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 ยุุคปัจจุบันการส่ือสารทางสังคมมีช่องทางท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 
ถือได้ว่าเป็นช่องทางของสื่อยุคใหม่ ที่มีความส�าคัญมากขึ้น สังเกตได้ว่าแม้กระทั่งสื่อกระแสหลักก็ได้
หยิบยกประเด็นจากสื่อออนไลน์ ไปน�าเสนอข่าวเกือบทุกช่อง ไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ 
 ทางปาตานีฟอรั่ม เห็นว่าการท�าสื่อ ไม่จ�ากัดเฉพาะแต่นักสื่อสารมวลชนอาชีพเท่านั้น แต่คน
เล็กคนน้อยก็ลุกขึ้นมาท�าสื่อด้วยตนเอง การเรียนรู้การท�างานด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นหรือ
เทคนิค จึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างมาก ที่ต้องเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ผ่านคนท�างาน และแสวงหาเวท ี
ในการร่วมแลกเปลี่ยนกันและกัน 
 ปาตานีฟอรั่มจึงเดินทางไปร่วมกับเครือข่ายทางภูมิภาคต่างๆเพื่อเปิดเวทีแลกเปล่ียน
ท�าความเข้าใจกับพี่น้องที่ท�างานเรื่องสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�าเสนอข่าวสารเรื่องจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปาตานี) ว่ามีทิศทางอย่างไร ? และโดยเฉพาะเสียงของผู้รับข่าวสารที่อยู่ภูมิภาคต่างๆของสังคม
ไทย การเดินทางเพื่อรับฟังและเรียนรู้ เราได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สุดท้ายทางปาตานีฟอรั่มก็ได้ชวนเชิญตัวแทนพี่น้องเครือข่ายจาก
ภูมิภาคต่างๆมาลงพ้ืนท่ีและร่วมเวทิีอภิปรายเร่ืองส่ือกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปาตานี) เพ่ือที่จะ 
เชื่อมร้อยประเด็นเครือข่ายด้วยกัน 
 ส�าหรับเนื้อหาของวารสารเล่มนี้ก็เป็นการสรุปการจัดเวทีทั้งหมดที่ทางปาตานี ฟอรั่ม ร่วมกับ
พี่น้องเครือข่ายที่ท�างานด้านสื่อ เพื่อที่ต้องการให้เห็นภาพรวมและบรรยากาศของเวทีที่ผ่านมา อย่าง
น้อยก็เป็นสิ่งท่ีเราจะได้เห็นความแตกต่างเรื่องความเข้าใจต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคนใน
สังคมไทย 
 ปาตานี ฟอร่ัม ตระหนักเสมอว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัยความเข้าใจ 
จากคนในสังคมไทย และบอกให้สังคมไทยได้รับทราบว่าที่ผ่านมา 1 ทศวรรษ คนในพื้นที่ต้องเผชิญกับ
ความรุนแรงท่ีตอกย�า้อยู่ทุกวัน และความรุนแรงไม่มีวันจะหมดไปได้  หากว่าเรายังคงยอมรับกับวัฒนธรรม
ความรุนแรงจากทางด้านนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ  ที่เกิดขึ้น 
อยู่ในพื้นที่ดังเช่นปัจจุบัน 

                                                                       เอกรินทร์ ต่วนศิริ 

บทบรรณาธิการ 
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                       ท่ามกลางความขัดแย้ง ความอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ และอาจรวม
หมายถึงสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยด้วยน้ัน   “ส่ือ”   มีความส�าคัญในการเช่ือมโยงข้อมูล ข่าวสาร 
มายงัพลเมอืงในสงัคม อยา่งมีนยัยะ แมน้จะไมส่ามารถรบัรูไ้ดว้า่พลเมอืงสว่นใหญค่ดิเหน็อยา่งไรตอ่การ 
น�าเสนอข่าวสารนั้น แต่สิ่งที่การันตีได้คือ ข้อมูลข่าวสาร ย่อมมีผล อิทธิพลต่อความคิด และทัศนคติ
ของผู้รับสารที่อาจจะท�าให้เกิดปฏิบัติการบางอย่างทั้งที่สร้างสรรค์ หรือขยายความขัดแย้งความเกลียด
ชังต่อกัน ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วแต่จะสรรหาปฎิบัติการได้ ดังนั้นการได้รับรู้มุมมอง ความคิดเห็นของ
ผู้ติดตามข่าวสาร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้มองเห็นแนวโน้ม แง่มุมวิเคราะห์ สถานการณ์ข้างหน้า 

เพื่อการรับมืออย่างรู้เท่าทัน

ปาตานี ฟอรั่ม ภายใต้กิจกรรมเสวนา หยั่งเสียงพลเมือง สื่อ-สาร(น) สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ณ 
อิสาน จ.อุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิส่ือสร้างสุข เป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีต้องการส�ารวจความเห็น 
ของคนนอกพื้นที่ต่อสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ ที่มาจากการน�าเสนอของสื่อ โดยได้รับความสนใจ
จากชาวอุบลราชธานี จ�านวนมาก ทั้งนี้ทราบภายหลังว่า คนที่มาส่วนหนึ่งได้ยินการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุ และมีการบอก ชวนต่อๆกันมา

เสียงจากการแลกเปล่ียนในเวทีฟอร่ัมคร้ังน้ี มี ดอน  ปาทาน ผู้อ�านวยการฝ่ายการต่างประเทศปาตานี ฟอร่ัมและ
ผู้สื่อข่าวอาวุโส  อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิร ิ คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานีในฐานะผู้อ�านวยการปาตานีฟอรั่ม 
ได้น�าเสนอภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่ ก่อนที่คุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข 
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จะชี้ให้เห็นความส�าคัญของสื่อต่อการสร้างความเข้าใจของคนในสังคมไทย

เสียงในวงเสวนา ฟอรั่ม วิเคราะห์กันว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ เป็นปัญหา 
ที่มีความยืดเยื้อมา 10 ปี มีต้นเหตุมาจากหลายประการแต่ประเด็นหลักคือ เรื่องของความขัดแย้งระหว่าง 
รัฐไทยที่มีความพยายามสร้างความเป็นรัฐชาติให้กลมกลืนทุกพื้นที่ โดยการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
พอเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ขณะที่คู่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการติดอาวุธมลายูปาตานี เท่าที ่
สาธารณะชนรับรู้ เป็นกลุ่มที่ต้องการอ�านาจในการจัดการตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมวิเคราะห์กันต่อว่า ทางออก 
คือ การให้พื้นที่ให้ศักดิ์ศรี ให้อัตลักษณ์ความเป็นมลายูปาตานีเป็นที่ยอมรับในระดับสาธารณะ

ขณะท่ีผ่านมาการท�าหน้าท่ีของส่ือ คนอุบลฯ รับรู้เพียงแค่เหตุการณ์ความรุนแรง ความสนใจมีอยู่เพียง
มิติเดียว ท้ังน้ีสืบเน่ืองจากลูกหลานคนอิสานจ�านวนไม่น้อยท่ีไปเป็นทหาร และท�างานในพ้ืนท่ี คนอิสาน
จึงสนใจว่าเหตุการณ์ความรุนแรงรายวัน จะมีลูกหลานได้รับผลกระทบหรือไม่ ท�าให้คนอิสานส่วนใหญ ่
จึงมองว่าสถานการณ์ในพ้ืนท่ีปาตานี/ชายแดนใต้ เป็นเหมือนสถานการณ์สงคราม ท�าลายแง่มุมอ่ืนๆในพ้ืนท่ี

วงเสวนาคุยกันอีกว่า ที่ผ่านมาสื่อกระแสหลักเน้นการขายข่าว ซึ่งข่าวที่ขายดี คือ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 
เรือ่งความตาย การสูญเสยี  โดยระบวุา่ “สิง่ท่ีตอ้งเข้าใจ คอื การสะทอ้นของส่ือ เมือ่ส่ือเปน็อยา่งไร ประชาชน 
ก็จะเป็นอย่างนั้น ขณะเดียวกันในมุมของสื่อเชิงธุรกิจมองว่า ผู้รับสารส่วนใหญ่ชอบอะไร สื่อก็จะต้อง
ขายสิ่งนั้น”

