณตางๆ 
โดยการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการใชสื่อสําหรับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงเปนการเฉพาะ เพราะฝาย
ความม่ันคงหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติการซ่ึงมีหนาท่ีในการแกไขปญหาความขัดแยงในกรณีตางๆจําเปนตองมี
ความเขาใจในบทบาทของสื่อรวมถึงมีทักษะในการใชสื่อเพ่ือสนับสนุนการทํางาน    
  ๓) ปจจุบัน สื่อใหมหรือสื่อออนไลนมีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ โดยท่ีสื่อถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือท้ังจากฝายท่ีกอความรุนแรงและฝายท่ีตองแกไขปญหาหรือองคกรของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดังนั้น ฝายท่ีมีหนาท่ีในการแกไขปญหาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรูเทาทันบทบาทของสื่อใหม และ
สามารถนําสื่อใหมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงท่ี
ปรากฏจากสถานการณความรุนแรงของโลกในปจจุบันพบวากลุมผูกอการรายผูนิยมความรุนแรงสุดโตง 
สามารถนําสื่อใหมมาใชอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพสูง ท้ังในแงของการชักชวนสมาชิกเขารวม

๖๖ IDB presentation, เอกสารประกอบหลักสูตรการฝกอบรม  
๖๗ความเห็นตอท่ีประชุมของ MG Jim Hodge, President, Institute for Defense and Business, Chapel Hill, NC 

๔๘ 
 

                                                           



กระบวนการ และการเผยแพรภาพความรุนแรงเพ่ือสรางอํานาจตอรอง ประเด็นดังกลาวจึงนับเปนความ
ทาทายท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของจําเปนตองใหความสําคัญ และเตรียมการรับมืออยางทันทวงที67

๖๘ 
 กลาวโดยสรุป ผลการหารือและการประชุมทางวิชาการระหวาง NIDA และ IDB นํามาสูขอยุติใน
ประเด็นท่ีวา หนึ่ง สถานการณการกอการรายแบบสุดโตงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ สอง สื่อท้ังสื่อ
ดั้งเดิมและสื่อใหมมีบทบาทและความสําคัญท้ังในแงการกอการรายและการตอตานการกอการราย สาม 
หนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองบูรณาการการทํางานรวมกัน และสื่อในฐานะหนวยงานหนึ่งของ
กระบวนการควรไดรับการพิจารณาใหความสําคัญมากข้ึน (จากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลัก) และประการ
สุดทายคือ การเตรียมการรับมือกับกลุมกอการรายแบบสุดโตงซ่ึงใชสื่อใหมเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖๘ขอเสนอของ Steven King, วิทยากรประจาํ IDB และ Assistant Professor of Interactive Media at UNC  
School of Media Journalism, สัมภาษณ  ๒๒กันยายน๒๕๕๘. 

๔๙ 
 

                                                           



บทท่ี ๔ 
บทวิเคราะห สรุป และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๔.๑ สื่อกับการตอตานการกอการราย  
๔.๑.๑ บทบาทของส่ือในสถานการณการกอการราย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาไดนํามาสูขอสรุปในประเด็นสําคัญวาดวยบทบาทของสื่อใน
สถานการณการกอการราย และ/หรือ การกอความรุนแรง ดังนี้  

๑) ส่ือมีอิทธิพลในฐานะเครื่องมือในการผลิตซํ้าทางความคิด การสรางความชอบธรรม การ
เผยแพรขาวสาร          
 ตามแนวคิดของอันโตนิโอกรัมซ่ี (Antonio Gramsci) เชื่อวา"การครองอํานาจนํา"หรือ"
Hegemony" หมายถึงการนําและการมีอํานาจเหนือผูอ่ืน โดยกรัมซ่ีไดใหความสนใจและพัฒนาปญหา
เรื่องโครงสรางสวนบน(Super-Structure)๖๙ อันประกอบดวยสวนท่ีเรียกวา“สังคมการเมือง” (Political 
Society หรือ State) และ“ประชาสังคม”(Civil Society) ซ่ึงเปนโครงสรางของระบบความคิดความเชื่อ
อุดมการณกฎหมายวัฒนธรรมและอ่ืนๆท่ีไมใชโครงสรางทางเศรษฐกิจพ้ืนท่ีในโครงสรางสวนบนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพ้ืนท่ีประชาสังคมนั้นเปนพ้ืนท่ีของการสรางความยินยอมและสามัญสํานึก(Common Sense) 
หรือมีมุมมอง/โลกทัศนตอปรากฏการณตามท่ีถูกชนชั้นปกครองหรือกลุมผูพยายามสรางการครองอํานาจ
นําพยายามสรางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่ี “สื่อ” ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกหนึ่งในการ 
“ผลิตซํ้า” อุดมการณระบบความคิดและความเชื่อเพ่ือสราง สืบทอดและรักษาการครองอํานาจนํา ทําให
เกิดความยินยอมพรอมใจในหมูประชาชน โดยท่ีประชาชนไมรูสึกวาเปนการบังคับหรือยินยอมพรอมใจ
โดยธรรมชาติ ในสถานการณปจจุบัน การครองอํานาจทางความคิดและความเชื่อถูกนํามาใชท้ังในแงของ
การรักษาอํานาจ และการตอตานอํานาจ(เดิม) เพ่ือสถาปนาอํานาจ (ใหม)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุการณ
การกอการรายในปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆ จะพบวากลุมกอการรายมักจะใชแนวคิดและความเชื่อ
ทางศาสนา ลัทธอุิดมการณเปนเครื่องมือในการครอบงําสมาชิกท่ีมีเครือขายท่ัวโลก และท่ีสําคัญคือการใช
สื่อมวลชนเพ่ือสนับสนุนการทําสงครามตามแนวคิดของกลุมตน 

 ๒) กลุมกอการรายใชการสรางวาทกรรมผานสื่อเพ่ือสรางความชอบธรรม  
 ปจจุบันกลุมกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใชอุดมการณทางศาสนาและ
วัฒนธรรมมาผลิตวาทกรรมเพ่ือกอความไมสงบ กลาวคือ ใชวิธีการตีความแบบเขมขนเพ่ือสรางวาทกรรม 
จากหลักคําสอนทางศาสนาเก่ียวกับการทําสงครามของศาสนาอิสลามเพ่ือตอสูกับความอยุติธรรม มา
บิดเบือนขอเท็จจริงเพ่ือกอสงครามแบงแยกดินแดน โดยวาทกรรมท่ีถูกผลิตข้ึนจะถูกนําเขาสูกระบวนการ
เผยแพรผานสื่อ เชนหนังสือ คูมือ ใบปลิว และหนังสือเบอรญิฮาดซ่ึงผูเขียนเปนกลุมคณะผูมีอํานาจสูงสุด
ท่ีมาจากมุสลิมนิกายสุนนีมัซฮับซาฟอียเนื้อความในหนังสือแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนวาหากการตอสู
เพ่ือปลดปลอยรัฐปตตานีไดรับชัยชนะ พวกเขาจะใชการปกครองในรูปแบบของอิสลาม (Shariat) ดาน

๖๙กาญจนา แกวเทพ, อางแลว   

๕๐ 
 

                                                           



การปกครองใชตามระบอบอิสลาม69

๗๐       
 การบิดเบือนความหมายคําวา “ญิฮาด”(Jihad) ซ่ึงความหมายทางศาสนาท่ีแทจริงหมายถึง  
ความพยายามท่ีจะเพ่ิมศรัทธาในพระเจารวมท้ังการทําความดีการเผยแพรศาสนาผูทําการญิฮาดเรียกวา
มุญาฮิดหรือมุญาฮิดีนคํานี้จึงไมไดหมายถึงสงครามศักด์ิสิทธิ์ดังท่ีผูมิใชมุสลิมเขาใจ และเปนศัพททาง
ศาสนาคําหนึ่งท่ีถูกเขาใจผิดบอยครั้ง70

๗๑คนจํานวนมากมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง คลาดเคลื่อนและมีอคต7ิ1

๗๒

ซ่ึงกลุมกอการรายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตใชโอกาสนี้เพ่ือสรางความหมายใหกับวาทกรรม “ญิ
ฮาด”(สงคราม)ใหเปนท่ีเขาใจวาคือการทําสงครามตามหลักคําสอนของศาสดาศาสนาอิสลามท้ังนี้กลุมกอ
การรายไดใชวาทกรรมในการทําสงครามใหกลายเปนความถูกตองหรือสงครามแหงความศักดิ์สิทธิ์และ
ยุติธรรมสําหรับชาวมุสลิม         

๓) ส่ือถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการอยางเปนระบบ   
 ปจจุบันการกอการรายเก่ียวกับศาสนาระดับสากลไดใชประโยชนจากพัฒนาการของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพัฒนาการของสื่อสารมวลชนเพ่ือสรางกระบวนการกอการราย 72

๗๓โดยผูกอการราย
พยายามใชสื่อในการถายทอดขอความของตนเองและใชสื่อในการแพรกระจายความหวาดกลัว หวังผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการใชสื่อท่ีทันสมัยท่ีสุดในชวงเวลานั้นๆ เพ่ือท่ีจะสื่อสารกับผูชม
ผูฟงไดในวงกวางมากท่ีสุด นอกจากการใชประโยชนจากสื่อมวลชนแลว กลุมกอการรายยังมีอํานาจในการ
ใชสื่อใหมหรือสื่ออินเตอรเน็ตซ่ึงเปนชองทางท่ีสะดวกในการดําเนินการกอการรายอีกดวย ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบเครือขายอินเตอรเน็ตในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ นั้น พบวามีเว็บไซตตางๆหลายรอยแหงท่ี
ไดรับการจัดตั้งข้ึนมาโดยกลุมกอการรายตางๆและโดยแนวรวมของกลุมกอการรายเนื่องจากเครือขาย
อินเตอรเน็ตนั้นงายตอการใชงานและการเขาถึง ไมมีขอบังคับท่ีเขมงวดเทาสื่อมวลชน ผูเขาชมเนื้อหามี
จํานวนมหาศาล สามารถถายทอดขอมูลไดอยางรวดเร็ว จึงกลายมาเปนเครื่องมือใหกับกลุมกอการราย
ตางๆ ในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคในการกอการรายไดงายข้ึน การกอการรายในอินเตอรเน็ตนั้นมี
ลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยจะมีเว็บไซตเกิดข้ึนทันทีทันใด มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
เนื้อหาบอยๆแลวก็หายไปอยางรวดเร็ว หรือในหลายกรณีดูเหมือนวาจะหายไป แตจริงๆ แลวยังคงเนื้อหา
เดิมเพียงแตเปลี่ยนท่ีอยูบนเว็บไซตเทานั้น ท้ังนี้กลุมกอการรายนั้นใชประโยชนจากเครือขายอินเตอรเน็ต
โดยการประชาสัมพันธและสงครามจิตวิทยา ไปจนถึงการใชงานท่ีมีการกําหนดแบบแผนเปนอยางดี เชน 
การหาเงินทุน การหาสมาชิกใหม การวิเคราะหขอมูล การทําเหมืองขอมูล (data mining) และการ
ประสานการปฏิบัติตางๆดังนั้นเครือขายอินเตอรเน็ตไดชวยขยายโอกาสในการสรางมวลชนใหกับกลุมกอ
การรายเปนอยางมาก ซ่ึงกอนท่ีจะมีเครือขายอินเตอรเน็ตนั้น กลุมกอการรายสามารถเขาถึงมวลชนเพ่ือให
เกิดประโยชนตอกลุมตนโดยผานทางความสนใจของสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ โดยสื่อเหลานี้มี
เกณฑท่ีใชในการคัดสรรเนื้อหาเฉพาะท่ีนาสนใจและโดยมากก็จะไมสนใจขอความ ขาว หรือบทความของ
กลุมกอการราย แตปจจุบันเว็บไซตของกลุมกอการรายนั้นยอมจะไมมีเกณฑดังกลาว เนื่องจากเปนผู
ควบคุมเนื้อหาในเว็บไซตเอง ทําใหมีโอกาสท่ีจะสรางภาพของท้ังตัวเองและของฝายตรงขามเพ่ือนําเสนอ

๗๐ปญญศักย โสภณวส.ุ อางแลว  
๗๑วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ี ญิฮาด, อางแลว  
๗๒ปญญศักย โสภณวส.ุ อางแลว  
๗๓Bridget L. Nacos, Ibid  

๕๑ 
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๗๔หากสื่อกระแสหลักไมถายทอดขอความและแพรภาพการกระทํา 
กลุมกอการรายก็ใชสื่อใหมหรืออินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ กลุมผูกอการรายหลายกลุมไมสนใจสื่อกระแส
หลักอีกตอไปและพยายามดึงดูดผูรับชมโดยการใชสื่อของตนเองตั้งแตเครือขายโทรทัศนและวิทยุจนไปถึง
อินเทอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งการกอความรุนแรงท่ีเรียกวา การญีฮาดยุคใหมอินเทอรเน็ตและสื่อรูปแบบ
อ่ืนท่ีผลิตข้ึนเองไดชวยใหเกิดการสรางวัฒนธรรมยอยและชองทางในการประชาสัมพันธตลอดจนการรวม
พวกเขาไวดวยกันซ่ึงมันนําไปสูการเคลื่อนไหวระดับโลกโดยอางวาเปนการสูรบท่ีชอบธรรมซ่ึงสามารถ
ดําเนินการไดอยางอิสระในการสรรหาผูรวมขบวนการหาการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสมาชิกผูรับ
ชมไดใชประโยชนตลอดจนการรวมกลุมไวดวยอุดมการณนักรบศักดิ์สิทธิ์หากผูใดเสียชีวิตในการดิ้นรนตอสู
กับผูท่ีไมเลื่อมใสในศาสนาและผูท่ีเขาเหลานี้พิจารณาวาเปนผูท่ีเลิกศรัทธาก็จะกลายเปนผูท่ียอมสละชีพ
เพ่ือศาสนาจึงกลาวไดวา กลุมกอการรายระดับสากลประสบความสําเร็จในการใชสื่อเปนเครื่องมือของ
กระบวนการ โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ตท่ีถูกนํามาใชในการโฆษณาชวนเชื่อหรือเขาถึงกลุมเปาหมาย    

๔) นโยบายของรัฐไทยยังไมไดใหความสําคัญกับส่ือในฐานะท่ีเปนองคประกอบหลักของการ
แกไขปญหา              

จากแนวนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานดานความม่ันคงสามารถสรุปไดวาแนวทางท่ีเก่ียวของ
กับสื่อยังไมถูกยกระดับข้ึนเปนแนวทางหลัก ภาครัฐไมไดมองบทบาทของสื่ออยางท่ีนักคิดนักทฤษฏีดาน
สื่อมอง แตไดใหความสําคัญกับบทบาทของสื่อเฉพาะท่ีเปนสวนหนึ่งหรือชองทางหนึ่งในการแกไขปญหา
เทานั้น ไดแก           
  -การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาวเชิงรุก เพ่ือสกัดก้ันและทําลายปจจัยสนับสนุน
การกอเหตุรุนแรง อาทิ การไหลเวียนเงินทุนของกลุมผูกอเหตุรุนแรงการลักลอบนําอาวุธและวัสดุท่ี
นํามาใชประกอบระเบิด ท้ังจากพ้ืนท่ีภายในประเทศและภายนอกประเทศ การประสานงานดานการขาว
ใหการแจงเตือนภัยเปนไปอยางทันเวลาและแมนยํา การสรางเครือขายขาวภาคประชาชนใหเกิดผล 
ตลอดจนการขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการเฝาตรวจการเขาออกของกลุมเปาหมาย การ
พิสูจนทราบแหลงพักพิงภายนอกประเทศ และการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายจาก
ภายนอกประเทศท่ีอาจมีสวนสนับสนุนกลุมผูกอเหตุรุนแรง      
  -การสงเสริมบทบาทของผูนําศาสนา ผูนําชุมชน นักการศึกษา สื่อมวลชน สตรี เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงเปนกลุมพลังวัฒนธรรมของพหุสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาใน
ระดับชุมชนและพัฒนาเปนเครือขายท่ีเขมแข็งมีพลังในการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน การลดการ
เผชิญหนาระหวางคนตางศาสนาหรือตางเชื้อชาติในชุมชน ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ โดยใหน้ําหนักกับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูนําศาสนาอยาง
เปนระบบ อาทิ การมีวิทยาลัยอิหมาม การสรางเสริมความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมในชุมชนใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  -การเสริมสรางชองทางการสื่อสารสองทางผานมิติของงานปฏิบัติการขาวสารและงาน
มวลชนสัมพันธของรัฐ โดยใชสื่อภาครัฐและความรวมมือของสื่อเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา ตลอดจนเวทีสาธารณะเพ่ือสื่อสารใหสังคมท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความเขาใจตอสถานการณท่ีเปนจริงและบริบทเฉพาะของพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดการกับปญหาตามหลักการ

๗๔พ.ท.ปนิวัธน ทรัพยรุงเรือง. อางแลว 

๕๒ 
 

                                                           



เขาใจ เขาถึง พัฒนารวมท้ังตามแนวทางสันติวิธี เพ่ือใหความรูความเขาใจและมีสวนรวมอยางสรางสรรค
ตอการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสงเสริมการสะทอนความรูสึกและขอของใจตางๆของประชาชนท่ี
เก่ียวโยงกับความผิดพลาดในนโยบายของรัฐและการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐ   
 ๕) บทบาทของวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต     
 จากผลการศึกษาวิจัยหลายกรณีชี้ใหเห็นวา บทบาทของวิทยุชุมชนและสื่อในพ้ืนท่ีมีความสําคัญ
ท้ังในแงของการกอความรุนแรงและการแกไขปญหาความรุนแรง  สื่อวิทยุชุมชนถูกนํามาใชรวมกับสื่ออ่ืนๆ 
ดังผลการศึกษาเรื่อง Media and Terrorism ท่ีระบุวา สื่อ การโฆษณาชวนเชื่อ และการกอการราย เปน
ตัวแปรท่ีสงผลและมีความสัมพันธกันนอกจากนี้ สื่อวิทยุชุมชนยังมีความสัมพันธกับสื่อบุคคล เชนผูนํา
ทองถ่ินและผูนําศาสนา เพ่ิมการมีสวนรวมของกลุมผูสนใจและการมีสวนรวมของผูปกครองในระดับ
ทองถ่ินและจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงผูปกครองกับประชาชนในพ้ืนท่ีและชวยลดความระแวงตอการสรางสื่อ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีดวยเหตุนี้ วิทยุชุมชนจึงควรไดรับการพิจารณาในฐานะท่ีจะเปนกลไกสําคัญใน
กระบวนการสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

๖) ขอเสนอเรื่องส่ือทางเลือก และส่ือสันติภาพ  

จากสถานการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีขอเสนอจากสถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เก่ียวการใชสื่อเพ่ือสันติภาพ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน ๒ระดับ 
กลาวคือ            
  -ระดับแรก เปนการใชสื่อทางเลือกเปนเครื่องมือใหเกิดสันติภาพ ซ่ึงเปนขอเสนอท่ีหวังวา
จะชวยแกไขปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจากสื่อทางเลือกมีพ้ืนท่ีใหคนใน
พ้ืนท่ีนั้นไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออก สื่อทางเลือกเปนสื่อท่ีใกลชิดกับคนในพ้ืนท่ี สามารถผลิต
เนื้อหา เผยแพรในพ้ืนท่ีโดยคนในพ้ืนท่ี และสามารถพัฒนาประเด็นและเครื่องมือสื่อสาร จึงกลาวไดวาเปน
สื่อของประชาชนเพ่ือประชาชนโดยแทจริง หากขาดพ้ืนท่ีสวนนี้ไป คนนอกพ้ืนท่ีจะไมทราบวาเกิดปญหา
อะไรข้ึน ดังนั้นสื่อทางเลือกหรือสื่อในพ้ืนท่ีจึงเปนสื่อท่ีสําคัญท่ีสุดในสถานการณท่ีเกิดความขัดแยงเชน
บริเวณพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยท่ีสื่อจะสรางความรูความเขาใจ เปนตัวขับเคลื่อนทําใหเกิด
สันติภาพในพ้ืนท่ีสื่อทางเลือกและสื่อในพ้ืนท่ีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดึงเสียงของภาคประชาชนใน
พ้ืนท่ีข้ึนมาใหมากท่ีสุดเพ่ือรวมกําหนดชะตากรรมและการจัดการตัวเองในอนาคต เนื่องจากเปนสื่อท่ี
ใกลชิดประชาชนและเปนขอจํากัดท่ีสื่อกระแสหลักหรือสื่อสวนกลางของประเทศไมสามารถเขาถึง 
“เสียง” เหลานั้นไดกลาวโดยสรุป สื่อทางเลือกใชเกณฑสําคัญดานเนื้อหาสาระท่ีเปนประเด็นปญหา 
ขาวสารทางเลือกจากภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงการรับรูของสังคมไปสูความ
เขาใจท่ีถูกตองตอประเด็นปญหานั้นๆการรณรงคการมีสวนรวมตอวาระหนึ่งๆ (agenda setting) เพ่ือ
ผลกระทบดานความเปนธรรมและการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมแกภาคประชาชน    
  -ระดับท่ีสอง เปนขอเสนอใหมลาสุดจาก ศ.ดร.ชัยวัฒนสถาอานันท 74๗๕ซ่ึงเสนอให
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนนําหลักการวาดวย “สันติวารสารศาสตร” มาสรางกระบวนการท่ีเรียกวา 
“สันติสนทนา” โดยวิทยาการการสื่อสารเพ่ือสันติภาพจะตองทําใหการสนทนาธรรมดากลายเปนสันติ
สนทนาซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓สวนคือ ๑) ความม่ันใจวาวิชาการวาจะสามารถเปลี่ยนการสนทนาให
กลายเปนสันติสนทนาได๒) ความสามารถในการสรางความตระหนักรับรูใหผูคนรอบดานเห็นวาสันติ

๗๕ชัยวัฒนสถาอานันท. อางแลว 

๕๓ 
 

                                                           



สนทนาเปนเรื่องจําเปนตอกระบวนการสันติภาพ เพราะการใชความรุนแรงรังแตจะกอความเสียหายใหกับ
ผูคน สังคม และรัฐ อยางไมมีท่ีสิ้นสุด และ๓) การสถาปนาความชอบธรรมใหกับสันติสนทนาเพ่ือใหตัว
สันติสนทนานั้นทรงอํานาจไมใชเพียงเปนการสนทนาธรรมดาภารกิจดังกลาวเปนงานความรูเพ่ือขับเคลื่อน
สังคมในเชิงสถาบันและปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนไปไมไดหากขาดความรูและความเขาใจในอัศจรรยแหงสันติ 
แนวทางดังกลาวนี้ทําใหมีการเรียกรองไปยังคนท่ีทํางานดานการสื่อสารท่ีตองกลับมาทบทวนในสถานะ
และบทบาทของตนเอง พรอมๆกับทําความเขาใจความจริงของความรุนแรง และเชื่อม่ันในพลังอํานาจของ
การสื่อสาร           

๗) ขอสรุปจากการประชุมรวมกับสถาบันทางวิชาการในตางประเทศ 
 จากการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรื่อง สื่อกับการตอตานการกอการราย ระหวางสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับ IDB ครั้งนี้ มีขอสรุปท่ีสําคัญ ดังนี้ ๑) สถานการณการกอการรายแบบ
สุดโตงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ๒) สื่อท้ังสื่อดั้งเดิมและสื่อใหมมีบทบาทและความสําคัญท้ังในแง
การกอการรายและการตอตานการกอการราย ๓) หนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองบูรณาการการทํางาน
รวมกัน และสื่อในฐานะหนวยงานหนึ่งของกระบวนการควรไดรับการพิจารณาใหความสําคัญมากข้ึน (จาก
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลัก) และ ๔) คือ การเตรียมการรับมือกับกลุมกอการรายแบบสุดโตงซ่ึงใชสื่อใหมเปน
เครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน   
  
๔.๑.๒ ส่ือกับการตอตานการกอการราย  

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวาการศึกษาเรื่อง “สื่อกับการตอตานการกอการราย” ท่ีผานมาใน
ประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาวโดยตรง การศึกษาครั้งนี้จึงไดองคความรูหลักเก่ียวกับ
บทบาทของสื่อกับการกอการรายและการกอความรุนแรง ซ่ึงชี้ใหเห็นวากลุมกอการรายหรือกลุมกอความ
รุนแรงใหความสําคัญในการใชสื่อมากข้ึนเรื่อยๆ และพลังของสื่อก็มีความสําคัญในฐานะท่ีเปนเครื่องมือใน
การดําเนินการของกลุม(กอการราย) ท้ังในแงของการสรางความชอบธรรม การสรางอํานาจตอรอง และ
การชักจูงสมาชิกใหเขารวม โดยกลุมดังกลาวนี้ สามารถจัดการสรางกระบวนการใชสื่ออยางเปนระบบ ท้ัง
การเลือกใชสื่อประเภทตางๆ การผลิตเนื้อหาท่ีนําเสนอ การกําหนดกลุมเปาหมาย และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน
อยางชัดเจน ขณะท่ีภาครัฐหรือฝายความม่ันคงกลับใหความสําคัญกับบทบาทของสื่อนอยกวากลุมท่ีเปน
ฝายกอการ 

นอกจากนี้ ในท่ีประชุมการนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนซ่ึงคณะผูศึกษาไดนําเสนอตอบุคลากร
ของสํานักงาน กสทช.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตัวแทนจากกระทรวงการตางประเทศไดตั้งขอสังเกตวา 
การใชคําวา การตอตานการกอการรายภายใตบริบทของประเทศไทย อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดได
เนื่องจากสถานการณในประเทศเปนเพียงการกอความไมสงบและความรุนแรง ไมมีปจจัยใดท่ีจะเปนขอ
บงชี้วาสถานการณถึงข้ันการกอการราย ดังนั้น จึงแนะนําใหใชคําวาการตอตานความรุนแรงสุดโตงนาจะ
เหมาะสมกวา     
 
 

๕๔ 
 



๔.๒ ขอเสนอแนะ 
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป  
 คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้    

 ๑) รัฐบาลท่ีจะเขามารับผิดชอบบริหารประเทศในอนาคตตองยอมรับและตระหนักในความจริง
ท่ีวา สังคมไทยและประเทศไทยภายใตประชาคมอาเซียน นับแตป ๒๕๕๙ จะตองเผชิญท้ังวิกฤตและ
โอกาสท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากสถานการณความรุนแรงและการกอการรายท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 
จําเปนตองมีการเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความเสี่ยงเหลานั้น  

๒) ผูบริหารประเทศและผูรับผิดชอบหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานตาง ๆ จะตองสื่อให
ประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพรอมท้ังข้ันตอนการเฝาระวัง การลดปจจัย
ความเสี่ยง การปองกันท้ังระดับปจเจกและระดับสวนรวม ตลอดจนการเผชิญสถานการณอยางมีการใชสติ
และปญญาของประชาชนรวมกัน 
 ๓) ผูมีอํานาจทางการเมือง ตองยอมรับวาในโลกยุคปจจุบัน ไมมีสื่อใดผูกขาดการเสนอขาวสาร 
และการใชประโยชนจากสื่อ การมุงใชสื่อในทางบิดเบือนเปนความเสี่ยงของสังคม ประเทศชาติและตนเอง
ในระยะยาว เพราะทายท่ีสุดจะไมไดรับความเชื่อถือ เนื่องจากในสังคมท่ีมีพหุนิยมของสื่อยอมมีการ
ตรวจสอบกันไดกวางขวางข้ึน         
 ๔) เนื้อหาของสาร (message) ท่ีสื่อนําเสนอออกไปเปนสิ่งสําคัญและสามารถสรางไดโดยการ
วางแผนและดําเนินการอยางเปนระบบ เริ่มต้ังแตการกําหนดประเด็นท่ีตองการนําเสนอวาอะไรคือ
ประเด็นท่ีมีความสําคัญ การวิเคราะหผูรับสารและกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใดและมีธรรมชาติหรือ
พฤติกรรมอยางไร การวิเคราะหผลกระทบหรือผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนจากประเด็นท่ีสื่อ
นําเสนอเพ่ือสรางการมีสวนรวมและการยอมรับจากสาธารณะ รวมตลอดถึงการสรางแบบจําลอง
สถานการณในอนาคต (Scenario) มาทดลองใชวาในกรณีท่ีเกิดสถานการณดังกลาวข้ึนจริงในอนาคตสื่อ
จะตองมีบทบาทและกระบวนการทํางานอยางไร 
 ๕) การใชสื่อเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงจําเปนตองไดรับความรวมมือกันหลายฝายท้ังฝายท่ี
กําหนดนโยบายฝายความม่ันคง และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ประสบการณจาก IDB คือการทํางานรวมกับ
กระทรวงกลาโหมและหนวยงานดานความม่ันคงในประเด็นเก่ียวกับการใชสื่อในสถานการณตางๆ โดยการ
จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการใชสื่อสําหรับเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงเปนการเฉพาะ เพราะฝายความ
ม่ันคงหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติการซ่ึงมีหนาท่ีในการแกไขปญหาความขัดแยงในกรณีตาง ๆ จําเปนตองมีความ
เขาใจในบทบาทของสื่อรวมถึงมีทักษะในการใชสื่อเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
 ๖) ปจจุบันสื่อใหมหรือสื่อออนไลนมีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยท่ีสื่อถูกนํามาใชเปนเครื่องมือท้ัง
จากฝายท่ีกอความรุนแรง และฝายท่ีตองการแกไขปญหาหรือองคกรของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น
ฝายท่ีมีหนาท่ีในการแกไขปญหาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรูเทาทันบทบาทของสื่อใหม และสามารถ
ประยุกตใชสื่อใหมมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ
จากสถานการณความรุนแรงของโลกในปจจุบัน พบวาฝายกลุมผูกอการรายผูนิยมความรุนแรงสุดโดง 
สามารถนําสื่อใหมมาใชอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพสูง ท้ังในแงของการชักชวนสมาชิกเขารวม
กระบวนการ และการเผยแพรภาพความรุนแรงเพ่ือสรางอํานาจตอรอง ประเด็นดังกลาวจึงนับเปนความ
ทาทายท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของจําเปนตองใหความสําคัญ และเตรียมการรับมืออยางทันทวงที 

๕๕ 
 



 ๗) สื่อท่ีเปนหนวยงานอิสระภาครัฐ เชน Thai PBS ควรมีบทบาทในการวิเคราะหสถานการณ 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม และผลิตสื่อท่ีมีพลังในการตอตานการกอการรายท้ัง
ระดับการเฝาระวัง การสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และการชี้ใหเห็นภัยอันตรายของการบิดเบือนของสื่อ
เพ่ือการกอการราย 
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลส่ือของสํานักงาน กสทช. 