ท�าให้พบปัญหาการเสนอเน้ือหาข่าวสารท่ีไม่รอบด้าน ดังน้ัน การจะเป็นส่ือเพ่ือสันติภาพ จะต้องปรับปรุง
ตัวเอง และดูแลประชาชนไปด้วย สื่อจะต้องท�างานเพิ่มมุมมองเรื่องสันติภาพ และจะต้องสะท้อน 
เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ

นอกจากน้ียังมีประเด็นอ่ืน ท่ีเพ่ิมมาในวงฟอร่ัม คือ มีการเรียกร้องให้ส่ือน�าเสนอความจริงท่ีลึก หลากหลาย 
รอบด้าน สะท้อนมิติอื่นที่เกิดจากความสูญเสีย รัฐควรหนุนเสริม สื่อทางเลือกในการร่วมพัฒนาประเทศ 
ขณะที่ระดับประชาชน สื่อ รัฐ เอนจีโอ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ควรมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างความ
ร่วมมือ พัฒนาศักยภาพคนไทย ให้เป็นพลเมืองรับมือกับสื่อได้อย่างมีคุณภาพ

สิ่งท่ีพลเมืองจะเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านสื่อกระแสหลักนั้นมีความแตกต่างจากส่ิงท่ีไปสัมผัสด้วย
ตัวเอง มีชาวบ้านอิสานช้ีว่า หากไม่ได้ไปสัมผัส ไปฟังจากคนในพ้ืนท่ีก็ไม่ได้แง่มุมใหม่ๆ เพราะสมัยหน่ึง 
ชาวบ้านคนดังกล่าวเคยลงไปช่วยเรื่องภาคใต้ตอนน้�าท่วม ซึ่งชาวบ้านใน 3 จังหวัดเคยถามว่ามาจากไหน 
ภาครัฐหรือไม่ แต่พอบอกว่ามาจากภาคประชาชน ชาวบ้านก็เข้าหา มาร่วมมือกัน

“หากถามว่าสื่อควรนำาเสนอข่าวในประเด็นอะไร หนึ่งในข้อเสนอนั้นคือ ควรนำาเสนอความต้องการที่มา
จากประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่นำาเสนอจนคนเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐทำานั้นเป็น
ความต้องการจากพื้นที่”

ประเด็นท่ีเคยรับรู้ ท่ีพอให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ  วงฟอร่ัมอิสาน พบว่า ความต้องการของคนในพ้ืนท่ีจะเก่ียวข้องกับ 
นโยบายหนึ่งที่ใช้ในการหาเสียงตอนเลือกตั้งที่ผ่านมา คือ เรื่องเขตปกครองพิเศษ แต่นั่นเป็นเรื่อง
การคิดเองของพรรคการเมือง ไม่ใช่สิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่มีความต้องการ คือ  
เรื่องอัตรลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ ความเท่าเทียมของพลเมืองในสังคมไทย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาว อัตรลักษณ์ของมลายูได้รับมาปฎิบัติอย่างเป็นทางการ
ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี

ประเด็นที่ส�าคัญอีกประการจากการสะท้อนผ่านวงฟอรั่ม คือ สื่อควรท�าให้สังคมไทยต้องเข้าใจโครงสร้าง 
ของขบวนการต่อสู้ในพื้นที่ แม้นจะไม่น่าเชื่อถือมากนัก แต่ก็จะท�าให้คนนอกพื้นที่เห็นแง่มุมใหม่ๆ เพิ่ม
ขึ้นได้ ควรมีชุดวิเคราะห์ที่ท�าให้เห็นแง่มุมการแก้ปัญหาที่น�าไปสู่ชัยชนะทั้งสองฝ่าย มีการประนีประนอม 
หรือ น�าเสนอประเด็นที่เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ามาจากฝ่ายขบวนการฯ หรือเป็นฝ่ายอื่น ไม่น�าเสนอ
ประเด็นวิเคราะห์แบบเดิมๆ บางคนในวงเสวนาก็เกร่ินข้ึนมาว่า ประเด็นเก่ียวกับ 3 จชต.ไม่มีความน่าสนใจ

“ขณะนี้คนนอกเริ่มชินชากับสถานการณ์ ซึ่งถ้าสื่อไม่ปรับ คิดหาประเด็นใหม่ๆ ก็ควรงดการนำาเสนอ
ข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สัก 1 ปี คนจะได้รู้สึกอยากรู้ กลับมาสนใจอีกครั้ง”

ประเด็นหนึ่งที่ปาตานี ฟอรั่มชวนผู้เข้าร่วมฟอรั่มแลกเปลี่ยน คือ ข้อเสนอในเรื่องความยุติธรรมในมิติการ
สื่อสาร ซึ่งผู้เข้าร่วมมองว่า  การมองไปข้างหน้าเพื่อเป็นสื่อสันติภาพนั้น ต้องสร้างความยุติธรรมไม่ใช ่
แค่ในระบบศาล แต่ความยุติธรรมที่ให้เห็นว่าคนมลายูเท่ากันกับคนอื่นๆในประเทศ  หรือการปรับปรุง
การสื่อสารด้วยการไม่สื่อสารในสิ่งที่ท�าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วซ�้าอีก และปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดนั้น

คนอิสานที่เคยไปอยู่ปัตตานี สะท้อน ว่าปัญหาภาคใต้มีมานาน แต่สืบเนื่องจากไม่มีตัวแทนที่จะพูดมา
นาน เพราะคนไม่กล้า คนมลายูถูกปิดปากด้วยกระบอกปืน เริ่มมามีเสียงบ้างก็ยุคหลังๆ แต่ก็ไม่กล้า
สื่อสารอย่างเสรีต่อสังคม ซึ่งยังมีเรื่องอีกเยอะมาก สื่อควรให้พื้นที่คนเหล่านี้

ยังมีแง่มุมมองมองอื่นๆที่ ถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงฟอรั่มอิสาน ที่ชี้ให้เห็นความสนใจของคนนอกพื้นที่ 
ต่อประเด็น 3 จชต. อีกหลายความเห็น อาทิ
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“สังคมไทยต้องเรียนรู้ เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่ความ
ต้องการของตัวเราเอง หรือของรัฐบาลส่วนกลาง”

“คนอิสานมีความสนใจประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก เพราะลูกหลานที่ไปเป็นทหารในพื้นที่ 
ซึ่งข่าวสารที่ติดตามก็คือ ความสูญเสียที่เกิดกับลูกหลานตนเองขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะท�าให้ประชาชนเกลียดกัน ระแวงต่อกัน”

“ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ควรน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้กับชนกลุ่มน้อย ซึ่งคน
สามจังหวัดก็เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

“กฎกติกาที่น�าไปใช้สามจังหวัดนั้น มีการยอมรับกฎกติกาหรือไม่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กฎกติกามากน้อยแค่ไหน”

“อยากให้สื่อการน�าประเด็นเชิงบวก น�าเสนอประเด็นความต้องการจากพื้นที่อย่างแท้จริง

“การแก้ปัญหา ควรมีการจัดการเรื่องละลายพฤติกรรม ละลายอคติ ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้วิธีการเป็นที่
ยอมรับของคนในพื้นที่”

“ภาครัฐ และคนสามจังหวัดหันมายอมรับเรื่องความหลากหลาย ภาษา อัตรลักษณ์ วัฒนธรรม ส่วน
ประเด็นประวัติศาสตร์ควรจะน�าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความภาคภูมิใจ ไม่ใช่มองว่า 
เป็นประเด็นคุกคามความมั่นคง คนนอกพื้นที่ยังมองไม่เข้าใจสถานการณ์ อยากให้สื่อท�าความเข้าใจ
เรื่องภาคใต้ต่อสาธารณชนให้มากกว่านี้”

“นักข่าวในพื้นที่ยังท�างานน้อยเกินไป ท�าให้เกิดการสรุปข่าวเร็วเกินไป ซึ่งหลายเหตุการณ์ท�าให ้
ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไป”

“ เรามีความเข้าใจพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น ซึ่งท�าให้เราเข้าใจได้ว่าปัญหาในพื้นที่มี
อะไรที่ซับซ้อนมาก จะท�าความเข้าใจอะไรง่ายๆตามที่สื่อน�าเสนอไม่ได้อีกต่อไป”

ทั้งหมด คือแง่มุมบางส่วนที่ส�าคัญ เพื่อชวนให้สื่อมวลชนได้ขบคิด เพื่อความเป็นสื่อสันติภาพ เป็นสื่อที่
ได้รับความนิยม สอดรับกับความต้องการของผู้รับสารอย่างแท้จริง

ตอนท้ายของวงฟอรั่ม ทุกคนต่างก็เชื่อว่า ในอนาคตสื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อทางเลือก  
จะก้าวไปสู่การเป็นส่ือท่ีตระหนักต่อการสร้างการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการเป็นส่ือ 
เพื่อสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ด้วยเช่นกัน
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     “สืบเน่ืองจาก 10 ปีท่ีผ่านมาการรายงานข่าวยังมองเห็นปม ความเข้าใจต่อสถานการณ์ปาตานี/
ชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมากองบรรณาธิการข่าวส่วนกลางไม่ค่อยรู้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ ซึ่งขณะนั้นก็
จะท�าเรื่องการงานสถานการณ์ วิถีชีวิต ซึ่งพัฒนาการที่ผ่านมาก็มีรายงานได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน เพราะ
อย่างน้อยท�าให้คนในส่วนอื่นๆของประเทศรู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากกว่าที่ผ่านมา แต่การท�า 
ความเข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์และประเด็นอื่นของชายแดนใต้ในเชิงลึกยังมีน้อย แม้กระทั่ง 
การรายงานข่าวเชิงตรวจสอบการท�างานของรัฐก็ยังมีอยู่น้อย”

เป็นมุมมองเริ่มต้นชวนสนทนาของ ปกรณ์  พี่งเนตร บรรณาธิการโต๊ะข่าวภาคใต้ ศูนย์ข่าวอิศรา ในเวท ี
หย่ังเสียงพลเมือง ส่ือสาร(น) สันติภาพปาตานี ชายแดนใต้ ซ่ึงเป็นเวทีรับฟังความเห็นของคนกรุงเทพมหานคร 
โดยเวทีครั้งนี้จัดขึ้น ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่การจัดท�ารายงานข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะต่อองค์กรท�างานด้านสื่อ เพื่อน�าไปสู่การท�าความเข้าใจและสนับสนุนบรรยากาศ
สันติภาพในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ที่เป็นกระแสมาแรงในห้วงทศวรรษข้างหน้านี้ 
เปิดเวที: งานข่าวภาคใต้ เริ่มมีพัฒนาการ

ปกรณ ์ ชี้ว่า จะมีสักกี่สื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวกับงบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ยังไม่มีสื่อไหน
วิเคราะห์ถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยมีการรายงานข่าวมากนัก

“มีบางสื่อที่ค่อนข้างจะมีความเข้าใจ มีวินัยในการรายงานข่าวที่ มีการควบคุมค�า แต่ทั้งนี้ก็ต้องย้อน
กลับไปดูที่ผู้บริโภคทีนิยมที่จะสนใจกับการรายงานข่าวเหตุการณ์ ข่าวความรุนแรง ซึ่งในความเป็นจริง

หยั่งเสียงพลเมือง : สารจากปาตานี ไม่เคยห่างจากมุสลิมกรุงเทพฯ
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สมาคมสื่อเองก็มีความพยายามเข้าไปมีบทบทที่จะให้คนท�างานมีความเคร่งครัดในเรื่องการรายงาน 
ซึ่งที่ผ่านมาก็ท�าให้องค์กรสื่อหลายองค์กรปรับตัวเหมือนกัน” 
มองอีกด้าน ข่าวต้องปรับการเรียนรู้อย่างเท่าทัน

ขณะท่ี นายมะยุ เจ๊ะนะ ตัวแทนจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ หรือท่ีรู้จักในช่ือกลุ่ม PerMAS  
มองว่า กลุ่มสื่อซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่และสาธารณะชนมีความพยายามท�าความเข้าใจ 
ต่อสถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ โดยก่อนหน้านี้สื่อเองเคยรายงานข่าวที่ท�าให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ซึ่ง
เคลื่อนไหวประเด็นสามจังหวัด กลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรง

“ทั้งนี้มองว่าสื่อเองยังขาดความเข้าใจในเรื่องบริบท สังคม การเมือง ยังมีอยู่น้อย หรือการรายงานข่าว 
ให้เห็นมุมการวิเคราะห์นโยบาย สถานการณ์ท่ีชัดเจน ท้ังน้ีอยากเห็นส่ือมีการรายงานข่าวท่ีท�าให้สาธารณะ 
ชนมองเห็นมิติความขัดแย้งไม่ใช่แค่รัฐ กับกลุ่มขบวนการ แต่ฉายให้เห็นความขัดแย้งอื่นๆที่มีอยู่ ซึ่งมี
ส่วนชูโรงให้พื้นที่มีความรุนแรงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ขณะเดียวกันเยาวชนก็มองว่าสื่อยังไม่สร้างสมดุล
ในการรายงานข่าวให้เห็นมิติเชิงบวกถ่วงดุล มิติความขัดแย้ง ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าๆ กัน”

นายมะยุ เจ๊ะนะ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา PerMAS มองเพ่ิมเติมว่า ส�าหรับคนในพ้ืนท่ีแล้วยังรู้สึกไม่เช่ือถือ
สื่อกระแสหลัก หลายๆครั้งที่สื่อน�าเสนอข่าวของสื่อกระแสหลัก คนในพื้นที่ต้องน�ามาวิเคราะห์ต่ออีกชั้น

“คนในพื้นที่ไม่เชื่อถือต่อสื่อง่ายๆ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามลายูสามารถเป็นคนที่จุดประเด็นให้สื่อหันมา
สนใจได้ นักศึกษามีความพยามยามท�าอยู่ การสร้างแรงบันดาลใจควรจะเป็นคนหนุ่มสาวที่ควรจะผลัก
ดันประเด็นได้ผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากข่าวแล้วยังมีละครที่ชอบน�าเสนอละครซึ่งสถานการณ์ต่างๆ 
มักจะชี้น�าให้ทราบไม่ตรงกับความเข้าใจในพื้นที่”

ข่าวใต้ในสื่อหลักหมดเสน่ห์  ต้องทำาให้ต่างกับข่าวทั่วไป

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอมรับว่า ที่ผ่านมา 
ไม่ได้ติดตามส่ือกระแสหลัก ส่ือกระแสหลักไม่ได้ถูกติดตามมานานมากแล้วเพราะส่ือกระแสไม่ได้น�าเสนอ 
เนื้อหาที่มีคุณภาพ หรือท�าให้มีเสน่ห์ที่น่าติดตาม

“เมื่อเราพูดถึงสื่อกระแสหลักมักจะออกในรูปของความสะเทือนขวัญ การใช้ภาษาลีลาในการเล่า ซึ่งสื่อ 
ในเมืองไทยมักจะน�ามาใช้เพื่อให้โดนใจผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกคือ การรายงานอื่นๆในสังคมไทย 
ก็ตกอยู่ในชะตากรรมของการรายงานข่าวภาคใต้ จึงท�าให้เนื้อหาที่เป็นประเด็นส�าคัญก็ขาดหายไป ด้วย 
บริบทแบบนี้ท�าให้การใช้ค�าที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยอุดมการณ์ชาตินิยมแข็งทื่อ ไม่ปรับตัว ไม่ค่อยสนใจข้อ
เท็จจริงละเอียดและต่อเนื่องมากนัก”

“ความน่าสนใจของการรายงานภาคใต้กรณีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง การรายงานข่าวมักจะโยง
ทุกเรื่องให้เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งข้อเท็จจริงในพื้นที่หลายเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องภัยแทรกซ้อ
นอืน่ๆ เชน่ยาเสพตดิคอ่นขา้งเยอะ ความนา่สนใจคอื การรายงานข่าวขาดความสนใจในรายละเอยีดอืน่ๆ
ที่ตามมาหลังเหตุการณ์ ที่มีเรื่องเล่าต่อเหตุการณ์ตามมาที่มีลักษณะที่สื่อกระแสหลัก หรือคนส่วนใหญ่
มอง เหตุที่สื่อกระแสหลักไม่ติดตามในพื้นที่ ก็เข้าใจได้เพราะมีความเสี่ยง และต้องรายงานข่าวอื่นต่อไป  
แต่ที่น่าสนใจ คือ การท�างานข่าวของนักข่าวค่อนข้างจะอิงอยู่กับรัฐ เดินทาง กับทหารค่อนข้างสูง 
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ท�าให้คนในพื้นที่ก็มีข้อจ�ากัดที่จะเล่าเรื่องในพื้นที่ให้ฟังเพราะถูกมองเป็นคนของรัฐ ของทหาร”
 