 ๑) สํานักงาน กสทช. ควรใชกลไกในฐานะองคกรกํากับดูแลดําเนินการและใหการสนับสนุนดาน
องคความรูเก่ียวกับสื่อและการตอตานการกอการรายและความรุนแรงสุดโตงโดยการฝกอบรมใหกับ
บุคลากรของสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน 

๒) สํานักงาน กสทช.(อาจ) รวมมือกับสํานักจุฬาราชมนตรี สนับสนุนใหสื่อท่ีนําเสนอเนื้อหา
ทางดานศาสนาอิสลาม เนนการนําเสนอเนื้อหาของอิสลามสายกลางและแนวทางศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
เพ่ือลดทอนแนวทางการเผยแพรแนวคิดท่ีเปนการตีความแบบเขมขนหรือสุดโตง  

๓) สํานักงาน กสทช.ควรพิจารณาใหการสนับสนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ี(ท้ังวิทยุของ
ราชการและวิทยุทดลองประกอบกิจการ) เพ่ือดําเนินการในลักษณะ สื่อเพ่ือสันติภาพตนแบบ โดยการ
จัดทําเปนโครงการนํารองเพ่ือสรางแบบจําลองของ "สถานีวิทยุเพ่ือสันติภาพ” โดยสถานีตนแบบควรจะมี
รายละเอียดขององคประกอบตางๆ ตั้งแตรูปแบบของสถานี การจัดทําผังรายการ เนื้อหาท่ีนําเสนอ เปน
ตน   

๔) สํานักงาน กสทช.สนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี โดยผลักดันใหเกิดเครือขาย
ภาคประชาชนเฝาระวังเหตุการณความรุนแรง ซ่ึงเครือขายภาคประชาชนนี้ จะทําหนาท่ีเฝาระวัง
เหตุการณความรุนแรงและแจงขอมูลท่ีถูกตองใหกับสื่อท่ีรวมมือกัน นองจากนี้ เครือขายภาคประชาชน ก็
ยังทําหนาท่ีในการเฝาระวังสื่อในพ้ืนท่ีดวยวานําเสนอเนื้อหาท่ีสนับสนุนการใชความรุนแรงหรือไม อยางไร 
ท้ังนี้ โดยการจัดทําโครงการอบรมเครือขายภาคประชาชนเฝาระวังความรุนแรงอยางตอเนื่อง  
 ๕) สํานักงาน กสทช. รวมมือกับสถาบันทางการศึกษา หรือสถาบันทางวิชาการ จัดทําหลักสูตร 
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ตารางการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณเชิงลึก 
เก็บขอมูล ระหวางวัน ๑๗-๒๖ตุลาคม ๒๕๕๘ 

แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

 ศาสตราจารย ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท(อาจารยประจําและหัวหนาสาขาวิชา
การเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

การกอการรายมันเปนประเภทหนึ่งของความรุนแรง แตวาเปาของมันไมใชท่ีการ
บาดเจ็บลมตายของคน เพราะเปาของมันคือสิ่งซ่ึงมีคาท่ีสุดในสังคมการเมืองก็คือ
ความปกติของสังคม มันคือ Target ของการกอการราย เพราะคําวา Terrorist มัน
มาจากคําวา Fear เพราะฉะนั้น Alignment สําคัญของการกอการรายคือการสราง
ความกลัว คือการกลัวความปกติท่ีหายไป ดวยเหตุนี้การกอการรายคืออุปสรรค
ปญหาอันยิ่งใหญของงรัฐ เพราะสิ่งท่ีรัฐและสังคมการเมืองทุกแหงทําคือ Ensure วา
คุณเดินทางไดโดยปลอดภัยไมมีปญหา พออันนั้นหายไปมันเลยยุง  วิธีท่ีการกอการ
รายมันทํางานคือลักษณะเชนนี้คือวิธีท่ี ๑ วิธีท่ี ๒ คือการกอการรายคือมันตัดลิ้งค
ระหวางเปาของการกอการรายกับเหตุผล เปาของความรุนแรงกับเหตุผลความ
รุนแรง การกอการรายมันสะบั้นสายสัมพันธ คือสายสัมพันธระหวางเปากับเหตุผล 

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

ถามองมุมองคกรสื่ออาจจะมีเรื่องธุรกิจการขายขาว แตในมุมของผูกอการรายก็
อยากจะใหทุกคนทราบขาว ใชสื่อเปนเครื่องมือเพ่ือบอกถึงการทํางานของเคาวาทํา
ไดถึงขนาดนี ้

 

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ
ราย 

สื่อเลือกท่ีจะทําหนาท่ีอะไร กลับไปท่ีเดิมท่ีคุณวาสื่อมีหนาท่ีตอตานการกอการราย 
คําถามก็มีสองขอ คือ ตอตานการกอการรายทุกชนิดเลย การตอตานการกอการราย
โดยรัฐตอตานดวยม้ัย เราจะตอตานการกอการรายจริงเรามีสองหนาท่ีคือการ
ตอตานการกอการรายในฐานะท่ีเปนพลเมืองท่ัวไปหรือการตอตานการกอการรายใน
ฐานะรัฐบาลหรือการตอตานการกอการรายในฐานะสื่อซ่ึงหนาท่ีไมเหมือนกัน  

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ก็เหมือนกัน เพราะวานี่เปนซับเซตของเรื่องท่ีเราวา ถาเปนแบบนี้มันก็เปน issue 
ของ violence ทีนี้พอเราบอกวาเปน violence อาการก็เปนอยางนี้ เพราะใน 
violence มันมีตัวผูถูกกระทํา ผูถูกกระทําจะเปนอะไรก็ได ในกรณีระเบิดท่ี      ราช
ประสงค ผูกระทําในขอมูลของทางการคือ อุยกูร หรือตุรกี หรืออะไรแลวแตท่ีคุณ
อยากจะพูด พวกนั้นก็จะกลายเปนถูก demonize ภาคใตก็เหมือนกัน เวลาเห็น
เหยื่อก็ไปตบหลังตบไหล ดูแลเขาในอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงไมแนวาจะทําใหเขาพอใจสิ่ง
เหลานี้ แลวก็ไมไดเห็นวาอะไรท่ีทําใหเกิดเหตุเหลานี้ เพราะมันแตไปสนใจวาไอคนนี้
เปนคนอยูในหมายจับหรือเปลา ไอหมายจับพวกนี้เปนพวกเดียวกับโรงเรียนนี้หรือ
เปลา ไอเหตุผลในเชิงโครงสรางหลายอยางก็ไมไดสนใจเพียงพอ แลวก็ขอมูลจาก
ฝายราชการก็กลายเปนขอมูลหลัก ทางเลือกอ่ืนๆ บางทีก็ไมไดสนใจเพียงพอ เนี่ยก็
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แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

ปญหาเหมือนกันในภาคใต ภาคกลางภาคอะไรก็เหมือนกัน คําถามคุณคือควรทํา
อยางไร? ก็คืออยาทําแบบนั้น. 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

ปญหาคือ speed สิ่งตอไปท่ีเราอาจจะตองคิดคือ ไมใชตองเร็วกวาเดิม แตอาจจะ
คือ slow media ความเร็วขนาดนั้นการตัดสินใจยังเหมือนเดิมหรือเปลา อันนั้นก็จะ
นํามาสูคําตอบของคุณได แตถาความเร็วขณะนั้นมันทําใหการตัดสินใจเราเสียหาย 
มันก็หมายความวาในสื่อใหมมันมีปญหาแน ไมวาจะเปนเรื่องการกอการราย หรือ
อ่ืนๆ  เพราะมันเร็วไง ปริมาณมันเลยเยอะ แลวพอปริมาณมันเยอะคุณจะทํายังไง
กับขอมูลท่ีคุณได คุณจะมีเวลาตรวจสอบมันไหม 

 

แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ (อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 

นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

การกอการรายคือการใชกําลังอาวุธท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวางท้ัง
แกฝายรัฐหรือประชาชนโดยท่ัวไป โดยมีเปาหมายอยูท่ีพฤติกรรมการดําเนินงานของ
รัฐ การกอการรายถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง เพียงแตเปน
การมีสวนรวมท่ีผิดกฎหมายและบอยครั้งเปนการผิดศีลธรรมเนื่องจากเกิดการฆา
ทําลายชีวิตมนุษย ทําไมจึงมองวาการกอการรายเปนการมีสวนรวมทางการเมือง 
เนื่องจากเปาหมายของการกอการรายลวนตองการสื่อสารใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจ
ไดรับรูท้ังเพ่ือธํารงรักษานโยบาย แนวทางการดําเนินงานเดิมเอาไว หรือเพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและแนวทางการทํางานเสียใหมตามท่ีกลุมผูกอการราย
สนับสนุนหรือตองการ สาเหตุท่ีกลุมกอการรายอาศัยการมีสวนรวมทางการเมืองท่ี
ผิดกฎหมายและศีลธรรม เนื่องจากชองทางหรือการมีสวนรวมทางการเมืองใน
รูปแบบปกติ เชน การเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะผานสื่อตางๆ ถูกปด
ก้ัน หรือไมไดรับความสนใจท่ีจะรับฟงจากผูมีอํานาจตัดสินใจ ผูกอการรายจึงเห็นวา
การใชกําลังอาวุธ การใชความรุนแรง เพ่ือนําไปสูสภาวะวิกฤติจะทําใหไดรับความ
สนใจจากผูมีอํานาจตัดสินใจ  

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความ
รุนแรง และภาวะ
วิกฤต 

การสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งในภาวะวิกฤติเพราะอาจเปนไดท้ังน้ําชวยดับไฟหรือ
น้ํามันราดบนกองไฟทําใหวิกฤติลุกลามเพ่ิมมากข้ึน สื่อมีบทบาทสําคัญตอฝาย
ผูกอการรายและฝายรัฐท่ีมีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือใหวิกฤติคลี่คลายลง โดยสื่อตองให
สังคมท่ัวไปรับรูวา เหตุใด ทําไม ฝายผูกอการรายจึงกระทําเชนนั้น ผูกอการราย
ตองการอะไร อยางไร บริบทหรือสภาพแวดลอมในดานตางๆ มีผลตอการกอตัวของ
การกอการรายอยางไร สวนฝายรัฐ สื่อมีบทบาทในการเผยแพรนโยบาย แนวทาง 
วิธีการท่ีจะแกไขปญหา คลีค่ลายวิกฤติการกอการรายท่ีเกิดข้ึน 
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แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ (อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุนหรือ
ตอตานการกอการ
ราย 

การกอการรายไมไดสงผลดีตอสังคมและผลักใหสังคมตกอยูสภาวะความหวาดกลัว 
หวาดระแวง แตบทบาทของสื่อท่ีสื่อสารผิดพลาดแทนท่ีจะเปนการตอตานการกอ
การราย อาจกลายเปนการสนับสนุนการกอการรายในแงท่ีอาจทําใหผูคนบางสวนหัน
มาเห็นดวยหรือเห็นใจกับการกอการราย โดยเฉพาะคนท่ีมีอัตลักษณดานตางๆ เชน 
ชาติพันธ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบเดียวกับผูกอการราย หากสื่อมุงเนน
อธิบายหรือรายงานเหตุการณเฉพาะหนาท่ีกลุมผูกอการรายกระทําและใชภาษาใน
เชิงลบ โดยไมอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร บริบทแวดลอม 
ตลอดจนความขับของใจตางๆ ท่ีนํามาสูการกอการราย 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณ
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

สื่อตองตั้งม่ันยึดหลักในการทํางานวา  
๑. สื่อจะเปนกลไกหนึ่งในการสรางความเขาใจการกอการรายแกประชาชนท่ัวไปท่ีมี
ตอท้ังฝายรัฐและฝายผูกอการราย 
๒. สื่อจะมีบทบาทในการสงสารของฝายผูกอการรายท่ีมีตอรัฐอยางรอบดาน 
๓. สื่อจะมีบทบาทในการสงสารของฝายรัฐท่ีมีตอฝายผูกอการรายอยางรอบดาน 
๔. ในทายท่ีสุดสื่อตองการสังคมท่ีสันติสุข ปราศจากการกอการราย การใชความ
รุนแรง 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการ
ตอตานการกอการ
ราย 

สื่อควรใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการกอการราย ไมใชใหเพียงขอมูลหรือการ
เกิดเหตุการณเฉพาะหนารายวัน ในขณะเดียวกัน สื่อตองวางบทบาทเปนผูกดดันท้ัง
ฝายรัฐและกลุมผูกอการรายเพ่ือลดความขัดแยง ความรุนแรง จนนํามาสูการหา
หนทางแกไขปญหาอยางสันติ 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

สื่อใหมในท่ีนี้ หากหมายถึงสื่อกระแสรอง เชน สื่อชุมชน วิทยุทองถ่ิน ทีวีทองถ่ิน 
เว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ต ตลอดจน social media ซ่ึงมีจํานวนมากกวาสื่อ
กระแสหลัก ปจจุบันมีบทบาทเปนท่ีรับรูของผูรับสารเพ่ิมมากข้ึน หากวางบทบาท
และการนําเสนอเชนเดียวกับการอธิบายท่ีไดตอบคําถามในขอตางๆ ท่ีผานมา ก็
นาจะทําใหวิกฤติการกอการรายทุเลาลง หนทางในการเกิดสันติภาพก็นาจะมีมากข้ึน    
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

จริงๆ ก็มีคํานิยามอยูแลวขององคสหประชาชาติหรือของอะไรมันมีอยู นั่นก็สวน
หนึ่ง แตในความหมายของการกอการรายจริงๆ คือการอะไรก็ตามท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน ถือวาเปนเรื่องของกอ
การราย ถาจะใหคําจํากัดความอยางนี้ มันก็เปนการใหคําจํากัดความท่ีตรงไปตรงมา 
แตวาเวลาเอามาปรับใชในสังคมจริงๆ สวนใหญคนท่ีทําการกอการรายกับประเทศ
อ่ืนเขาไปแทรกแซง เขาไปสรางปจจัย เขาไปเปนเง่ือนไขท้ังหลายก็ไมไดไดเรียก
ตัวเองวาเปนการกอการราย แตเรียกฝายตรงขามวาเปนการกอการราย บางทีการ
ใหคําจํากัดความ มันก็ข้ึนอยูกับฝาย จุดยืนของฝายแตละฝาย ฝายท่ีเปนผูกลาวหา
ผูอ่ืนวากอการราย ก็จะมองวาการกระทําขององคกร หรือบุคคลตางๆ มีเปาหมายท่ี
จะทําใหเกิดเดือดรอนตอชีวิต ทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน เปนพวกกอ
การราย และในขณะเดียวกันฝายกอการรายก็ให definition ตัวเอง วาเปนนักตอสู
เพ่ือความยุติธรรม เพ่ือไมใหกลุมประเทศมหาอํานาจตางๆ เขามามีบทบาทสําคัญตอ
ชีวิตของเขา เขาจึงตองตอสู คุณจะเขามาครอบงํา กอบโกยผลประโยชน มาหาอะไร
ในดินแดนของเขา เขาก็ตองตอสู อยางกรณีงายๆ เลย ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต รัฐบาลมองวาเปนการกอการรายใชไหม แตคนท่ีตอสูในกระบวนการตอสู 
เขาก็มองวาเปนนักตอสู ตอสูกับความอยุติธรรม ตอสูเพ่ือความยุติธรรม ก็แลวแต
definition ของแตละฝาย ในสถานการณของโลกก็มีคําจํากัดความ อธิบายความ ใน
มุมมองท่ีเปนจุดยืนเปนของตัวเองแลวอธิบายฝายตรงขามวาเปนผูกอการราย อยาง
สถานการณท่ีเกิดข้ึน อยางอิสราเอลเขาไปรุกคืบในพ้ืนท่ีของปาเลสไตน ไปรุกราน
เขา ไปยึดท่ีเขา ไปขับไลเขา ไปทําลายเขา ก็ถือวาเปนการตอสูกับกระบวนการ    
กอการราย แตปาเลสไตนเขาตอสูกับดินแดนท่ีเขาเสียไปดวยความอยุติธรรม ก็ถูก
อธิบายวาเขาตอสูเพ่ือความยุติธรรม เขาตอสูเพ่ือเอกราช เพ่ือคนท่ีกดข่ีเขา มันก็อยู
ท่ีวาฝายไหนจะเปนคนใหคําจํากัดความของตัวเองอยางไร  