ฟังเสียงมุสลิมกรุงเทพฯ

ทางด้านมุมมองของผู้เข้าร่วม มองไปในหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งทุกคนล้วนยอมรับว่ายังติดตามเรื่อง
สถานการณ์ปาตานี/ชายแดนใต้ มาโดยตลอด โดยบางคนชี้ว่า ที่ผ่านมาในแง่มุมประวัติศาสตร์ปา
ตานีไม่มีความน่าสนใจที่จะอ่าน เพราะคนปาตานีไม่ได้เขียนกลายเป็นคนนอกเขียน ซึ่งมีมุมมองความ
เป็นรัฐชาติ จึงอยากเห็นคนในพื้นที่หันมารื้อฟื้นศึกษาประวัติศาสตร์ปาตานี อยากให้คนทั่วไปศึกษา
ประวัติศาสตร์ปาตานีที่มาจากคนในพื้นที่เขียนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่ฐาน เพื่อ
เป็นฐานคิดในการมองสถานการณ์

อีกความเห็นเพิ่มเติมว่า การท�าความเข้าใจในประวัติศาสน์ของพื้นที่ จะช่วยให้การท�าการท�างานของ
แต่ละองค์กรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เข้าใจได้ชัดเจนว่ามองมาจากฐานคิดใด ซึ่งที่ผ่านมามอง
ว่ามองเจ้าหน้าที่รัฐด้วยฐานคิดของความเป็นชาตินิยมคับแคบ การปฎิบัติงานก็เลยออกมาในลักษณะที่
ไม่เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งตามแนวทางที่ปาตานี ฟอรั่ม ท�าอยู่ ถือว่ามาถูกทาง เพราะจะเป็นส่วน
หนึ่งในการท�าความเข้าใจต่อผู้รับสารข่าวภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการท�างานของสื่อกระแส
หลักได้ปรับตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
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คาดหวังคนพื้นสร้างประเด็นร่วมกับเครือข่ายนอกพื้นที่

อดีตราชการการเมืองคนหนึ่งแลกเปลี่ยนว่า กลุ่มเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นต้องยอมรับว่าไม่กว้างขวางเพราะ
มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพพอ ขณะเดียวการตั้งใจชื่อ การน�าเสนอเนื้อหาขาดการท�าให้เกิด
ความรู้สึกร่วมของคนอื่นๆในประเทศ

“โดยเฉพาะคนมุสลิมที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าด้วยการมีศาสนาเดียวกัน หรือมีต้นตระกูล
มาจากจังหวัดชายแดนใต้ในอดีต ขณะเดียวกันการท�างานกับคนนอกที่เป็นที่รู้จักของสาธารณะชน และ 
มีความเข้าใจต่อเรือ่งภาคใต้กม็นี้อย เพราะอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เปน็บคุคลทีส่ื่อกระแสหลักใหค้วามสนใจ 
รู้จัก แต่เพียงแค่เนื้อหาไม่ได้อยู่ที่คนเหล่านั้น แต่อยู่ในพื้นที่ กลุ่มคนเล็กๆ หรือการท�างานต่อคนที่เป็นสื่อ 
กระแสหลักที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมีสร้างความเข้าใจระดับเกาะติด เพื่อที่จะให้นักข่าวเหล่านั้นได้ท�างานข่าว
ได้ด้วยความเข้าใจที่ลึกยิ่งขึ้นด้วย”

“เราต้องท�างานสร้างพันธมิตรมากกว่านี้ ขณะเดียวกันประเด็นที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นที่สนใจของสื่อ
กระแสหลักควรจะมีการอธิบาย หรือควรจะมีกลยุทธ์ที่อธิบายให้เกิดความอยากรู้ร่วม เช่น การน�าเสนอ
ประเด็นผู้หญิง ประเด็นเด็ก ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆไปด้วย ก็จะมีพันธมิตรง่ายขึ้น” 
ความรู้สึกที่โยงใย แต่อย่าให้ภาษามาทำาให้แปลกแยก

ผู้เข้าร่วมบางคนที่มีโอกาสลงภาคใต้บ่อยๆ เล่าว่า ตัวเองเป็นคนกรุงเทพแต่มีโอกาสลงไปภาคใต้บ่อยๆ 
ซึ่งท�าให้รู้สึกว่าภาคใต้เหมือนบ้านหลังที่สอง

“ที่ผ่านมา ผมพบว่าเรื่องมุสลิมเชิงสร้างสรรค์ไม่ค่อยเห็นผ่านสื่อกระแสหลัก ซึ่งมีให้เห็นน้อยมาก แต่
เห็นข่าวความรุนแรง ข่าวฆ่า ฟัน ท�าให้มุสลิมภาคใต้โดนมองอย่างรุนแรงไปด้วย”

“อย่างไรก็ตามความรู้สึกลึกๆแล้ว ก็น้อยใจเช่นกัน อย่าผลักคนมุสลิมอื่นๆในประเทศไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่าท�าให้รู้สึกแปลกแยกกันและกัน อย่าให้ภาษามลายูมาเป็นส่วนแบ่ง
แยกมุสลิมที่อื่นๆ อยากให้คนในพื้นที่เปิดส่วนนี้ คนภาคกลางหลายคนอยากจะเรียนภาษามลายู อยาก
ให้รู้สึกภาคภูมิใจเสมอว่า คนมลายูในอดีตได้มาเปิดพื้นที่ท�าให้วันนี้พี่น้องมุสลิมก็มีโอกาสมากขึ้นด้วย” 

ก้าวต่อไป ความหวังที่อยากเห็นจากสื่อ สื่อสารประเด็นปาตานี/ชายแดนใต้

ส่วนแง่มุมอื่นๆ พบว่า ผู้เข้าร่วมมองว่าสื่อกระแสหลักเป็นปัญหาที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยมานาน ปัญหาภาคใต ้
ไม่มีใครอยากท�า คนท�าข่าวภาคใต้ก็ยังหาคนท�าแทนไม่ได้ ปัญหาภาคใต้ส่ือกระแสหลักไม่ได้  2 มาตรฐาน 
แต่การายงานข่าวที่เป็นปัญหาเพราะเกิดขึ้นกับทุกภาค ทุกประเด็น ข่าวที่เป็นมุมวิเคราะห์ ข่าวคุณภาพ 
ก็ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่ง หรือในช่วงที่ส�าคัญของข่าวทีวี ซึ่งต้องไปดูคุณค่าสื่อที่ยังให้ค่าต่อการรายงานข่าว
ดราม่า ข่าวระทึก โศกนาฏกรรม แต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าผู้บริโภคยังนิยมอยู่ หากผู้บริโภคประท้วง 
เห็นแย้ง ไม่เห็นด้วย จนมีการเรียกร้อง ก็จะท�าให้ช่วยสนับสนุนการท�างานของนักข่าว 
อีกประเด็นพบว่า เงื่อนไข และระบบการท�างานของนักข่าวต้องยอมรับว่าไม่เอื้อต่อการท�างานข่าวให้
เกาะติด หรือท�าข่าวมีเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพได้ หรือการคุกคามสื่อ ท�าให้การรายงานข่าวจึงเป็นผลได้
นอกจากนี้ ข่าวใต้ยังพบจุดอ่อนอีกประเด็นคือ ไม่มีใครไปท�างานข่าวที่ศาล ซึ่งที่ศาลมีข่าวคดี  
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ความเคลื่อนไหวกรณีความมั่นคงมากมาย ขณะเดียวกันการท�างานของสื่อ ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ากลุ่ม
คนท�ากิจกรรม ก็ควรจะท�างานที่สนับสนุนสื่อเช่นกัน หรือ ให้ก�าลังใจนักข่าวที่น�าเสนอเรื่องคุณภาพ
ข่าวภาคใต้  แม้นบางทีนักข่าวที่เป็นคนมลายูในพื้นที่เองก็ยังท�างานเหมือนสื่ออื่นๆ ไม่ได้น�าเสนอเรื่อง
ที่มีคุณภาพ ตรงนี้ก็ต้องไปกดดันคนเหล่านั้นด้วย 
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในโลกโซเชียลมีเดียพบว่าการส่งข่าวผ่านไลน์ เป็นสื่อออนไลน์ที่ท�าให้ข้อเท็จจริงมั่ว
มาก นักข่าวก็เอาไปรายงานหลายข่าว มั่วมาก ดังนั้นเสนอให้หันมาบริโภคสื่อทางเลือกให้มาก ส่วนสื่อ
กระแสหลักก็ไม่ต้องสนใจให้มากนัก 
ส�าหรับข้อเสนอที่ส�าคัญ พยายามชี้ให้เห็นว่า ตอนนี้ประเด็นเรื่องสามจังหวัดครองพื้นที่สาธารณะ 
แต่จะท�าอย่างไรที่มีเนื้อหาทีมีคุณภาพ และผลักดันให้สื่อกระแสหลักฟื้นขึ้นมาให้ได้ โดยเฉพาะการใช้สื่อ 
โซเชียลมีเดียเป็นตัวกดดันขณะเดียวกันก็ท�าให้เนื้อหาที่มีคุณภาพกระจายในโซเชียลมีเดีย