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

การสื่อสารเรื่องการกอการราย ความรุนแรงและวิกฤติมีความสําคัญแนนอนครับ 
เพราะอยางนอยท่ีสุดก็เปนการเปดใหเห็นถึงกระทําของแตละฝายวาไดสงผลกระทบ
ตอผูบริสุทธิ์อยางไรบาง ไดรูขอเท็จจริง ท่ีนี้ปญหาคืออยางท่ีวาไวตั้งแตตนวา ถา
อธิบายอยางนี้ ทานผูสื่อขาวตองการท่ีจะสื่อ ผูสื่อขาวก็ควรจะมีภูมิความรู มีพ้ืน
ความรู ในสถานการณดังกลาวนั้น ถาเปนอยางนั้นก็แปลวาสถานการณดังกลาวนั้นก็
สื่อก็เปนคนใหคําจํากัดความเสียเอง ไปสังกัดฝาย ถาตัวเองอยูฝายอเมริกา อยูฝาย
อิสราเอลก็จะบอกวา กระบวนการตอสู กระบวนการฮามัส กระบวนการนี้เปน
กระบวนการกอการราย ใชไหม เพราะฉะนั้นสื่อจะตองเปนคนมีพ้ืนความรูใน
สถานการณในโลกสถานการณปจจุบันอยางดีในระดับนานาชาติ ถาเปนเรื่องของ
ประเทศไทยก็ตองไปดูวา คนท่ีเขาตอสู เพียงแตท่ีเรามองวา การใชความรุนแรงแลว
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ไปกระทบกับคนบริสุทธิ์ อันนี้เปนถือวาเปนเรื่องท่ีนาเสียใจ คือการใชความรุนแรง 
การสื่อสารวาดวยการกอการรายคือการสื่อสารหรือการบอก มันจะตองใหความ
ยุติธรรมกับทุกฝาย ฝายท่ีถูกกระทําและฝายท่ีกระทํา เพราะอะไร เพราะฉะนั้น
ความรู ถาสื่อรูแคกระทอนกระแทนคือรูไมลึก รูขอมูลไมดีพอ ไมเขาใจ มันก็จะเปน
การสื่อท่ีไมตรงกับความเปนจริง การสื่อสารเรื่องการกอการรายเรื่องวิกฤติตางๆ 
เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ คือตองบอก แตไมใชบอกวาเกิดอะไรท่ีไหนเม่ือไรแคนั้น 
มันก็ตองบอกวาการกระทํากอการรายนี่ มันมีสาเหตุมาจากอะไร คนท่ีกระทํากอ
การรายเขามุงหวังประสงคอะไร เขาตองการสื่อสารสาระอะไร ตองการจะทําลาย
โครงสรางของรัฐหนึ่งรัฐใดโดยเฉพาะ ฝายกระบวนการฝายรัฐบาลท่ีเขาไป
ดําเนินการกับประชาชนอยางไมยุติธรรมจะถือวาเปนการกอการรายหรือไม การ
กระทําท่ีไมยุติธรรม ผูถูกกระทําโดยอํานาจรัฐและรับใชอํานาจรัฐท่ีไมยุติธรรม 
กระทําตอพ่ีนองประชาชนตาดําดําผูบริสุทธิ์ กลายเปนแพะเปนแกะเปนอะไรไป 
อยางนี้ถือวาเปนการกอการรายไหม อันนี้ก็ตองไปใหคําจํากัดความ แตวาการใหขาว
เรื่องเหลานี้ ไมควรท่ีจะแคเพียงเกิดอะไรข้ึนท่ีไหนเม่ือไร แตควรจะมีความรูภูมิหลัง
ในสิ่งเหลานั้นดวย historical background ภูมิหลังทางประวัติศาสตร อะไรคือเหตุ
จูงใจใหเขาทําอยางนั้น   

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ
ราย 

มันมองไดสองทางคือการทําการกอการราย ถาผูประสงคมีความประสงคท่ีจะสื่อให
รัฐไดเห็น ใหคนไดเห็น ใหโลกไดเห็น การท่ีสื่อไดออกไปอยางนั้น สื่อก็จะกลายเปน
เครื่องมือสําคัญเหมือนกัน สื่อจะกลายเปนเครื่องมือของผูไมประสงคดี กระทําไป
แลวมันตองออกสื่อ กระทําไปแลวมันตองไปออกทีวีเปนขาวดังไปท่ัวโลก สื่อก็จะ
กลายเปนเครื่องมือของพวกท่ีดําเนินการกอการราย แตถาสื่อออกไปแลวแสดงให
เห็นถึงความโหดราย ความทารุณ ความไมรับผิดชอบ การไมคํานึงถึงชีวิตผูบริสุทธิ์
อยางนี้เปนการตอตาน หมายถึงมีคนบาดเจ็บลมตาย คนบริสุทธตายอยางนี้สื่อก็ตอง
เขียนในลักษณะนอกจากเสนอขอเท็จจริงแลวตองแสดงถึงความรับผิดชอบ วาพวกท่ี
กระทําการกอการรายวาคุณไมมีความรับผิดชอบ คุณไมยุติธรรมกับประชาชนผู
ซ่ือสัตยและผูท่ีมีความบริสุทธิ์ คุณไมมีความยุติธรรม มันมองไดท้ังสองดาน  ถาเปน
การเผยแพรวาใครทําอะไร อยางไร แลวไมพูดอะไรตอวา มันมีความยุติธรรมไหม
ทําไมเขาตองทําอยางนี้ อยางคําถามขอแรกก็คือวา การกระทําของคนฝายหนึ่ง ไป
บอมระเบิด ไปโดนโรงพยาบาลคนตายไปรอยสองรอย บอกวาทําไปเพ่ือตอตานการ
กอการราย แตเวลาทําไปปรากฏวาคนบริสุทธิ์บาดเจ็บลมตาย สถานท่ีซ่ึงถือวาเปน
สถานท่ีทางมนุษยธรรมถูกกระทํา โดยฝายหนึ่งบอกทําไปเพ่ือทําลายศูนยอํานาจ
การกอการราย แตเวลาทําจริงปรากฏวาไปโดนโรงพยาบาล อะไรทํานองนี้ ก็ถือวา
เปนเรื่องท่ีแทนท่ีจะเปนผูตอตานการกอการรายกลับเปนผูกอการรายเสียเอง คือทํา
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ใหพ่ีนองผูบริสุทธิ์ไดรับความทุกขความเดือดรอนท้ังชีวิตและทรัพยสิน อยางนี้ถือวา
ไมยุติธรรม เพราะฉะนั้นสื่อก็จะกลายเปนดาบสองคม คือการออกสื่อเม่ือเกิดเหตุ
หนึ่งเกิดข้ึน แลวสื่อพยายามท่ีจะไขแสดง สื่อไปใหประชาชนไดรับทราบ มันก็อาจจะ
มองไดสองแบบ แบบหนึ่งผูท่ีทําการกอการรายก็ประสงคจะใหเปนขาวอยูแลว ไมวา
เปนขาวหนังสือพิมพ ขาวโทรทัศน หรืออีกดานหนึ่งถาเราขยายออกไปใหเห็นความ
โหดรายความทารุณ ความอยุติธรรมของการกระทํา เพราะฉะนั้น การสื่อสารการกอ
การรายก็กลายเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญวามันแสดงไปในทิศทางอะไร ก็ตองไปชั่ง
น้ําหนักดู ก็ตองใหความยุติธรรมกับทุกฝาย นี่เราพูดถึงการกอการรายนะ ทุกฝายมี
สิทธิ์ท่ีจะเปนผูกอการรายหมด เอามาตรฐานความยุติธรรม เอามาตรฐานความ
บริสุทธิ์ ชีวิต ทรัพยสินของผูบริสุทธิ์ ทุกฝายท่ีกระทําลงไปดวยเหตุผลใดก็ตาม มันก็
ถือวาเปนการกระทําท่ีทําใหพ่ีนองประชาชนผูบริสุทธิ์ไดรับความทุกขความเดือน
รอนท้ังชีวิตและทรัพยสิน ไมวาฝายไหนทํา ถาคนบริสุทธิ์เดือนรอน ถาเอาคําจํากัด
ความนั้นเปนหลักนะ คุณก็ตองมีความรับผิดชอบ 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตถือวาเปนพ้ืนท่ีท่ีลอแหลม เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการกอ
การรายอยางท่ีเราเรียกกันมานานแลว มันไมใชเพ่ิงเกิด พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผมคิดวาสื่อ นักวิชาการ เขาใจโจทยในจังหวัดชายแดนภาคใตยังไมชัดเจน เราตอง
ยอมรับวาพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตมันมีประวัติศาสตรเฉพาะ มันเคยเปนเมืองท่ีมีความ
เปนเอกราชมากอน ถูกรุกรานในสมัยโนน มันมีในประวัติศาสตร เพราะฉะนั้นสิ่งท่ี
เปนภูมิหลังของเหตุการณ มันเปนเรื่องของฝายท่ีกระทําการอยูแลว นี่ก็เปนเรื่อง
ของการตอตานรัฐใชไหม ขบวนการท้ังหลายวิวัฒนาการมาตั้งยาวนานแลว อยางท่ี
เราเรียก ขจก. อะไรก็วาไปนี่มันมาทีหลัง อยางท่ีเราเรียกทีหลังวามันเปนขบวนการ
กอการราย ผูกอความไมสงบ ก็มีภูมิหลัง มีพวก BRN พูโลเบอซาตู มีมานานแลว 
ไมใชวาเพ่ิงมีมาเม่ือวาน อาจจะประมาณป ๒๔๕๑ ก็ยาวนานแลว คนท่ีตอสูก็
บาดเจ็บลมตายก็สรางคนรุนใหมข้ึนมา ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตผมวาตองให
ความรูกับพ่ีนองประชาชนในมิติท่ีถูกตอง โดยเฉพาะภูมิความรูสามเรื่องมีความ
จําเปน นอกจากจะอธิบายเหตุผลแลวควรตองใหความรูกับพ่ีนองประชาชนไปดวย 
หนึ่งก็คือ พ้ืนความรูทางดานความคิด ความเชื่อ ความเขาใจ ท่ีหลอเลี้ยงอุดมการณ
ท่ีตอตานอํานาจรัฐอยูในเวลานี้ หนึ่งก็คือความคิด ความเชื่อ ความเขาใจท่ีไมถูกตอง
ในเรื่องของชาติพันธุ ในเวลานี้ในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดภาคใต พวกขบวนการเขา
พยายามจะชี้ใหเห็นวา คนท่ีอยูในพ้ืนท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเปนมุสลิมนี่
เขาไมไดเปนคนไทย เขาเปนคนมลายู อันนี้ก็เปนความเขาใจผิด คือเอาเรื่องของชาติ
พันธุไปปนกับเรื่องของสัญชาติ ประเทศไทยมีคนหลายชาติพันธุ มีจีนบาง พมา 
อินเดียบาง อิหรานบาง อาหรับบาง มอญบาง ลาวบาง คนมีชาติพันธุหลากหลาย 

๖๖ 
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มลายูก็เปนชาติพันธุหนึ่ง แตเกิดความสับสนในแงท่ีวา ในพ้ืนท่ีคนจํานวนหนึ่ง
พยายามสรางกระแสวาเราไมใชคนไทย เราเปนคนมลายู หมายความวาเขาพยายาม
เอาเรื่องมลายูนอกจากเปนเรื่องชาติพันธุแลว ใหพยายามใหเห็นวาเปนเรื่องสัญชาติ
ดวย เพราะฉะนั้น Ethnic กับ Nationality นี่มันคนละเรื่องกัน แตในขบวนการ
ภาคใตพยายามท่ีจะเล็งเห็นวา คนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตนั้นเปนคนมลายู และมี
สัญชาติมลายูดวย Nationality มันแปลวาคุณเปนสมาชิกของประเทศนี้ ตั้งแตเดิม
มาแลวนี่ คุณมาเปลี่ยนทีหลัง คุณจะมีเชื้อชาติอะไรก็ตาม แตทุกคนเปนคนสัญชาติ
ไทย Nationality ไทย อันนี้คือความเขาใจผิดประการหนึ่งท่ีสื่อจะตองชวยในการ
อธิบายสิ่งเหลานี้ใหกับคนในพ้ืนท่ีไดเขาใจ ประเด็นปญหาท่ีสองคือประเด็นปญหาใน
เรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร คือคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะใน
ขบวนการ พยายามเนนใหเห็นถึงประวัติศาสตร คือไมยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ในทางประวัติศาสตร แรกๆ ก็วาปตตานีเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญมากอน พรอมกับ
สุโขทัย อยุธยา เสร็จแลวอาณาจักรสยามยกกองทัพไปยึดไปทําลายปตตานีอะไร
ตางๆ 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการตอตาน
การกอการราย 

สื่อตองบอกความจริงและเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรและชี้ชองทาง แนวทาง 
แหงสันติวิธี 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

สื่อใหมแสดงขอเท็จจริงใหสังคมเห็น และยังสงตอขอมูลท่ีรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยน
แสดงความความคิดเห็น ทําใหเกิดมีการใชความรุนแรงดานกายภาพลดลง มีการ
สรางเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับประเพณี วัฒนธรรม โดยการใชภาษายาว ี
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

คําวาการกอการรายมันมีนิยามของมันอยูคือการกระทําท่ีทําใหเกิดความกลัว ความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในทางการเมือง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมมีเรื่องราวมา
กอน สมมุติผมไปวางระเบิดแลวคุณไดรับบาดเจ็บโดยท่ีคุณกับผมไมไดมีเรื่องราวกัน
มากอน กอใหเกิดความรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสินมีเปาหมายทางการเมือง เปน
การกระทําในท่ีสาธารณะ  

๖๗ 
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ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

ในปจจุบันมี Social media ทุกคนเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดมากมาย แหลงขอมูล
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนหลายครั้งมันไมมีท่ีมาท่ีไป หลายครั้งมีวัตถุประสงคในการ Public 
Opinion ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กอใหเกิดความเกลียดชังระหวางชาติพันธุ
ระหวางกลุม ขอมูลเหลานี้มีมากมายในปจจุบัน แมแตเราเองท่ีเปนนักวิชาการถาไม
พิจารณาดีๆ เราก็จะตกเปนเครื่องมือกับขอมูลเหลานี้ได ขอมูลมากมายมหาศาล เรา
ในปจจุบันเราแทบจะควบคุมไม ได  แนวทางท่ีสํา คัญคือการสราง Public 
Awareness หรือการสรางความตระหนักรูของสาธารณะชนตอขอมูลตางๆ ท่ี
ไหลเวียนอยู เราจะสรางความตระหนักรูไดอาจจะตองใช Social media ท่ีเรามีอยู
ท้ังของเอกชนและรัฐ ไมวาจะเรื่องของวิชาการ พ้ืนท่ีสาธารณะตางๆ เปนตน จะตอง 
Combine ในการสรางความตระหนักรูใหกับสาธารณะชน วาขอมูลท่ีไดรับตองพินิจ
พิจารณา เทียบเคียงศึกษา หลายครั้งขอมูล Internet เราไดมาก็แชรไป โดยไมมี
วิจารณญาณ หรืออาจดวยสถานการณท่ีเกิดข้ึน เชน สงครามในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง และอีกฝายถูกกระทําอยางรุนแรง ทําใหเรารูสึกโกรธแคน เราก็แชรไปซ่ึงมัน
อันตราย ฉะนั้นการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมากๆ ในปจจุบัน อยางท่ีบอกเราอยากท่ี
จะควบคุม แตจะทําอยางไรใหเกิด Public Awareness ในสังคมเปนเรื่องท่ีทาทาย
มาก มันไมใชเฉพาะเรื่องการกอการราย เวลา Mode of Communication มัน
เปลี่ยน หรือเวลา Mode of Production มันเปลี่ยนวิ ถีชีวิตของคนก็เปลี่ยน 
สมัยกอนเราเปนสังคมการเกษตร ชีวิตก็จะเปนแนวทางเกษตรกรรม ไมวาการไปวัด
ครอบครัว พอเกิดสังคมอุตสาหกรรมข้ึนมาชีวิตของคนก็พลิกผันไป เชนเดียวกันใน
ปจจุบันท่ีมันมากกวาปฏิวัติดวยซํ้าในเรื่องการสื่อสาร ฉะนั้นชีวิตมันก็เกิดการทาทาย
อยางมาก มันกลับพลิกหนามือเปนหลังมือ จําเปนตองรับมือกับสิ่งเหลานี้ ปจจุบัน
เรายังไมมีมาตรการวาทกรรมความคิดในการรับมือกับสิ่งทาทายท่ีพูดในตอนตน 

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ 

ในปจจุบัน สิ่ง ท่ีมันเกิดข้ึนเราจะเห็นเหตุการณไดทันทีดวยการรายงานของ
สื่อสารมวลชน เห็นวาการกอการรายท่ีเกิดข้ึนท่ีราชประสงค เปนเหตุการณท่ีเราเห็น
ถึงความรุนแรงไดทันทีทันใด เหตุการณท่ีเราเห็นบางครั้งมันไมใชเหตุการณจริงๆ มี
ความสลับซับซอนมากกวานั้น ฉะนั้นสื่อก็รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตอนนั้น มันก็
เลยพลาดขอเท็จจริง เรื่องราวหลายอยาง วามันมีท่ีมาท่ีไป การรายงานถึงเหตุการณ
ในตอนนั้นมันอาจจะทําใหสาธารณะชนมี Emotion และคิดไปอีกทางหนึ่งได นี้ก็
เปนเรื่องปกติธรรมดา เราจะพูดวาบทบาทสื่อมันเปนยังไง เนื่องจากสื่อในปจจุบันมี
เยอะมาก การท่ีสื่อเยอะมากก็ดีในแงการแขงขัน มีการเช็คตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 
มีมุมมองท่ีหลากหลาย สื่อทางเลือกท่ีนอกเหนือจากสื่อของรัฐ สื่อเหลานี้มันชวยให
ภาพของขอเท็จจริง เหตุการณมันชัดแจงยิ่งข้ึน ผมคิดวาสื่อควรจะมีสื่อใหมากข้ึน
โดยเฉพาะสื่อทางเลือก โดยอาจจะเปดพ้ืนท่ีใหบุคคล ใหภาคประชาชนไดมีพ้ืนท่ีใน
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การนําเสนอเรื่องราว ก็จะชวยใหเกิดภาพท่ีชัดเจน เกิดมุมมองหลากมิติมากยิ่งข้ึน 
ทําใหเกิด Public Awareness หรือความตระหนักรูของสาธารณะชนตอเหตุการณ
ตางๆ คิดวานาจะชวยในการปองกันการกอการราย ในปจจุบันเราหวังจะพ่ึง
หนวยงานของรัฐอยางเดียวมันยากมาก มันมีความสลับซับซอนมากยิ่ ง ข้ึน 
เพราะฉะนั้นภาคทางเลือก ภาคประชาชน ภาค NGO มันจะชวยไดมาก 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

เราตองยอมรับวาปญหาชายแดนภาคใตมันมีมานาน เปนปญหาในเชิงโครงสรางและ
เชิงปรากฏการณ ปญหาเชิงประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในเชิงการเมือง 
หมายความวารากฐานของปญหามันเปนเชิงโครงสราง หรือ Structural เวลามัน
เกิดเหตุการณวางระเบิดหรือเหตุการณฆาพระ การนําเสนอเหตุการณเหลานี้เปน
หนาท่ีของสื่อท่ีจะนําเสนอใหกับสาธารณะชนไดรับทราบ บางครั้งมันไมมีท่ีมาท่ีไป 
เชน การนําเสนอในเรื่องของการฆาพระภาพตางๆ ท่ีออกมาทําให Sensibility ของ
พ่ีนองไทยพุทธมันมี Emotional นําไปสูการใชมาตรการท่ีรุนแรงกับผูท่ีเห็นตางมันก็
เกิด Repercussion เกิดแรงกระแทกกลับ มันยิ่งแยไปใหญ อยางท่ีสองคือการท่ีสื่อ
สวนใหญอยูในกรุงเทพ มีวิธีคิดแบบ Main stream แบบกรุงเทพ ฉะนั้นเรื่องอคติ
ตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอคติตอพ่ีนองมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
มันมีอยูตลอด เราจะเห็นวามีครั้งหนึ่ง ในทีวีมีการนําเสนอวา วันวิสาขบูชามีพ่ีนอง
ชาวพุทธก็ไปเวียนเทียนทําบุญมีความสงบและเสนอภาพพ่ีนองชาวพุทธท่ีมีความ
สงบ แลวภาพก็ตัดไปภาคใตในวันวิสาขบูชาเกิดเหตุการณไมสงบมีการระเบิด เสนอ
ภาพในแงท่ีวาพ่ีนองชาวพุทธมีความสันติแตไปเสนอภาพให Contrast มีคนมลายูไป
วางระเบิดพระ นี้เปนการนําเสนอภาพท่ีตัดกันสรางความเกลียดชัง สื่อควรจะ
ระมัดระวัง นี้เปนลักษณะของอคติบางอยางของสื่อมวลชนท่ีเปนสื่อ Main stream 
ผมถึงบอกวาการนําเสนอขาวในพ้ืนท่ีขัดแยงมันจะตองมีการเทรน Ethic หรือ
จริยธรรมของการเสนอขาว นี้เปนเรื่องทางอาชีพของสื่อสารมวลชนท่ีนักขาวท่ีไปทํา
ขาวท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมควรท่ีจะเติมไฟใหมันลุกข้ึน ดวยการนําเสนอใน
หลากหลายมุมมอง อยางไรก็ตาม ตองมีการเทรนการทําขาวในพ้ืนท่ีสงคราม การทํา
ขาวในพ้ืนท่ีขัดแยงท่ีเปนการเฉพาะ ปจจุบันในภาคใตมีโรงเรียนนักขาว Deep 
South Watch ห รื อ ศู น ย เ ฝ า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ท่ี ท า ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับ NGO ตั้งโรงเรียนนักขาว นําเสนอขาวของพวก
เคาเองในมุมมองหลากหลาย 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการตอตาน
การกอการราย 

การกอการรายมันเปนผลของ Structural ท่ีมันบิดเบี้ยว มันมีความผิดพลาดเชิง
โครงสรางในเรื่องของอํานาจ ผูกอการรายเลยตอสู จะตอสูตรงๆ ก็ไมไดเพราะกอง
กําลังของผูกอการรายกับของรัฐมันคนละสเกล เคาเลยตองไปวางระเบิดเพ่ือสราง
ความกลัวใหเกิดข้ึน นี้เปนเปาหมายสําคัญ ฉะนั้นทางเลือกในการนําเสนอของสื่อ 

๖๙ 
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ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญาปรัง (อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร สาขาการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

สื่อก็ควรจะตองนําเสนออันนี้ดวย ในขณะเดียวกันก็ตองนําเสนอความผิดพลาดใน
เชิงโครงสรางในเชิงนโยบาย  ในขณะเดียวกัน สื่อตองมีลักษณะ Investigative มาก
ยิ่งข้ึน ตองเปน Academician มากยิ่งข้ึน อยางเชนสื่อในตะวันตกหลายๆ สํานักท่ี
เคามีความเปนมืออาชีพ มีความเปน Investigative ดานของรากฐานปญหา คําถาม
ท่ีวาทางเลือกท่ีวาสื่อควรจะมีบทบาทอยางไร แนนอนสื่อตองหันมาใหความสนใจใน
เชิงความผิดพลาดเชิงโครงสรางใหมาก ผมคิดวาการรายงานของสื่อไมควรรายงาน
ในลักษณะท่ีวาเกิดอะไรท่ีไหนเม่ือไหร แตควรจะควรคูกับวาทําไมดวย ทําไม อาจจะ
มีขอถกเถียงวาเดี๋ยวสื่อก็ใสความรูสึกเขาไป การแกขอถกเถียงนี้ได สื่ออาจจะตอง
นําเสนอแงมุมเพ่ิมเติมอีกหลายมุมมอง เพ่ือใหประชาชนสามารถตัดสินใจได 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

เราจะสรางความตระหนักรูไดอาจจะตองใช Social media ท่ีเรามีอยูท้ังของเอกชน
และรัฐ ไมวาจะเรื่องของวิชาการ พ้ืนท่ีสาธารณะตางๆ เปนตน 
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

เปนองคกร เปนขบวนการ หรือวาเปนกลุมท่ีมีเปาหมายทางการเมือง หรือเปาหมาย
ทางศาสนา เปาหมายทางสังคม แลวก็จะใชวิธีโดยการใชความรุนแรง ใชกําลัง
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ท้ังทําลาย ท้ังฆา กอใหเกิดความกลัว ขมขู เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา  

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

ผูกอการรายใชสื่อมากข้ึน ใชสื่อเพ่ืออะไร? เพ่ือจะบอกใหโลกรูวาตองการอะไร 
เพราะตองการใหเปนท่ีรับรูการดําเนินการของกลุมเขา ตองการสรางบรรยากาศของ
ความกลัว มันมีเปาหมายหลายอยางของการใชสื่อ ใหคนรูสึกวาไมปลอดภัย เขาใช
สื่อเพ่ือเปนการสงขาววาใหคนมารวม ใชสื่อบอกบรรดาคนท่ีสนใจ สนับสนุนเขา ใช
สื่อเพ่ือท่ีจะใหตัวเขาหรือกลุมขบวนการเขาอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับศัตรู ศัตรูสวน
ใหญจะเปนรัฐบาลหรือผูนําปกติของโลก ใหอยูในระดับเดียวกับการรับรูของสังคม
โลกวาดุลอํานาจเขาใกลเคียงกัน ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ทีนี้ประเด็นเก่ียวกับสื่อท่ี
นาสนใจ พบวาผูกอการรายใชสื่อมากข้ึน ใชสื่อของมันเอง เพราะวาความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี เขาใชทุกชองทาง แตท่ีเขาชอบคือสื่อปกตินี่แหละ สื่อท่ีพวกคุณทํา
ทุกวันนี่แหละ มันชอบสื่อคุณ มันอยากใหคุณออกขาวมัน หนังสือพิมพ CNN BBC 
ไทยรัฐ เดลินิวส มันชอบแบบนี้ มันอยากใหคุณสื่อใหพวกมันดวย ยิ่งคุณทําขาวมัน

๗๐ 
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มากเทาไหรมันยิ่งชอบ แลวถายิ่งคุณทําขาวออกมานากลัวมันยิ่งชอบ เพราะมัน
บรรลุวัตถุประสงคมัน เพราะฉะนั้นท่ีคุณไปออกขาว มันชอบนะ เขาอยากใหเปน
ขาว เขาอยากใหคนรับรูความเปนอยูของเขา รับรูกิจกรรมของเขา ใหคนกลัวเขา  
มาสนับสนุนเขา ใชสื่อประสาน  นักวิจัยตะวันตกพูดอีกแบบหนึ่ง สื่อเองเลนประเด็น
นี้ก็เพราะวาตองการขายขาวดวย จะเห็นวาสื่อมวลชนเลนขาวเรื่องการกอการราย
เยอะมากในชวงหลังๆ มันเปน Business ของสื่อดวย แลวก็ไปเขาทางพวกกลุมกอ
การรายดวย เพราะพวกนี้ชอบสื่อ เขาเรียกวามันสมประโยชนกัน และพบวาสื่อมีผล
ตอจํานวนครั้งในการโจมตีท่ีมากข้ึน เพราะพอทําแลวไดผล เขาก็ทําเพ่ิม ทําแลวคุณ
ก็เอาไปออก สื่อมีสวนทําใหการกอการรายขยายตัวหรือวามีกิจกรรมท่ีถ่ีข้ึน ขาว
ผูกอการรายมันเปนขาวท่ีใครๆ ก็รูๆ เปนขาวท่ีกลบขาวอ่ืน เพราะขาวกอการรายมี
ทุกวันเลย เพราะฉะนั้นเขาเปนขาวปรากฏมากข้ึนทุกวัน ปรากฏมากข้ึนก็เขาทาง
เขา เขาก็ชอบ สื่อมวลชนทําใหเขาข้ึนมามีความสําคัญ แลวสื่อเม่ือตัวเองมีสวนตอ
การเกิดความรุนแรง สื่อจะตองปรับตัวอยางไร? มันก็มีขอเสนอเยอะแยะท่ีเราไป
รวบรวมมา ช็อคเหมือนกันนะ เราไปชวยทําใหมันโตข้ึน  

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ
ราย 

ควรจะทําใหขาวกอการรายเหมือนขาวปกติ อยาไปทําใหตื่นเตน สําคัญ นากลัว ทํา
ใหเหมือนขาวอ่ืนๆ เปนขาวปกติขาว หนึ่ง คือคุณตองรายงานขาวกอการราย แต
ตองไมรายงานแบบเดิม เพราะท่ีคุณทําแบบเดิม คุณทําใหเขาโตข้ึน เพราะฉะนั้นคุณ
ตองทําขาวกอการรายเปนแคขาวหนึ่งท่ีเหมือนกับขาวอ่ืนๆ อยาใสสีตีไข อยาดรามา
มาก นี่คือความพยายามท่ีจะตอสูกับขาวกอการรายทางสื่อ สอง ใหสื่อมวลชนเสนอ
ขาวอยางรอบดาน อยางถูกตอง เสนอความแบบความสมดุลของขอเท็จจริง ไมมี
อคติ แลวผูชมไปตัดสินใจเองวาจะมีมุมมองตอเรื่องนี้อยางไร คุณอยาไปเสนอขาว
แบบอคติ พยายามเสนอขาวใหเปนจริง รอบดานท่ีสุด ใหขาวหลายๆ ดาน อีกเรื่อง
หนึ่งเขาบอกวา คุณตองเสนอขาวใหเคลียร  คือพวกนี้เขาจะมองวา สื่อมวลชนเรา
ทําขาวกอการราย คุณตองคิดวาเหมือนคุณกําลังทําสงครามดานสื่อมวลชนทางดาน
ขอมูลอยูเหมือนกัน คุณตองใหขอมูลท่ีเปนจริง เพราะผูกอการรายตองใหขอมูลอีก
ดานหนึ่ง เปนการทําสงครามทางดานขอมูลขาวสารระหวางผูกอการรายกับสื่อปกติ 
เพราะผูกอการรายเขาก็ออกสื่อ เขาก็ทําสื่อของเขา เปาหมายของเขาคือทําใหคน
ขาดความม่ันใจ ทําใหคนสับสน เขาชอบสถานการณท่ีนากลัว เพราะฉะนั้นหนาท่ี
ของสื่อท่ีจะตอตานการกอการรายก็คือ คุณก็ตองทําขาวใหเคลียร ทําขาวแบบ
ตรงไปตรงมา ชัดเจน อันนี้เขาก็นําเสนอวาสื่อควรทําตัวเหมือนกับไมใชการโฆษณา
ชวนเชื่อใหอีกฝงเพ่ือตอตานการกอการราย แตคลายๆ กับทําหนาท่ีคลายๆ
ประชาสัมพันธ คือใหขอมูลท่ีเปนจริงแกประชาชน เขาใชสื่อ เราก็ใชสื่อ แตเราใชสื่อ
ท่ีใหความรูแกประชาชน ใหความรูแกสาธารณชนอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา อยาง

๗๑ 
 



แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

อาจารยศิวพล ละอองสกุล(อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต) 

สมดุล เขาบอกวาทําสื่อใหเหมือนการทําทูตสาธารณะ ใหขอมูลท่ีเปนจริงแก
ประชาชน เพราะอีกฝายใหขอมูลอีกแบบหนึ่ง เราก็ใหขอมูลท่ีเปนจริง ตรงไปตรงมา 
อยาไปออกขาว อยาไปออกภาพโหดๆ อยาทําขาวแบบตื่นเตน เราใจ นากลัว แบบนี้
เขาทางหมด สื่อควรจะทําขาวกอการรายโดยการพูดใหชัดวากลุมไหนเปนกลุมแบบ
ไหน อยาไปพูดเหมารวม 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

อยาไปออกขาวแตความขัดแยง ออกขาวอยางอ่ืนกลบดวย ขาวอ่ืนๆ ท่ีเปนการ
พัฒนา มิติสวยๆ ดีๆ พูดเรื่องเศรษฐกิจ ไมใชพอเปนขาวสามจังหวัดมีแตขาววาง
ระเบิด อันนี้พอชวยไดคือออกขาวอ่ืนๆ ดวย สื่อมวลชนควรทําขาวอยางสมดุลทาง
ขอมูล อยาไปออกภาพไฟลุก ระเบิด ศพเกลื่อน ใหนําท่ีบอกนี้ไปปรับใชกับสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต เสนอขาวอ่ืนดวย ขาวกอการรายอยาออกไปเหนือขาวอ่ืน 
เสนอขาวอ่ืนใหบาลานซกัน ควรทําขาววัฒนธรรมอันดีงาม ทําขาวสวนท่ีไมใชความ
ขัดแยง สื่อควรรวมมือทํางานกับฝายความม่ันคง สื่ออาจจะไมคอยรูเรื่องเพราะฝาย
ความม่ันคงเปนผูกุมขอมูล ตองรวมมือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง คนรูวามีการวางระเบิด
บอยท่ีนั่น แตคนท่ีรูเรื่องจริงๆยังไมมาก 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการตอตาน
การกอการราย 