อันจะทำาให้ประเด็นปาตานีถูกถกเถียงในเวทีสาธารณะและให้มีวงเสวนาในหลายๆพื้นที่ ขยายไเรื่อยๆ..
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        อีกไม่นานก็จะเข้าสู่หน้าหนาวที่ภาคเหนือ ซึ่งจะตรงกับหน้าฝนในภาคใต้ ท�าให้อดใจไม่ได้ที่จะ
ใคร่คิดถึงมิตรสหายนักกิจกรรมท�างานเพื่อสังคม กับบทสนทนาที่โอบล้อมด้วยความหวังอันอยากเห็น
สังคมที่ดีขึ้น ซึ่งครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่หน้าหนาว ปาตานี ฟอรั่ม พร้อมคนท�าสื่อปาตานี ขึ้นสู่เชียงใหม่โดย
มีหมายนัดพบปะเครือข่าย มิตรสหาย และผองเพื่อน ที่ร้านหนังสือชื่อดังในแวดวงนักกิจกรรมคือ ร้าน 
Book Re:public ใกล้ชานเมืองเชียงใหม่ ที่ไม่ไกลจากย่านสังคมเมือง

นัดหมายครั้งนี้มีโจทย์หลักของการสนทนา คือ  “ห้วงแห่งการตื่นตัวของสื่อทางเลือกปาตานี/ชายแดนใต ้
อะไรคือความท้าทายท่ีสำาคัญในการสร้างการเรียนรู้ ขยายความเข้าใจ ระหว่างคนในและคนนอก”ภายใต้
ชื่องานเสวนา หยั่งเสียงพลเมือง สื่อสาร (น) สันติภาพ ปาตานี/ชายแดนใต้ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ของวงเสวนาเล็กๆ ผู้คนเดินเข้า เดินออก ทั้งที่เป็นเครือข่ายหน้าใหม่ และมิตรสหายหน้าเก่า โดยไม่
ต้องสนใจว่าผู้สนทนาจะเป็นใคร มาจากไหน แต่สิ่งส�าคัญ คือ เนื้อหาสาระจะน�ามาสรุปเล่าสู่กันฟัง 
หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผู้อ่านเห็นแง่มุมใหม่ยิ่งขึ้น 
เริ่มบทสนทนา ปูพื้นทำาความเข้าใจสถานการณ์

Mediator ปาตานี: ยุคทองของการสื่อสารสันติภาพปาตานี คือสมัยการเมืองเปลี่ยนเมื่อ 22 พฤษภาคม 
57  การพัฒนาการสื่อสารมีการตื้นตัวและมีอิสรภาพในการคุยประกอบกับนโยบายของรัฐที่มีการพูดคุย
สันติภาพ 2 กุมภาพันธ์ 56 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สื่อต้องสื่อสารต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น

เถียงให้รู้เรื่อง : Activists ภาคเหนือ กับ Mediator ปาตานี/ชายแดนใต้ ว่าด้วยเรื่อง “สื่อ”
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Mediator ปาตานี : สื่อทางเลือกในพื้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนไหว เพราะกังวลว่าจะถูกมองจากฝ่าย
ความมั่นคงว่าเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ในขณะที่กลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐก็มองอีกอย่าง
หนึ่ง ดังนั้นกลุ่มสื่อทางเลือกในพื้นที่ต้องพิสูจน์ว่าจ�าเป็นต้องเป็นพื้นที่กลางจริงๆ และส�าหรับภาครัฐ
การส่งเสริมนโยบายในการพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้นั้น ส�าหรับคนในพื้นที่ การ
มีพื้นที่สาธารณะมีความจ�าเป็นอย่างมาก

Mediator ปาตานี : การอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์แบบนี้ ถ้ามองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ก�าลัง
มีพัฒนาการที่ขยายเติบโตที่น่าสนใจ กลุ่มคนในพื้นที่ที่ออกมาขยับและสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่มีเดียสลาตัน
แต่ยังมีกลุ่มนักศึกษาแต่กลุ่มมีเดียสลาตันมาจุดพลุ เรื่องการพูดคุยสันติภาพที่มาเลเซีย มาสัมภาษณ ์
ได้กลายเป็นประเด็น ที่สามารถเอาเรื่องราวในการพูดคุยระหว่างรัฐ กับ BRN มาสู่เวทีของการคุยต่อใน
เวทีสาธารณะ
 
สื่อรอง-สื่อหลัก กับ ความเห็นที่จะเป็นเหมือนคำาถาม และข้อสงสัย

Activists ภาคเหนือ : ดเูหมอืนวา่สือ่ในพืน้ทีค่อ่นขา้งจะให้เกยีรตทิาง ทว ีสอดสอ่ง ซึง่เป็นบคุคลทีม่สีว่นชว่ย
ให้พื้นที่สาธารณะในการพูดเรื่องสันติภาพได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนโยบายที่สอดคล้อง
กับอ�านาจรัฐส่วนกลางมากแค่ไหน แต่คนในพื้นที่มีพื้นที่กลางตรงนี้เป็นปรากฎการที่น่าสนใจมาก 

Activists ภาคเหนือ : ถึงกระนั้น หากจะสะท้อนการท�างานของสื่อกระแสหลักประชาชนส่วนใหญ่จะ
รู้สึกเหนื่อยหน่ายเพราะสื่อกระแสหลักมีความเข้มแข็งและสามารถสื่อสารคนในพื้นที่ได้จริงๆ รู้สึกว่า
จะท�าข้อเสนอให้สื่อกระแสหลักท�าไม เพราะสื่อกระแสหลักก็รู้จักเซ็นเซอร์ตัวเองและรู้จักทิศทางใน
การน�าเสนอในรูปแบบการสื่อสารที่ถูกควบคุม แต่สิ่งที่ต้องมาให้ความสนใจมากกว่าคือสื่อทางเลือกใน
พื้นที่ แต่เมื่อจ�าเป็นต้องตระหนักถึงความส�าคัญของทั้ง 2 สื่อต่อการสร้างสรรค์สังคมควรจะพูดถึงว่า  
สื่อกระแสหลักควรจะมีพื้นที่ของสื่อกระแสรองมากกว่านี้ 
สถานการณ์การเมืองเปลี่ยน วิถีสื่อปาตานี ก็เปลี่ยน

Mediator ปาตานี : หลังเกิดรัฐประหารเกิดการชะงักงันของส่ือในพ้ืนท่ีอย่างรุนแรง คือ มีการปิดตัวจาก 
มาตรการของภาครัฐ ออกจดหมายให้ยุติการออกอากาศหลังจากน้ันเกิดภาวะชะงัก เพราะเกิดความไม่
แน่ใจว่าส่ิงท่ีเคยพูด ถ้าพูดในช่วงเวลาน้ัน แล้วจะเกิดอะไรข้ึน หลังจากน้ันก็มีการเรียกช่ือคนท่ีเก่ียวข้อง
เข้าไปคุย ท�าให้ส่ือทางเลือกในพ้ืนท่ีต้องปรับตัวเองใหม่ เพ่ือเราจะได้รู้ว่าเราจะมีการขยับอย่างไรต่อไป 
ขณะท่ีอีกแง่หน่ึงก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส่ือในพ้ืนท่ีมีการเซ็นเซอร์ตัวเองมากไปหรือไม่ ซ่ึงเป็นข้อสังเกต
ท่ีหลายฝ่ายวิพากษ์ วิจารณ์กันข้างในกระกระบวนการของส่ือเอง แต่ก็ไม่มีข้อสรุปได้ว่าเป็นอย่างไร