อาจจะตองสนับสนุนสื่อท่ีออกทางสันติใหมากข้ึน มันจะมีความใกลชิดกับประชาชน
มากข้ึน ตองสรางชองทางใหสื่อพวกนี้ ใชสื่อท่ีใกลชิดกับประชาชน สามารถสื่อสาร
ระหวางรัฐกับคนในพ้ืนท่ีได รัฐจะทําเปนสื่อทางเลือกเพ่ือจะสื่อสารความเขาใจของ
ผูคน เคาจะใหความสําคัญกับผูดําเนินการท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี จะไมเอาเจาหนาท่ีรัฐ
เลย เพราะเขาไมถึงความเปนอยูและภาษาของเคา เคาอยากไดคนท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี
เปนพวกเดียวกับเคา  Content จะเนนความเปนกลางไม Bias เปนสื่อสันติภาพ
อยางแทจริง 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

ใชภาษายาวีในสื่อใหมเพ่ือการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

การกอการรายมันก็คือการใชความรุนแรงเพ่ือบรรลุเปาหมายทางการเมือง ในเรื่อง
ของเปาหมายอาจจะเปนกลุมการเมือง กลุมศาสนา แตวาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตผมวามันก็เปนกลุมท่ีเคลื่อนไหวมีเปาหมายชัดเจน เปาหมายก็คือตอสูเพ่ือ
แบงแยกดินแดน แตวารัฐบาลเองก็ไมเคยพูดเรื่องนี้อยางชัดเจน พูดแตวามันเปน

๗๒ 
 



แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ 

นายเสริมสุข กษิติประดิษฐ (บรรณาธิการขาว สถานีโทรทัศนดิจิตอล นิวสทีวี) 

การตอสูของกลุมคนท่ีไมพอใจรัฐบาล แตวาจริงๆ จากท่ีไดลงไปสัมผัส ลงไปในพ้ืนท่ี
ในชวงท่ีผานมาเนี่ย ผมวาเปาหมายของพวกนี้ชัดเจนมาก แลวก็วิธีการท่ีเคาใชเนี่ย 
ก็คือใชความรุนแรงกระทํากับคนในพ้ืนท่ีท้ังพุทธ มุสลิม   

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

สื่อสารความเปนจริง รัฐสนับสนุน ไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต นโยบายของรัฐบาลไมไดกีดกันคนในพ้ืนท่ี คนท่ีเติบโตในพ้ืนท่ีอยางคุณ    
วันนอร มูฮัมหมัด สามารถไตเตาข้ึนมาเปนประธานรัฐสภา เปนรัฐมนตรีมหาดไทย
ได  คุณเดน โตะมีนา ท่ีเปนคนมลายูในพ้ืนท่ีก็เคยเปนถึงรัฐมนตรีชวยมหาดไทย  สิ่ง
นี้มันบอกวารัฐบาลไมไดมีนโยบายอะไรอยางนั้นเลย อันนี้ก็เปนจุดแข็งของรัฐบาล 
หรือเราก็เคยมีผูบัญชาการทหารบกท่ีเปนมุสลิม สะทอนใหเห็นวานโยบายของ
รัฐบาลไมไดสวนทาง ไมไดเปนไปอยางท่ีกลุม BRN พยายามท่ีจะเผยแพรโฆษณาวา
ถูกกีดกันขัดขวาง  แมกระท่ังวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไปสัมผัสมาก็ไมไดเปนอะไรแบบนั้น 

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ
ราย 

สื่อมีบทบาทสําคัญมากในการท่ีพลิกหรือเปลี่ยนสถานการณความรุนแรงใหคลี่คลาย
กลายเปนยุติได หรือทําใหจุดขายตัวของขาวกลายเปนความรุนแรง ความเขาใจท่ี
ผิดพลาดทําใหเกิดการตอบโตกัน 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

อีกจุดก็คือบทบาทของภาครัฐ ตองชี้แจงตอบโตในสวนท่ีมีการบิดเบือนจากฝาย
ขบวนการ คือฝายขบวนการจะเคลื่อนไหวผานสังคมออนไลนและใชภาษามลายู ผม
ไมชัดเจนวาสวนนี้ภาครัฐมีการต้ังหนวยงานเพ่ือทําหนาท่ีในเรื่องนี้หรือไม การตอสู
ในเรื่องขอมูลขาวสารเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนมาก สื่อมีความสําคัญอยางมาก แตท่ี
นาผิดหวังคือสื่อมวลชนในประเทศไทยไมใหความสําคัญเลยกับการทํางานของ
เจาหนาท่ีในการพยายามท่ีจะแกปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี  ๙๐% ของการนําเสนอ
ของสื่อท่ีเปนอยูของสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน คือเสนอขาวในมุมมองท่ีใหเห็นถึง
สถานการณความรุนแรงเกิดเหตุการณ ลอบทํารายวางระเบิดสังหารชีวิตพุทธมุสลิม
หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐมีการนําเสนอขาว แตไมพยายามท่ีจะลง
พ้ืนท่ีลงไปทําขาวในอีกมิติ ในความพยายามท่ีจะแกปญหาท้ังฝายกองทัพเองการใช
การเมืองแกปญหา ประสานกับชาวบาน รวมถึงไปคุยกับชาวบานมุสลิมในพ้ืนท่ีวา
เคามองการทํางานของเจาหนาท่ียังไง เลยทําใหขาดมิติความรูความเขาใจของคนใน
พ้ืนท่ีจากการนําเสนอของสื่อ ผมเองตั้งแตสมัยอยูศูนยขาวอิสรา ทิศทางการนําเสนอ
ตอนนั้น มิติของการทํางานของภาครัฐไมใชเฉพาะความรุนแรงอยางเดียว ในขณะ
นั้นเราทําหนาท่ีในการนําเสนอใหคนในสังคมรับรูถึงปญหาท่ีเปนอยูในพ้ืนท่ีและ
ความรุนแรงท่ีขบวนการใช ตอนผมมาอยู Thai PBS  ปญหาภาคใตก็เปนวาระนึงท่ี
สถานีใหความสําคัญ ผลักดันและลงพ้ืนท่ีประสานกับคนพ้ืนท่ีติดตามขาวสาร 
นําเสนอการทํางานของเจาหนาท่ี วามีความสําคัญตอการแกปญหายังไง ถาปจจุบัน
สามารถกําหนดเปนวาระ ถากําหนดลงไปวาสถานีดิจิตอลตองมีเปอรเซ็นตสําหรับ
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การรายงานขาวพ้ืนท่ีในภาคใตของบริบทในการทํางานเพ่ือแกปญหา คิดวาจะเปน
สวนชวยทําใหแตละสถานีตองมีการนําเสนอหรือสงคนลงไปทําขาว ผมเห็นวามัน
เปนสวนในการหนุนเสริมการแกปญหา เพราะถือวาสถานการณภาคใตเปนวาระ
แหงชาติ ทุกสวนตองรวมมือกันแกไข โดยเฉพาะภาคสื่อสารมวลชน แตท่ีเปนอยู 
ทิศทางไมไดเปนแบบนั้น นาจะกําหนดเพ่ือในแตละชองวาอยางนอยในการทํางาน
ของพ้ืนท่ีขาวตองมีขาวเก่ียวกับเรื่องภาคใต ไมใชขาวท่ีพูดถึงสถานการณแตตองพูด
ถึงบริบทของการทํางานของชาวบาน ความรวมมือในการแกปญหา จุดนี้จะนําไปสู
การสรางความเขาใจกับประชาชนท้ังประเทศและมีทัศนคติทีดีกับคนในจังหวัด
ภาคใต 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการตอตาน
การกอการราย 

บทบาทของสื่อก็คงรายงานในสิ่งท่ีเกิดข้ึนและชี้ใหเห็นถึงผลกระทบความสูญเสีย 
ยกตัวอยางภาคใต ผมเคยไปเยี่ยมเด็กลูกของคนมุสลิมอายุ ๖-๗ ขวบ ไดรับ
ผลกระทบจากกลุมกอความไมสงบไปวางระเบิด ทุกวันนี้เด็กเปนอัมพาตนอนเตียง 
เห็นแลวหดหูเศราใจ สื่อสามารถไปนําเสนอใหเห็นถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน ผลกระทบกับ
เยาวชนในพ้ืนท่ีท้ังเรื่องความปลอดภัยในชีวิต คุณภาพของคนในพ้ืนท่ี ทุกวันนี้ความ
รุนแรงในสามจังหวัดเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหเยาวชนไมไดรับการศึกษาจากครูท่ีมี
ความรูความสามารถท่ีจะเขาไปสอน โดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ ผมเชื่อวาคุณภาพ
การศึกษาของสามจังหวัดชายแดนนาจะต่ําท่ีสุด จุดนี้เปนผลกระทบโดยตรงจากการ
กอการราย ถาสื่อนําเสนอผลกระทบท่ีเกิดกับเยาวชนท่ีเติบโตข้ึนมาไมมีความรูความ
เขาใจ ในยุคประชาคมอาเซียนปจจัยสําคัญก็คือภาษาอังกฤษ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตผมคิดวาเปนจุดบอดมาก ครูท่ีมีความรูความสามารถจากตางประเทศก็ไม
กลาลงไปนี้คือผลกระทบโดยตรง ถาสื่อนําเสนอแบบนี้แทนท่ีจะเสนอความขัดแยง
อยางเดียว ก็ทําใหเห็นถึงผลกระทบคุณภาพการศึกษา สิ่งท่ีจะเกิดตามมา กระทบ
มาถึงชวงท่ีโตเปนผูใหญ บทบาทของสื่อก็นาจะมีสวนในการนําเสนอแตก็ตองมี
เทคนิครูปแบบเพ่ือใหเห็นวาความรุนแรงท่ีเกิดไมชวยใหอะไรใคร แตเปนการทําราย
คนในพ้ืนท่ี 

ส่ือใหมมีความสําคัญ
ในการตอตานการกอ
การราย 

สื่อออนไลนมันเปนสื่อท่ีเขาถึงชาวบานไดมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต
การสื่อสารภาษามลายู จุดนี้เปนจุดนึงท่ีภาครัฐตองใหความสําคัญเพราะการโฆษณา
ชวนเชื่อหรือชี้แจงประชาสัมพันธการทํางานของรัฐโดยการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึง
ตัวคนในพ้ืนท่ีไดเปนจุดท่ีนาจะสรางความเขาใจท่ีถูกตอง เพราะในพ้ืนท่ี หลาย
เหตุการณท่ีเกิดจากการผิดพลาดทางขบวนการแลวมีความพยายามท่ีจะปกปดไวไม
ชี้แจง ในขณะท่ีภาครัฐตองใชสถานการณแบบนี้ทําความเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน  เคยมี
กรณีคนในขบวนการไปยิงหัวหนาพรรคการเมืองทองถ่ิน คนรายขับรถมอเตอรไซค
สองคันมายิง คันนึงหลุดไปได อีกคันถูกเจาหนาท่ี รปภ.หมูบานยิงเสียชีวิต คนท่ีตาย
เปนคนในขบวนการ ในครั้งนั้นก็เปนขาวใหญเพราะชี้ใหเห็นวาใครท่ีอยูเบื้องหลัง
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ความรุนแรงในพ้ืนท่ี เพราะตลอดเวลาท่ีผานมามีการโจมตีจากฝายขบวนการวา
ภาครัฐอยูเบื้องหลัง มีการมายิงผูนําศาสนา ชาวบานในพ้ืนท่ี กํานัน โตะอิหมาม 
ปายสีวาเจาหนาท่ีรัฐทํา พอเกิดการผิดพลาดแบบนี้ภาครัฐควรใชสถานการณแบบนี้
พลิกแพลงหรือชี้แจงประชาสัมพันธใหชาวบานเห็นวาใครท่ีอยูเบื้องหลัง ในสวนของ
สื่อภาครัฐก็ทําหนาท่ีในการรายงานขาวสารอยูแลว แตคิดวาตองใหความสําคัญใน
การปฏิบัติการดานขาวสารอยางมากเพราะเปนจุดนึงในการทําความเขาใจ 
ยกตัวอยางกรณีในปจจุบัน เครื่องบิน MH๑๗ ท่ีถูกยิงตกท่ียูเครนตะวันออก เม่ือ
ก.ค. ปท่ีแลว สอบสวนเรียบรอยไปครบปนึงเม่ือสองวันท่ีผานมา แถลงการณบอกวา
คนท่ีอยูเบื้องหลังเหตุการณครั้งนี้ไมไดบอกวาเปนใคร แตบอกวาจรวดท่ีใชยิงคือ
จรวดนําวิถีพ้ืนสูอากาศ BUK ท่ีทําในรัสเซีย เลยทําใหคนคิดกันไปหลากหลาย สวนนึ
งบอกวาถาใชจรวจ BUK หมายความวาเปนกลุมกอการรายในยูเครน คือกลุมท่ีตาน
รัฐบาลยูเครน เรียกวา กลุมกบฏยูเครนตะวันออกใชจรวด BUK ยิงเครื่องบินลํานี้ตก 
มีคนตาย ๒๙๘ คน ในกรณีนี้ หลังเหตุการณสื่ออยาง RUSSIA TODAY เปนสื่อ
ออนไลนท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน ประโคมขาวตลอด ๑ ปท่ีผานมาวาคนท่ีอยู
เบื้องหลังคือรัฐบาลยูเครน มีการนําเครื่องบิน SUE๒๕ ข้ึนไปไลยิงจนเครื่องบินตก 
หรือถาเปนจรวด BUK ก็ยิงโดยทหารของยูเครนเปนการตอสูดานขอมูลขาวสาร   
จนกรรมการมาสรุปผลการสอบสวนวาท่ีรัสเซียอางวามีเครื่องบินข้ึนไปไลยิง 
ประเด็นนั้นตกไป มันไมมี แตเปนการชี้ใหเห็นวารัสเซียเคาทําทุกทางรวมถึงการ
เผยแพรขาวสารท่ีเปนเท็จหรือเผยแพรแลวใหสังคมคนในโลกเชื่อตามท่ีเคาเชื่อ  
แมกระท่ังวันนี้ RUSSIA TODAY ก็ยังนําเสนอขอมูลท่ีบิดเบือนและไมใหความ
รวมมือในดานภาพถายเรดารดาวเทียมในชวงเวลาขณะนั้นท่ีอาง สถานการณนี้ก็
นําไปสูการสอบสวนเพ่ือเอาผิดผูท่ีอยูเบื้องหลัง กรณีนี้ชี้ใหเห็นวาสื่อมีความสําคัญ
มากท่ีจะพลิกสถานการณเปลี่ยนความเชื่อความคิดคนใหไปอีกข้ัวนึง ผมเคยคุยกับ
คนในกลุม BRN ท่ีรับผิดชอบเรื่องสื่อ เคาบอกวาหลักการทํางานงายๆ ก็คือฉกฉวย
โอกาสและพลิกสถานการณใหเปนประโยชน มีกรณีทํารายครูจูหลิงจนเสียชีวิต     ป 
๔๘-๔๙ เปนขาวใหญมาก ขบวนการบิดเบือนขาวสารบอกวาครูจูหลิงเปนสายให
เจาหนาท่ีทหารตํารวจ เลยพลิกกลับมาสรางความชอบธรรมใหขบวนการในการ
สังหารครูจูหลิง เห็นไดวาขบวนการสามารถทําไดทุกอยางในการพลิกสถานการณ
หวังผลทางการเมือง 
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

บุคคล พฤติกรรม ซ่ึงทําใหเกิดความนากลัว และท่ีสําคัญมันเปนยุทธวิธีท่ีจะทําให
บรรลุเปาหมาย ไมวาจะเปนเปาหมายทางการเมือง สรางความสนใจตอสาธารณชน 
เพ่ือตองการใหรัฐออกมาแสดงทาที จริงๆแลวในการกอการรายเวลาทําตองการ
สรางความหวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูคน
โดยท่ัวไป และท่ีสําคัญ กฎหมายไมสามารถปกปองไดในเรื่องของการกอการราย 
เวลาเขาทําเขาไมเลือกเวลา ไมเลือกสถานท่ี และท่ีโหดท่ีสุดในคํานิยามคือไม
คํานึงถึงมนุษยธรรม เพราะวาการกอการรายคือ อยากจะทําอะไรก็ทํา ทําท่ีไหนก็ได 
ทําเพ่ือตองการใหเกิดความหวาดกลัวกับผูคน แมวาสถานท่ีนั้นจะเปนหนวยงานของ
รัฐ สถานท่ีทองเท่ียว ภาคเอกชน 