Mediator ปาตานี : อีกมุมหนึ่งไม่ถึงกับการปิดตัวเองแต่ก็ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการสื่อสารมากขึ้น 
ท�าให้สื่อวิทยุเมื่อออกอากาศไม่ได้ ก็ต้องทบทวนช่องทางการสื่อสารใหม่ เช่น งานหน้าเว็บ ซึ่งแต่สื่อ
วิทยุในพื้นที่ ไม่ได้หนักแน่นตรงนี้ แต่พอวิทยุปิดตัว ก็มีการขยับการสื่อสารงานต่างๆผ่านงานเขียนหน้า
เว็บ ซึ่งก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่ง บางองค์กรสื่อที่เน้นเรื่องของการท�าวีดีโอ ในเมื่อทุกอย่างปิด ชิ้นข่าว
ของกลุ่มสื่อวีดีโออาจจะมีค่าเพิ่มขึน้ ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มเห็นสื่อส่วนกลางมีความพยายามเข้าไปท�างานร่วม
เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากคนในพื้นที่
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Mediator ปาตานี : สถานการณ์ที่สื่อทางเลือกในพื้นที่ไม่สามารถท�างานได้สะดวกแต่อีกมุมหนึ่งก็ท�าให ้
เกิดการพัฒนาตนเอง บางทีก็ต้องยอมรับว่ายังมีบางกลุ่มองค์กรที่ไม่กล้าขยับขณะที่เรื่องราวในพื้นที่
ยังมีอีกมากมายที่น่าสนใจ แต่อยู่กึ่งระหว่างกระบวนการ ถ้าไม่ต่อยอดก็ไม่ได้ เช่น ปรากฎการณ์ 
เวทีสาธารณะที่จัดโดยกลุ่มบีจารอปาตานีที่สามารถท�าเวทีได้ ก็เป็นโจทย์ที่สื่อในพื้นที่จะเดินต่อ ต้อง
สื่อสารต่อสาธารณะ จะหยุดไม่ได้

Activists ภาคเหนือ : ควรจะให้ส่ือท้องถ่ินเป็นทางเลือกข้ึนมา คนในสังคมควรรู้สึกว่ามีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 
ที่จะต้องการหนุนให้พื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพขึ้นมาสามารถสื่อสารกันในระดับท้องถิ่นได้จริงๆ เพราะ
สถานการณ์ที่สิทธิเสรีภาพถูกปิดกั้นโดยรัฐบาล ประชาชนควรที่เสนอทางเลือกใหม่ในการถ่วงดุลอ�านาจ
ขึ้นมา ทั้งนี้พื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ ควรจะหาทางเลือกในการขยายเรื่องการสื่อสารและขยายขอบเขต
ประเด็นต่างๆ แล้วค่อยขยับท�าความเข้าใจต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

Activists ภาคเหนือ :  สื่อทางเลือกในพื้นที่ควรสร้างความเข้มแข็งข้างในและขยับท�างานในพื้นที่อื่นๆแต่
เน้นความเข้มแข็งข้างในพื้นที่ก่อน ลักษณะการท�างานเช่นนี้จะท�าให้มีอ�านาจในการต่อรองกับอ�านาจ 
ที่มาจากข้างนอกเอง และอาจจะลดการพึ่งพาที่มองว่าไม่จ�าเป็น เพื่อที่จะท�างานข้างในพื้นที่มากขึ้น 
ฤาไม่มีสื่อหลัก สื่อรอง แต่ทุกสื่อ คือ เครือข่าย ?

Mediator ปาตานี : สื่อสมัยใหม่ และสื่อกระแสหลักในอีกมิติหนึ่ง คือ เครือข่าย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถึง 
แม้พื้นที่ข้างในจะเข้มแข็งแต่พื้นที่ข้างนอกไม่เอื้อ ไม่เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่
เราต้องให้คนในสื่อสารกับคนใน และการสื่อสารคนในกับคนนอก ซึ่งก็เป็นเรื่องส�าคัญ ที่ผ่านมาสิ่งที่ใน
พื้นที่ขาดหายไป คือ การสื่อสารจากคนในไปสู่คนนอกตามแต่บริบทในสังคมไทย เพื่อที่จะได้ร้อยลงใน
ลักษณะประเด็นเดียวกัน ท�าให้เกิดความเข้มแข็งที่อาจจะเป็นแนวราบ

Activists ภาคเหนือ :  ทิศทางที่ก�าลังไปทางนี้ไม่น่าจะประสบผลเท่าไร ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าความเข้าใจกับคนเหนือให้เข้าใจคนใต้เท่าไร เพราะไม่มีใครสามารถตอบแทนได้ว่าคนเหนือว่ามี
ต้องการเข้าใจอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ภาคใต้ สื่อกระแสรองไม่สามารถสู้กับสื่อกระแสหลักได้ แต่คิด
ว่าการพัฒนาข้างในของสื่อทางเลือกให้เข้มแข็งพอ ซึ่งหากคนเขามีความคิดมีความสนใจ เขาก็จะหา
ค�าตอบต่อ  ซึ่งแน่นอนว่าถ้าสื่อในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งพอที่จะเข้าไปถึง มีช่องทาง ก็จะมีมุมให้เกิด
การติดต่อ สื่อสารกันเอง กรณีศึกษา เมื่อเปรียบเทียบจากการต่อสู้ NGO ที่มีการพูดถึงเรื่องสื่อมากมาย 
แต่สู้ไม่ได้ จึงมีความคิดว่าต้องท�าตังเองให้เข้มเข็งพอเป็นพื้นที่จะท�าให้คนเข้ามานั่งได้มากกว่า

Mediator ปาตานี : มองไปข้างหน้า ถ้าส่ือทางเลือกไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง ไม่รู้จักท่ีจะไปเช่ือม
กับส่ือกระแสหลักซ่ึงในอนาคตมีแนวโน้มท่ีส่ือกระแสหลักจะต้องเข้ามาท�างานเช่ือมกับส่ือทางเลือก จึงอาจ
หมายความว่าถ้าเรามีจุดเช่ือมตรงน้ี อนาคตข้างหน้าเราก็มีทิศทางท่ีจะท�างานรวมกันได้อย่างเข้มแข็ง
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เชื่อมงาน เชื่อมประเด็น เชื่อมสื่อภาคพลเมือง

Activists ภาคเหนือ : การท�าอย่างไรที่จะท�าให้ปัญหาภาคใต้เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ การเชื่อมโยงคน
มุสลิมไม่ได้มีแค่ภาคใต้ท�าให้คนทั่วประเทศสื่อสารกันได้ ไม่ต้องมองในเรื่องของความรุนแรงหรือไม่ต้อง 
มองโดยความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซ่ึง ซ้ึงความรู้ทางวิชาการท่ีเรียกร้องสูงเกินไปท่ีให้คนเข้าใจอย่างลึกซ่ึง 
ซึ่งคนทุกคนไม่มีทางที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ่งอย่างเราต้องการแค่ความเข้าใจง่ายๆ  ซึ่งเราก็สามารถท�าได้
อาจจะท�าเป็น ซีรีย์เรื่องมุสลิมทั่วประเทศซึ่งมุสลิมทั่วประเทศก็ไม่เหมือนกัน คิดว่าเป็นการสื่อสารกับ
สาธารณะท่ีได้ผล ซ่ึงจะไปตอบโจทย์ความสัมพันธ์ของส่ือท่ีมี  2 ระดับ  ระดับแรก ท�าให้สาธารณะเข้าถึงง่าย 
ในประเด็นที่เป็นสากล ระดับสอง พลังของสื่อที่จะท�าให้สังคมตั้งค�าถามที่น่าสนใจ

Activists ภาคเหนือ : ในช่วง 10 ปีของภาคใต้ สื่อมองแต่ความรุนแรง ไม่ได้มองปัญหาการท�าลายทรัพยากร 
ปัญหาหรือปัญหาในการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนทั่วภูมิภาคโดน คิดใน
แง่วิธี ถ้าเราสื่อสารประเด็นนี้ให้คนในสังคมเข้าใจง่ายก็ไม่จ�าทีต้องท�าความเข้าใจที่เป็นอิสลาม 100% แต่
มองในฐานะท่ีเรามีคล้ายๆกัน เร่ืองการพัฒนาและการต่อสู้ความไม่เป็นธรรมจากการพัฒนาและกระบวน 
การจะน�าไปสู่ความเข้าใจในความเป็นตัวตนของเพื่อนเรา บางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง 
ตาเราจองมองความรุนแรงจนรู้สึกร่วมไปกับมันท�า ให้ศักยภาพในการตั้งค�าถามอย่างอื่นหายไป แต่พอ
มาประเด็นนี้ท�าให้เรามีวิธีการอย่างอื่นในการสื่อสารต่อคนข้างนอก

Activists ภาคเหนือ : ปัญหาของสื่อในการมองเชิงลึกและการตั้งค�าถามในพื้นที่เราต้องหาคู่ชกและคว�่า
ให้ได้ ตัวอย่าง การแปลค�าว่า Merdeka เมิรเดกา ที่มีการแปลต่างกัน 2 ส�านัก บางส�านักแปลในฐานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท�าให้การเมืองมีจุดลดทอนลง บางส�านัก แปลจากความรู้สึกของคน
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ข้างใน แล้วพลังของสื่อจะท�าอย่างไร แน่นอนว่าอาจะต้องออกมาเป็นซีรีย์ เป็นข่าว สกู๊ป เพื่อคว�่า
มายาคติ Merdeka เมิรเดกา ในความหมายที่ไม่ใช่แค่เรื่องการแบ่งแยกดินแดง แต่ Merdeka ใน
กลุ่มคนมีหลากหลายรูปแบบมาก จะท�าให้เห็นหลายรูปแบบออกมา หน้าที่ของสื่อเราต้องเปิด และ
การเปิดพื้นที่ตรงนี้เท่ากับการท�าลายมายาคติของคนข้างนอก สื่อต้องแยกตัวเองออกจากวาทกรรม
ของนักวิชาการที่มีข้อบกพร้อง นักวิชาการบางคนอาจจะตั้งโจทย์ดี แต่วิธีการมีปัญหาหน้าที่ของสื่อ
คือเอาความซับซ้อนของปัญหามาคลี่ให้คนได้เห็น
 
ความแนบเนียนในการสื่อสาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

Activists ภาคเหนือ : การวิพากษ์วิจารณ์อ�านาจรัฐเราไม่สามารถเล่าแบบตรงไปตรงมาได้ สื่อวิพากษ์
วิจารณ์อ�านาจรัฐไม่ใช้ให้รัฐฟัง แต่เราวิจารณ์ให้คนอื่นฟังเละเข้าใจเราว่าต้องการสื่อถึงอะไร มีงานวิจัย
ชินหนึ่ง ในเหตุการณ์ความรุนแรง ท�าไมเราต้องลืมเพื่อนที่ต่างศาสนา ตัดขาดจากความทรงจ�าของตัว
เอง อันนี้สามารถยกระดับวิจารณ์รัฐได้อีก นโยบายการจัดการความรุนแรงในภาคใต้มันอยู่บนพื้นฐาน
ของคนบางกลุ่ม เราต้องวิจารณ์อย่างแยบยลเพราะเราวิจารณ์ให้คนอื่นฟัง ไม่ใช่ให้ตัวเองฟัง

Activists ภาคเหนือ : สื่อกระแสหลักยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นแต่วิธีการอาจจะมาคิดใหม่ สิ่งที่เห็นในสื่อ
กระแสหลักสิ่งที่เป็นอุปสรรค คือ จริยธรรมของสื่อก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ส�าหรับคนนอกพื้นที่
บางทีอาจอยากรู้เรื่องในพ้ืนที่เกี่ยวกับปัญหาหรือกลุ่มทีได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายความมั่งคง
หลายฉบับ ถ้าไม่พูดคุยกับคนในพื้นที่เราก็ไม่รู้เลย ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบถ้าไม่ได้ถูกบันทึกเขาจะ
ไม่ได้รับเงินเยียวยา ซึ่งเป็นประเด็นที่คิดว่าคนข้างนอกต้องรู้ เพราะเป็นเรื่องนโยบายของรัฐ

Activists ภาคเหนือ : อันที่จริง เรื่องง่ายๆในพื้นที่ อย่างตามหาแขก ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีเป็น
ค�าที่เราไม่ชอบ เมื่อเราคนหาค�านี้ อาจจะมีค�ามากมายที่เรียก ซึ่งมันมีหลายค�าให้เรียก อันจะไปสลาย
มายาคติเก่าๆ  เราจะเล่าอย่างไรให้มันแนบเนียน เขียนเป็นข่าวสารคดีเป็นสกู๊ป ในระหว่างที่เขียนเราก็
สื่อสารกับคนข้างนอก และคิดว่าสื่อกระแสหลักก็รับ เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่รุนแรง

Activists ภาคเหนือ : เกี่ยวกับข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่มมองเห็นว่าการติดตามข่าวสารจากนอก
พื้นที่เริ่มดูจากกระแสหลักน้อยลง หันมาฟังวิทยุชุมมากขึ้น ถ้าสมมุตว่าวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาอีก แล้ว
ท�าให้เเต่ละภาคได้มาคุยกัน แลกเปลี่ยน อย่างเช่น เราเชิญวิทยุจากภาคใต้มาคุยเราจะได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนกันอาจจะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจกันมากขึ้น
 
คำาถามที่ควานหาคำาตอบ  ปาตานีจำาเป็นต้องสื่อสารกับภาคอื่นๆของไทยเพื่ออะไร ?

Activists ภาคเหนือ : ในวงมีความพยามจะพูดหลายประเด็นที่ควรจะสื่อสารต่อสาธารณะ แต่ประเด็น
เหล่านี้นี้ไม่สามารถขึ้นมาสู่การเผยแพร่ แล้วคนท�าสื่อในพื้นที่จะเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจท�าไม เพราะ
สื่อในพื้นที่หลายส�านักก็ไม่ได้คาดหวังความเข้าใจจากคนอื่น เพราะนั่นอาจหมายถึงจะต้องท�างาน
มากกว่านี้ อาจจะต้องเรียกร้องมากกว่านี้ แต่สิ่งที่สื่อทางเลือกก�าลังท�าคือ ความต้องการที่จะขยาย
พื้นที่ให้เกิดสื่อออกไปกว้างขึ้นเท่านั้น
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Mediator ปาตานี : เรื่องที่พูดถึงสื่อกระแสรองและเกิดไม่เชื่อมั่นในสื่อกระแสหลัก แต่ก็มองเห็นว่ามี
การเชื่อมการท�างานร่วมกันระหว่างสื่อกระแสหลักกับสื่อทางเลือกในพื้นที่ ขณะเดียวกันระหว่างสื่อทาง
เลือกทั้งใน และนอกพื้นที่ก็ควรจะมีการเชื่อมกัน ซึ่งอาจเชื่อมได้ใน 2 มิติ คือ การเชื่อมในมิติจากกการ
ท�างานร่วมกันแล้ว และการเชื่อมในมิติสื่อสารประเด็นให้เข้าด้วยกัน  ตัวอย่างเช่น เราจะคุยกันอย่างไร
ให้มีเกิดการมองเห็นประเด็น 3 จังหวัดกับประเด็นเหนือท้ายสุดรากเหง้าของปัญหาจะถูกอธิบายได้
ภายใต้ประเด็นเหล่านี้ หรือ ถ้าใต้พูดถึงของกระบวนการยุติธรรมและส่วนพื้นที่อื่นๆพูดถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างไร ซึ่งท�าให้ไม่ใช่อธิบายเรื่องที่ใต้เท่านั้นแต่อธิบายเรื่องที่อื่นด้วยมันเป็นการสร้างประเด็น
ร่วมกันเพื่อสืบหาที่มาของปัญหา ด้วยวิธีการนั้น จึงไม่ใช่ว่าภาคใดภาคหนึ่งจะคุยประเด็นเฉพาะของ
ภาคนั้น แต่ประเด็นของแต่ละภาคจะถูกสนใจระหว่างกัน นี่เป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายคนท�าสื่อทางเลือก
ในอนาคตข้างหน้า”