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการกอ
การราย ความรุนแรง 
และภาวะวิกฤต 

เพราะวาถาเขาทําแลวสื่อไมเอาไปขยายมันก็ไมมีผล ทําแลวมันจบ แตถาเรื่องท่ี
ตรวจสอบไมได ตรวจสอบลําบาก ยังไมแนใจ แตกลับเอาไปขยาย มันจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของเขา 

บทบาทของส่ือใน
การสนับสนุน หรือ
ตอตานการกอการ 

เพราะฉะนั้นมันมีการควบคุมต้ังแตเรื่องการใชภาษา ไมกอความรุนแรง ไมวิเคราะห 
วิพากษวิจารณ ในสิ่งท่ีไปสรางภาพ ใสสีสัน เหมือนกับการขายขาวซ่ึงเราเห็นในหนา
หนังสือพิมพพาดหัวขาวบางทีแรงมาก ท่ีนี่ไมทํา และยืนยันไดวาวิทยุของเราใน
สมัยกอนเรากับภาครัฐใกลชิดกัน รวมถึงเราใกลชิดกับผูนําทางศาสนาของมุสลิมดวย
ในการท่ีจะนําเสนอปญหาตางๆ จริยธรรมของสื่อเปนกรอบวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน 
เชน การนําเสนอจะตองไมนําเสนอความรุนแรง ตองนําเสนอใหมีแนวทางท่ีจะ
คลี่คลายปญหา ไมใชขยายปญหา การใชคําพูด การกําหนดทาที การสัมภาษณคน 
ไมใชวาจะไปสัมภาษณใครก็ได บางทีมันตองมีกระบวนการ เพราะวาตอนนี้มันเปน
ปญหาความม่ันคง ไมใชปญหาท่ัวไป นี่เปนกรอบกวางๆ ท่ีอยากจะเลาใหฟง แตวา
การนําเสนอขาวของเรา เวลาเรายิง sms วาเกิดเหตุระเบิดข้ึนท่ีนี่ มีคนเสียชีวิตแลว 
นั่นก็เปนเรื่องปกติ ของเราจะไม เหมือนสถานีโทรทัศน เราไมวิ เคราะห ไม
วิพากษวิจารณ เราคิดวาปญหาพวกนี้เปนปญหาสุมเสี่ยง ถาเกิดวิเคราะหไมดี มี
ความเขาใจผิด ก็จะลําบากเรา กลายเปนตัวเชื่อมระหวางสองสวนใหเขาไปจัดการ
โดยไมรุนแรง จัดการเรื่องพวกนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมกับหนวยงานภาครัฐ  
เวลาเกิดเหตุการณพวกนี้ เราในฐานะสื่อเราไมไดทําคนเดียว เราไมใชนึกอยากจะทํา
อะไรก็ทํา เราประสานแจงไปยังหนวยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐ ไมวา
จะเปนกระทรวงมหาดไทย หรือ สน. หรืออะไรก็ตาม เพ่ือท่ีจะเชื่อมโยง เพราะเรา
คิดวาการแกปญหาระดับชาติเรื่องความม่ันคง การกอการราย สื่อทําดวยตัวเองไมได 
เพราะฉะนั้นตองรวมมือกัน แลวมาถึงจะตองเอาทีมมาคุยกันวาขอดีแบบนี้มันควร
จะมีทางออก ๑ ๒ ๓ ๔ แลวหนาท่ีสื่อท่ีอยูหนาไมคเนี่ย ควรจะพูดอะไร มีเชิง
จิตวิทยาอยางไร มีการสื่อสารอยางไร และท่ีสําคัญจะตองไมทํารายเขาถาเราพูดถึง
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เรื่องหลักคิด เพราะไมอยางง้ันแลวเขาจะสื่อสารเราทําไม วัตถุประสงคท่ีพ่ีพูดตั้งแต
ทีแรก การกอการรายเขาตองการใหสาธารณชนรับทราบวาสิ่งท่ีเขาตองการคืออะไร 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณใน
พ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ตอนนั้นเราใหนโยบายชัดเจนเลยวา คนท่ีไปบริหารสถานีทางภาคใตจะตองไมขยาย
ความขัดแยง ถาชาวบานมีปญหาอะไร เกิดอะไรข้ึน คุณก็รับปญหามา แลวคุณก็
เผยแพร แลวใหหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของมาแกปญหา มันไมจํากัดเฉพาะปญหา
ความไมสงบ คอนเซ็ปของเราคือ มันเหมือนกับเปนตัวแทนในการไปรวบรวมความ
คิดเห็นของชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนปญหาความเดือดรอน ปญหาเศรษฐกิจ 
รวมท้ังปญหาบานเมืองของเขาดวย วาเจอปญหาอะไร ปญหาสิทธิเสรีภาพ แตเรา
ไมไดนําออกมานําเสนอในรูปของการขยายปญหาใหมันกวางข้ึน เราประมวลผลแลว
รวบรวม แลวสื่อไปใหหนวยงานรัฐ ซ่ึงแตกอนอยูในรูป ศอ.บต. ซ่ึงมันยุบไปแลว แต
หนวยงานรัฐท่ียังรับผิดชอบอยูเราก็ตองสื่อสารใหเขาทราบวาเรื่องบางเรื่องประชา
ชนในพ้ืนท่ีคิดอยางไร รัฐอาจจะคิดไมเหมือนกัน จะทําอยางไรใหสิ่งท่ีควรจะแกไข 
แกได ไมใชปญหาเรื่องความม่ันคงนะ ถาสมมติมาบอกวาปญหาแบงแยกดินแดน 
แลวใหวิทยุชุมชนเอาไปทํา เราไมทํานะ มันไมใช มันเปนเรื่องความม่ันคง แตถา
ประชาชนเดือนรอน ประชาชนรูสึกวาตัวเองไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องตางๆ 
อันนี้สถานีของเราจะมีบทบาทในการชวย เพราะฉะนั้นคนท่ีไปทําจะตองยึดแนว
ทางตรงนี้ สิ่งท่ีปฏิบัติใน ๒-๓ เรื่องท่ีชัดเจน คือแมกระท่ังการใชคําพูด จะไมใช
คําพูดวาคนนั้นผิด คนนี้ถูก ไมมีการสื่อสารแบบนั้น เราจะทําเพียงแคเกิดอะไรข้ึน 
เราก็เลาใหฟง เราก็สื่อสาร ชาวบานคิดอยางไรตอเหตุการณพวกนี้ เราก็สื่อสาร แต
สื่อสารโดยผานการกลั่นกรอง เพราะฉะนั้น คนท่ีเราสื่อสารไมใชชาวบานธรรมดา 
บางครั้งเราจะตองคุยเรื่องผูนําศาสนา ซ่ึงตองยอมรับวาในภาคใตผูนําศาสนามี
บทบาทมากในพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้นวิทยุชุมชนของเราเวลามีปญหา เราคุยกับภาครัฐ
แลว เราจะคุยกับผูนําศาสนาวาปญหานี้เขามีความเห็นวาอยางไร เพราะวาวิธีคิด
ของแตละเชื้อชาติมองไมเหมือนกัน แตละศาสนามองไมเหมือนกัน วิธีปฏิบัติไม
เหมือนกัน เราไมไดมองวาการทําแบบนี้ใครผิดหรือถูก แตถามันไมดีตอสถานการณ
ท่ัวไป อยางเชนวางระเบิด อยางนี้มันก็ไมถูก แตเราคิดวาแตละคนก็มีเหตุผล บาง
คนอาจจะมีเหตุผลเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา โดนกดดัน ทีนี้มันตองมีวิธี ถามวาเรา
นําเสนอขาวไหม เรานําเสนอ แตวาไมไดขยายขาว นําเสนอขาวใหเขารูขอเท็จจริง 
มันเกิดอะไรข้ึน เชน วันนี้เกิดเหตุระเบิดท่ีจังหวัดนี้ แตไมไดขยายขาววา คุณคิดวา
ใครเปนคนวางแผนระเบิด ใครเปนคนทํา แลวชี้ใหเห็นวากอใหเกิดความเสียหาย
อยางไร มันมีผลกระทบ ไมใชผลกระทบตอรัฐอยางเดียว แตหมายถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมมีความสุข ตองชวยกันแกไข และหาแนวทางในการแกไขปญหา ไมใชไป
ขยายวาคนนั้นทํา จับตัวไดแลว มีหนวดมีเครา เปนคนเชื้อชาตินั้นเชื้อชาตินี้  
สวนมากเราไมทํา คนท่ีไปจัดรายการของเราเปนคนมุสลิม แลวไมใชคนไทยดวย 
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เหตุผลเพราะเราคิดวาคนมุสลิมเขาสามารถสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและภาษายาวีซ่ึง
เปนภาษาทองถ่ิน เราก็จะพยายามใชคนท่ีเขาใจในพ้ืนท่ี อาจจะมีเชื้อชาตินั้นๆ แลว
ท่ีสําคัญ ถึงแมเขาจะรายงานมา แตกอนเรานําเสนอขาวเราตองนํามาประเมินวา
เรื่องนี้รายงานมาแลวจะมีผลกระทบหรือเปลา สงผลดีหรือไมดี ไปขยายความแลวมี
ประโยชนไหม ถาไมมีประโยชน กองบก.ก็จะมีหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตอง 
คัดเลือก วาอันไหนท่ีคิดวาไมมีประโยชนเขาก็จะตัดท้ิงกอนจะนํามาเสนอในรูปแบบ
ขาวเสียงหรือขาวภาพ อันนี้มันเปนข้ันตอนปกติอยูแลว เพราะฉะนั้นในปญหา
ชายแดนภาคใต เราตองตรวจสอบมากกวาเรื่องปกติ ตองระมัดระวัง ถาตรวจสอบ 
๒ ครั้ง ตรวจสอบจากแหลงขาว บางทีรายงานจากแหลงขาวไมรู กอนจะออกขาว
เราตองไปเช็คกอน ตองโทรหาภาครัฐกอน ตองโทรถามวาใชไมใช จริงไมจริง ไมใช
ผูสื่อขาวรายงานมาก็ตัดออกอากาศ ไมได 

ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการตอตาน
การกอการราย 

จนกระท่ังถึงชวงหนึ่ง เรามีวิธีคิดวารัฐใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เราเลยสงทานผูชวย
เขาไปคุมสถานีวิทยุในเขตพ้ืนท่ีทางภาคใต ๓-๔ จังหวัด เปนการคุมเพ่ือใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันมีการควบคุมตั้งแตเรื่องการใชภาษา ไมกอความ
รุนแรง ไมวิเคราะห วิพากษวิจารณ ในสิ่งท่ีไปสรางภาพ ใสสีสัน เหมือนกับการขาย
ขาวซ่ึงเราเห็นในหนาหนังสือพิมพพาดหัวขาวบางทีแรงมาก ท่ีนี่ไมทํา และยืนยันได
วาวิทยุของเราในสมัยกอนเรากับภาครัฐใกลชิดกัน รวมถึงเราใกลชิดกับผูนําทาง
ศาสนาของมุสลิมดวยในการท่ีจะนําเสนอปญหาตางๆ  เพราะฉะนั้นจากจุดนี้ทําให
เรามองวาในฐานะเราเปนสื่อ เราตองระมัดระวังมากเหมือนกันวาถาเราใชคําพูด 
ตีความหมายท่ีมันไมถูกตองตามหลักวิชาการ ขอมูลพวกนี้หาไดจากขอมูลวิจัยท่ัวไป
ก็มี แตคนท่ีทําสื่อตองรูเรื่องพวกนี้ ถาสื่อยังแยกเรื่องพวกนี้ไมออก อันนี้ลําบากละ 
เพราะฉะนั้นจุดประสงคของการกอการรายคือตองการใหสาธารณชนรับทราบ คนท่ี
ทําใหสาธารณชนรับทราบไดมากสุดก็คือสื่อ ในรูปแบบของวิทยุ หนังสือพิมพ 
โทรทัศน หรือแมแตสื่อใหมๆ เชน ทวิตเตอร ไลน blog เฟซบุค เพราะฉะนั้นตอง
เขาใจเรื่องพวกนี้กอน ถาสื่อไมเขาใจเรื่องพวกนี้ สื่อจะลําบาก สื่อก็จะตกเปนกลไก
เครื่องมือโดยไมรูตัวใหกับคนท่ีตองการใหสาธารณชนทราบ และยิ่งถาสื่อไปเผยแพร
ความรุนแรงหนักๆ ไปวิเคราะห ไปตีความ ขยายความ ขอมูลท่ีไมชัดเจน บางทีมัน
ยิ่งไปกันใหญ หลงทิศหลงทางไปกันใหญ ถาเรามีวัตถุประสงคในการขายขาววิธีการ
ก็คือ เราตองไปโพนทะนา ไปใสสีสันใหมันดูนาสนใจ แลวคนมาซ้ือขาว แตเราไมทํา 
๒. เราใชคนท่ีเขาใจ เม้ือก๊ีถึงย้ําวาเราเอาคนมุสลิมไปเปนผูจัดการสถานี เขาจะเขาใจ
ท้ังบริบทความม่ันคงของประเทศ อีกดานหนึ่งเขาก็จะเขาใจคนมุสลิมดวยกัน 
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นิยามคําวา “การกอ
การราย” 

กอการรายเปนการใชความรุนแรงท่ีทําใหชีวิตและทรัพยสิน ทําใหเกิดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน รวมไปถึงการทําใหเกิดความสะพรึงกลัว และทําใหเกิดผล
กระทบในวงกวาง นิยามของพ่ีก็ประมาณนี้ 

ความสําคัญของการ
ส่ือสารวาดวยการ
กอการราย ความ
รุนแรง และภาวะ
วิกฤต 

เวลาเกิดวิกฤตแบบนี้ ไมวาจะเปนในระหวางเกิดเหตุ หรือวาหลังจากนั้น รวมไปถึง
เรื่องการปองกันดวย คือมันตั้งแตเรื่องของการปองกัน ระหวางท่ีเกิด แลวก็หลัง
จากนั้น ก็จําเปนจะตองใชเครื่องมือท่ีเปนการสื่อสาร 

บทบาทของส่ือ 
ในการสนับสนุน  
หรือตอตานการ 
กอการราย 

รายงานถึงผลกระทบหลังจากเกิดเหตุไปแลววามันเกิดผลกระทบอยางไรบาง 
โดยเฉพาะตอชีวิตของผูคนท่ีสูญเสียไป ท่ีไดรับผลกระทบจากการกอเหตุรุนแรงหรือ
การกอการราย ซ่ึงมันจะรายงานก็ตอเม่ือหลังเกิดเหตุไปแลว อาจจะไปสัมภาษณ
ชีวิตของครอบครัวเหยื่อวาเขาไดรับผลกระทบอยางไร สูญเสียอยางไร หรือเขา
อยากจะบอกอะไรกับคนท่ีกอเหตุ หรือวาอยากจะบอกอะไรกับสังคม เอาเสียงของ
เหยื่อท่ีประสบเหตุรายหรือไดรับผลกระทบจากการกอเหตุราย เอาออกมาผานสื่อ 
เพ่ือใหเห็นวาเม่ือมีการกอการรายเกิดข้ึนหรือมีการใชความรุนแรงเกิดข้ึนสงผล
กระทบอยางไรตอชีวิตผูคนนําเสนอแบบ balance แลวก็คํานึงถึงหลักความ 
sensitive 

ส่ือมีบทบาทในการ
ส่ือสารเพ่ือแกไข
ปญหาสถานการณ 
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

กรณีสามจังหวัดมันไมมีโดยผานสื่อวิทยุชุมชน วิทยุหลักก็ไมมีในทางการเมืองแบบ
นั้น ในทางท่ีปลุกอารมณโดยใชสื่อทําใหคนมีอารมณแลวลุกข้ึนมาตอตานรัฐหรือ
นิยมใชความรุนแรงก็ไมมีเหมือนกัน โดยสื่อวิทยุ สื่อเคเบิลมันไมมี หรือใชแนวคิด
แบบทางศาสนาท่ี Extreme ถาโดยสื่อวิทยุ สื่อเคเบิลมันไมมี มันเปนลักษณะ
เผยแพรศาสนา ใหคนยึดม่ันในศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักศาสนา ระดับมันอยูแคนั้นเอง ซ่ึงกอนหนานี้มันมีวิทยุชุมชนเยอะและเปนวิทยุ
ตามแนวศาสนาซ่ึงในพ้ืนท่ีเคานิยมมาก แตก็แควาเปนวิทยุท่ีเผยแพรหลักธรรมคํา
สอนเพ่ือใหผูคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม แคนี้เอง ไมมีอะไรท่ีมัน
แหลมมากกวานั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีดี จริงๆ แลวมันมีท่ีอยากเสนอวาถาจะสงเสริม
แนวคิดอิสลามควรจะสงเสริมแนวคิดอิสลามสายกลางเปนอิสลามแบบ Peace 
อิสลามท่ีอยูรวมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม แนวคิดพวกนี้ควรจะไดรับการ
สงเสริม มันมีสื่อทางเลือกก็ดี สื่อกระแสหลักก็ดี มันมีนอยไปดวยซํ้า แตแบบสุดโตง
มันก็ไมมี มีแตแบบธรรมดา แตมองวาถาเชิงรุกมันตองสงเสริมแนวคิดสายนี้เขาไป 
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ทางเลือกท่ีควรจะ
เปนสําหรับบทบาท
ของส่ือในการ
ตอตานการกอการ
ราย 

ภาษาท่ีเขาถึงเขาก็เปนภาษามลายู เพราะฉะนั้นในเวลาท่ีทํา พ่ีจะทําท้ังรายการท่ี
เปนภาษาไทย รายการท่ีเปนภาษมลายู พ่ีก็จะใชชองทางสื่อสารกับคนท้ังประเทศ
อาจจะโดยผานเว็บไชต และก็ชองของ TPBS ท่ีเปนนักขาวพลเมือง ใหคนท้ัง
ประเทศเขาไดเห็น message  พ่ีจะเนน message ของพ่ีนอกจาก voice เสียงของ
เหยื่อแลว พ่ียังมี message ชี้ใหเห็นวามุสลิมสามารถอยูรวมกันได ยังดูแลซ่ึงกัน
และกันอยู อะไรประมาณนี้ อันนี้เปน message อยากจะ Workshop สื่อวิทยุกอน 
Workshop เ รื่ อ ง  Peace Communication เ สร็ จ ก็ ใหพวกนี้ ทํ าความเข า ใจ 
Concept แนวคิด Communication และใหทํา Project สงมาใหเราวาจะใชสื่อท่ีมี
อยางไร ใชกรอบเกณฑ Peace Communication อยางไร นํามาเสนอแลว กสทช. 
ก็ใชงบท่ีมีอยูสนับสนุนเขาไปเลย อันนี้มันจะชวยโปรโมทเรื่อง Peace แลวอาจจะ
ตอตานแนวคิดท่ีมันเปนความแรงท่ีมีสุดโตงไปในตัว คือบางอยางไปตอตานโดยตรง
ไมไดมันจะกลายเปนเปา คุณตองบอกวาอิสลามสงเสริม Peace ยังไง คือพูดแบบนี้
ไปในตัวก็เทากับวาไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง แตถามี Project ใชชื่อวา
ตอตานความรุนแรงตอตานการกอการรายตอตานแนวคิดอิสลามสุดโตงคุณแยแน  
ยิ่งถาอยูในพ้ืนท่ี เพราะในพ้ืนท่ีมันมีความเสี่ยงอันตรายของคนท่ีขับเคลื่อนเรื่องนี้ท้ัง
ซายท้ังขวา ฉะนั้นตองทําแบบไมโตงๆ พ่ียังเสียดายเลยวาไมไดสานตอเรื่องนี้อีกเลย 
คิดวามันจะมี Project ท่ีดีเขามา แตไมพอ เราควรจะมีงบ Support เขามาโดยใช
งบ กสทช. ถือวาเปนบทบาทหนึ่งในการสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีโดยใชสื่อในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต 

ส่ือใหมมี
ความสําคัญในการ
ตอตานการกอการ
ราย 

ก็ตองมาวิเคราะหวาสื่อท่ีเขาถึงเขามากท่ีสุดมันคือสื่ออะไร สําหรับเรา เรามองวามัน
คือวิทยุ แลวมันตองใชภาษาเดียวกับคนในพ้ืนท่ี นั่นก็คือตองใชภาษามลายูนอกจาก
ภาษาไทยแลว ในขณะเดียวกันสื่อของคนท้ังประเทศสื่ออ่ืนก็ในเชิงพาณิชยหมด มัน
ก็ไมคอยไดเปดโอกาส แตวา TPBS เนี่ยโอเค แลวก็เปนนโยบายของเขาท่ีมาเชื่อมตอ
กับประชาสังคมในพ้ืนท่ี แลวก็ Empower พลเมือง ใหสามารถท่ีจะเปน citizen 
reporter อะไรพวกนี้ได เราก็ใช channel อันนี้ และท่ีพ่ีคิดวาท้ิงไมไดก็คือ Social 
media ในการสื่อสารกับคนท้ังประเทศ รวมไปถึงคนในท่ัวทุกมุมของโลก คน
ตางประเทศเองท่ีใหความสนใจกับปญหาใน deep south หรือชายแดนใต อันนี้แค
เปนสวนหนึ่งเทานั้นเอง แตจริงๆ แลวมันตองทําอีกหลายอยาง อันนี้แคเปนเพียง
สวนหนึ่งท่ีพ่ีพูดไดเพราะวาทํามากับมือโดยตรง แตมันตองทําอะไรอีกหลายอยาง ซ่ึง
พ่ีก็ไมรูวารัฐเขาทําอะไรบาง แตวาก็ดูเขาพยายามใช website มันมี website ของ
ฝายรัฐเองท่ีใชแลวก็พยายามเปนเครื่องมือหนึ่งในการคลายๆ อาจจะใหขอเท็จจริง
อีกมุมอะไรแบบนี้ ในมุมของเจาหนาท่ี เพราะความจริงมันมีหลายชุด 
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รายงานฉบบัสมบรูณ์
(Final Report)

 

การศกึษาการใชส้ ื�อตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย
(A Study on Media for Anti Terrorism)

เสนอ
สํานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน ์
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.)

 จดัทําโดย

ศนูยบ์รกิารวชิาการ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

 

 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา
1. พัฒนาองค์ความรูเ้กี�ยวกับสื�อต่อตา้นการก่อการรา้ย

สมยัใหม ่และการนําไปใชอ้ยา่งเหมาะสม
2. ถ่ายทอดองค์ความรู ้ทักษะ แนวคดิและมุมมองใหก้ับ

บคุลากรนําไปประยกุตใ์นงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
3. สรา้งกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั �งใน

และตา่งประเทศ 
4. เสนอแนะแนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลสื�อต่อตา้น

การกอ่การรา้ยแก ่กสทช.
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ขอบเขตของการศกึษา
   ดําเนนิการภายใตข้อ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง กสทช. กบั นดิา้

(MOU ลงวันที� 9 ตลุาคม 2556)
1. ประชุมหารือแลกเปลี�ยนขอ้มูล ความรู ้และประสบการณ์ เพื�อ

กําหนดกรอบ แนวทาง รูปแบบ และวธิดํีาเนินการศกึษาร่วมกัน
ระหวา่ง กสทช. และ นดิา้

2. ศกึษาคน้ควา้ วจัิย ตามระเบยีบวธิกีารศกึษาที�กําหนด
3. จัดประชมุสมัมนา รว่มกบัผูเ้ชี�ยวชาญจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
4. จัดทํารายงานการศกึษา
5. จัดอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้ับบคุลากรของ กสทช.

 

 

ระเบยีบวธิศีกึษา ใชว้ธิวีจัิยดงันี�
1.การวจัิยเอกสาร (Documentary Research) ทบทวนวรรณกรรมทั �ง
ในและตา่งประเทศ
2.การวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยมกีจิกรรมหลัก
ดังนี�

2 .1  การสั มภาษณ์ เช ิงลึกผู เ้ ชี�ย วชาญของไทยและ
ตา่งประเทศ  

2.2 จัดประชมุกลุม่ยอ่ยระหวา่งผูท้รงคณุวฒุิ
2.3 จัดประชมุสัมมนาผูเ้ชี�ยวชาญในต่างประเทศร่วมกับ IDB 

(Institute for Defence and Business) ณ มลรัฐ North Corolina 
สหรัฐอเมรกิา

2.4 จัดเวทรัีบฟังความคดิเห็น (Technical Hearing) จาก
ผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อนํามาปรับปรงุผลการศกึษา
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ระยะเวลาดาํเนนิงาน  รวม 180 วัน 

ชว่งเวลา 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2558
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ผลที�คาดวา่จะไดร้บั
1.ไดอ้งค์ความรู  ้ประสบการณ์ บทเรียน 

เกี�ยวกบัสื�อตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย
2.กสทช. มรีปูแบบ แนวทาง และตัวแบบการ

กํากบัดแูลสื�อตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย
3.มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและตา่งประเทศในอนาคต

 

 

แนวคดิทฤษฎทีี�นํามาศกึษาทบทวนและประยกุต์
1. การครองอํานาจนํา (Hegemony) : Antonio Gramsci
2. สงครามขบัเคลื�อน (War of Movement ) และสงคราม

ยดึพื�นที�ทางความคดิ (War of Position)
3. ทฤษฎกีารครอบครองการเป็นเจา้ของสื�อ (Hegemonic 

Theory of Media)
4. วาทกรรม อดุมการณ์ และความเชื�อ
5. การโฆษณาชวนเชื�อ
6. การใชส้ื�อตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย (Media for Counter 

Terrorism)
7. สื�อเพื�อสนัตภิาพ (Peace Journalism)
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งานวจิยัที�เก ี�ยวขอ้ง
- ศนูยว์จัิยการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยนานาชาต ิ   ม.โมนาช
- เครอืขา่ยการสื�อสารภาคประชาชน
- วาทกรรมสื�อมวลชนในกระบวนการสนัตภิาพ
     สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
- คณะวทิยาการสื�อสาร    มอ.
- คณะนเิทศศาสตร ์และคณะรัฐศาสตร ์   จฬุา
- คณะรัฐศาสตร ์คณะวารสารศาสตรแ์ละสื�อสารมวลชน    มธ.
- คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์   ม.มหดิล
- คณะรัฐศาสตร ์   ม.รามคําแหง
- วทิยาลัยนวัตกรรมสงัคม    ม.รังสติ
- คณะนเิทศศาสตรก์ารพัฒนา นดิา้
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เหตกุารณ์ที�ราชประสงค์

 

 

เหตกุารณ์ที�ปารสี

 

 

๙๓ 
 



เหตกุารณ์ที�อเมรกิา

 

 

- To Inform

- To Educate

- To Persuade

- Policy Advocacy

- Public Campaign

- Internal Communication

บทบาทหนา้ที�ของสื�อเพื�อสรา้งสนัตภิาพ
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พฒันาการและบทบาทของ ISIS

- ความเชื�อและศรัทธาในพระเจา้
- ความหลงตนเองและอดุมการณจ์ดุยนื
- โลกทัศนแ์ละชวีทัศน์
- ความขัดแยง้ระหวา่งโลกที�อยากเห็น (Ought to be) กับโลกที�

เป็นจรงิ (Is) และการใชปั้ญญาของมนุษย์
- การใชส้ื�อที�สําเร็จและลม้เหลวในการสรา้งกระแสและตอ่ตา้น
- แนวโนม้และการปรับเปลี�ยนในอนาคต
- ทศิทางและมาตรการทางนโยบาย
-    การปรับเปลี�ยนภาพลักษณเ์ป็นอารยะ+เมตตาที�ขัดแยง้

 

 

สามรปูแบบการโฆษณา

การเสนอ News 
และ Informations 

ตามที�เป็นจรงิ

การแตง่เตมิบดิเบอืน 
Distortion 

through Selection

การโกหกมดเท็จ
(False Propaganda)

การอวดอา้งอดุมคติ
(Appeal to Idealism)

การผลติซํ�า
(Repetition makes Belief)

การชวนเชื�อเชงิซอ่นเรน้
(Covert Propaganda)

การลา้งสมอง
(Thought Reform)

+
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บทวเิคราะหก์ารใชส้ื�อ : 
กรณีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

1. การใชห้ลกัยทุธศาสตรพ์ระราชทาน

2. ขจดัและปกป้องการเกดิและขยายเงื�อนไขการใช้
ความรนุแรง

3. เสรมิสรา้งความเขา้ใจ ความไวใ้จ ความรว่มมอื และ
การเผชญิปญัหารว่มกนั

4. พฒันาที�สอดคลอ้งกบัพื�นที� อตัลกัษณ์ และวถิชีวีติ
ของประชาชน

5. เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละความตระหนกัของการอยู่
ร่วมกนั ภายใตค้วามหลากหลายของวิถชี ีว ิตและ
วฒันธรรม

 

 

บทวเิคราะหก์ารใชส้ื�อ : 
กรณีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

6. ใหส้งัคมไทยรบัรู ้เขา้ใจสถานการณ์ที�เป็นจรงิและ
     รบัผดิชอบการแกป้ญัหารว่มกนั

7. คน้หาและเพิ�มบทบาทสงัคมภายนอกประเทศ
    ในการแกป้ญัหา

8. เปิดเวทแีละโอกาสในการแสวงหาทางออกรว่มกนั
    ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

9. จดัระบบความมเีอกภาพ และประสทิธภิาพ
    การดาํเนนินโยบายพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
    บนขอ้มลูที�ถกูตอ้ง
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: 
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต

1. กสทช.ควรสนับสนุนใหว้ิทยุชุมชนในพื�นที�สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตพั้ฒนาศักยภาพองค์ความรูเ้กี�ยวกับสื�อและการ
ตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย ความจรงิเกี�ยวกับสถานการณ์ในพื�นที� การใช ้
สื�อเพื�อสันตภิาพ การสรา้งเครอืข่ายเพื�อสันตภิาพและสื�อปลอดภัย
ระหว่างองคก์รสื�อดว้ยกันเอง และระหว่างองคก์รสื�อกับภาคประชา
สงัคม

2. กสทช.ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา/สถาบันทาง
วชิาการ จัดทําหลักสูตร “สื�อกับการต่อตา้นการก่อการรา้ย” และ
ผลักดันใหเ้กิด “สันติวารสารศาสตร์”  ขึ�นในวงวิชาการและ
สถาบันการศึกษาเพื�อนําไปสู่ “สันติสนทนา” โดย กสทช.อาจ
สนับสนุนใหส้ถาบนัการศกึษาเป็นผูดํ้าเนนิการหลัก

 

 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: 
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต

3.คณะผูศ้กึษาสนับสนุนขอ้สรปุที�ไดจ้ากการประชมุทาง
วชิาการรว่มกบั IDB คอื การผลักดันใหเ้กดิการทํางานรว่มกนัระหวา่ง
รัฐบาล หน่วยงานดา้นความมั�นคง องคก์รสื�อ ภาคประชาสงัคม และ 
กสทช. ในฐานะผูก้ํากบัดแูลสื�อ เพื�อรว่มกนักําหนดแนวทางในการ
แกปั้ญหาความรนุแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
การกําหนดบทบาทการทํางานกบัสื�อในฐานะยทุธศาสตรร์ะดับชาต ิจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการแลกเปลี�ยนประสบการณร์ะหวา่งหน่วยงาน
และเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 
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เอกสารการเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใชสื่อตอตานการกอการราย” 
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คณะผูศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ดร.วิชัย           รูปขําดี    ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
อ.ดร.อุษา        รุงโรจนการคา                         คณะผูศึกษา 
นางสาวน้ําผึ้ง     โพธิ์ทอง    คณะผูศึกษา 
นายสิรภพ  ปรีดีกุล    คณะผูศึกษา 
นายรุจิพงศ  กุลวราเลิศสิน   คณะผูศึกษา 
นางสาวศิรินภา   พิมพอรัญ                              คณะผูศึกษา 
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