บทสนทนานี้ยังไม่สิ้นสุด  เพราะเชื่อว่า อ่านจบ คงต้องถกเถียงกันต่อ (เป็นคำาตอบ)
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       ห้วงที่เรื่องราวปาตานี/ชายแดนใต้บนหน้าสื่อยังคงค่อยๆคล�าหาแนวทางเพื่อการสื่อสารสันติภาพ
และเป็นห้วงเดียวกันที่เยาวชนปาตานีคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ก็ก�าลังพยายามพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อ
สื่อสารเรื่องราวที่น�าไปสู่การสร้างมโนทัศน์ความเข้าใจใหม่ๆต่อสังคมไทย ยังคงเป็นเรื่องท้าทายต่อ
สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่อง

การรับฟังเสียงและทบทวนการท�างานสื่อสาร จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งยวด เป็นประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้น 
ภายในวงเสวนา หัวข้อ ฟังเสียงพลเมือง สื่อสาร(น) สันติภาพปาตานี/ชายแดนใต ้ที่จัดขึ้นในพื้นที่ยะลา 
โดยความร่วมมือระหว่างปาตานี ฟอรั่มและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งวงเสวนา 
ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อฟังเสียงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่คลุกคลีอยู่กับงานการสื่อสาร เป็นการรับฟัง
ความคาดหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ความคาดหวังที่พวกเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร
เรื่องราวบ้านตนเองอันจะเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของสันติภาพในพื้นที่

บรรยากาศวงเสวนาครั้งน้ันเริ่มโดยการปูพ้ืนความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวสารปาตานีที่ผ่านมา 
โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.แวอาซีซะห์  ดาหะยี คณะวิทยาการจัดการ  
ม.ราชภัฎยะลา เกริ่นว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่า สื่อเริ่มน�าเสนอเยอะขึ้น เกี่ยวกับมิติวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
สาเหตุที่มีมากขึ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ก็ท�าให้สถานการณ์การตื่นตัวของคนในพื้นที่
เริ่มขยับตนเองมาเป็นสื่อ พัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเองในการสื่อสารมากขึ้น

เริ่มจากคำาถาม และค่อยๆสื่อสารคำาตอบ “กฎเหล็กนักสื่อสารปาตานีรุ่นใหม่” ตอนที่ 1
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  “จุดเริ่มต้นอาจย้อนไปถึงการเกิดขึ้นของศูนย์ข่าวอิศราที่เป็นตัวจุดประกายท�าให้คนในพื้นที่เห็น
ความส�าคัญของการเป็นสื่อ ท�าให้ภาคประชาสังคม ต้องออกมาสื่อสารสิ่งที่ตนเองท�าสู่ข้างนอก เพราะ
หากว่าเราท�างานแต่ไม่สื่อสารออกไป คนก็จะไม่เข้าใจพื้นที่ ไม่เข้าใจสันติภาพที่คนในพื้นที่อยากจะ
สื่อสารออกมา”

       “ส่ือทางเลือกจะต้องลุกข้ึนมามีบทบาทในการท�าประเด็น ต้องร่วมกัน เพ่ือไม่ให้การช้ีน�าประเด็น
โดนสื่อกระแสหลักน�า เพราะสื่อทางเลือกจะมีความเข้าใจในประเด็นมากกว่า เสียงคนในพื้นที่มีความ
ส�าคัญมาก”

         “ผู้ได้รับผลกระทบจะมีพลังมากในการเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร ที่ผ่านมาก็เริ่มการพัฒนาตนเอง
จนท�าให้สื่อกระแสหลักต้องตามแนวการน�าเสนอจากสื่อทางเลือกหลายประการ เช่น การใช้ค�าจากมี
เพียงแค่ค�าว่าโจรใต้ ก็มีค�าว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน กลุ่มคิดต่างจากรัฐ”

    “นักสื่อสารในพื้นที่ต้องเริ่มต้นด้วยการถามว่า ตอนนี้เราอยากรู้อะไร ถ้าคนอยากรู้อะไร เราก็
อยากจะน�าเสนอเรื่องนั้น เราต้องสวมบทบาทผู้รับสาร เพราะที่เราติดตามสื่อกระแสหลักก็มีประเด็น 
อีกมากมายที่สื่อยังไม่ได้น�าเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ เราก็มาท�า แล้วก็สื่ออกไปเองได้”

ผศ.แวอาซีซะห์ ชี้เพิ่มเติมว่า  หากเราน�าเสนอภาพเชิงบวกไป จากที่ผ่านมาคนที่อื่นๆรับภาพน่ากลัวมา
มากแล้ว อย่างน้อย ก็จะคลายความน่ากลัว ท�าให้คนก็ไม่กลัวที่จะมาเรียนรู้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต ้
คนนอกพื้นที่ก็จะลดอคติ เปิดใจในการเรียนรู้ ท�าความเข้าใจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อย่าท�าให้คน 
นอกพื้นที่มองว่าที่นี่ เป็นดินแดนสนทยา เป็นดงระเบิด ไม่สามารถหาค�าตอบอะไรได้

      “เราต้องเล่าเรื่องของตัวเอง อย่ารอให้คนอื่นมาเล่า เราควรเริ่มเล่ามิติที่ปลอดภัย มิติที่สวยงาม
ไปก่อน และยังมีหลายเรื่องในสื่อกระหลักที่มีข้อมูลมาจากคนบ้านเรา คนในพื้นที่ อย่ารอว่าเราต้องรับ
ผลกระทบก่อนแล้วค่อยผลักตนเองมาเป็นสื่อ มาสื่อสารเรื่องตนเอง” นักวิชาการสื่อเน้นย�้า

อย่างไรก็ตาม อีกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเสวนามองว่าเป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวลคือ สื่อกระแสหลักบางสื่อ 
ยังไม่เข้าใจกระบวนการสันติภาพ การพูดคุยสันติภาพคืออะไร สื่อกระแสหลักยังมองว่า ท�าไมต้องเอา
โจรมาคุยกับรัฐ ที่ผ่านมาสื่อกระแสหลักก�าลังจะเป็นตัวป่วนสันติภาพ ท�าให้สื่อทางเลือกจะต้องออกมา
ท�าความเข้าใจ เป็นสิ่งที่เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่ท�างานด้านการสื่อสารต้องออกมาเรียกร้อง โดยเชื่อว่า
แม้นคนในพื้นที่จะเป็นคนตัวเล็ก ตัวน้อย แต่คนในต้องท�าตัวเราให้เป็นสื่อที่เข้มแข็งให้ได้ อย่าปล่อยให้
สื่อกระแสหลักน�าประเด็น

ขณะที่ผู้ชวนเสวนาอีกคนอย่าง อัสรา รัฐการัณย ์นักจัดรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ หนึ่งใน 
ผู้ขับเคล่ือนการท�างานด้านการส่ือสารในรายการวิทยุเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ 
ที่ผลิตรายการวิทยุ เน้นการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพของกลุ่มผู้หญิงในสถานการณ์ 
ที่ผู้หญิงต้องเป็นเหยื่อและต้องการความช่วยเหลือเยียวยา ได้สะท้อนกรณีตัวอย่างข่าวสารที่น�าเสนอผ่าน 
สื่อบางสื่อซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีข่าวพระถูกยิงที่แม่ลาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วอนแนวร่วม
ยุติความรุนแรง
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     “พอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นการช้ีน�าสังคม เพราะยังไม่มีการสรุป แต่ส่ือสรุปไปแล้ว เราต้องทักท้วง 
ออกไป เพราะถา้เราไมท่กัทว้ง สือ่กระแสหลกักจ็ะมคีวามมัน่ใจวา่สิง่ทีต่นท�าไมไ่ดผ้ดิอะไร ส่ือกระแสหลกั
จะต้องเริ่มปรับวิธีคิด ด้วยการลดอคติ  ขณะเดียวกันเราที่เป็นสื่อทางเลือกก็ต้องปรับวิธีคิด ลดอคติ ด้วย
เช่นเดียวกัน เพราะถ้าเราไม่ปรับ อย่าหวังว่าสื่อทางเลือกจะปรับมุมมอง เพราะหลายครั้งที่เราเองกลับมา
ท�าลายความงดงามของเรา ของวัฒนธรรมและศาสนา เพราะการไม่กลับมาทบทวนตนเอง” อัสราสะท้อน 

 
 

ถึงกระน้ันผู้เข้าร่วมเสวนาก็ยอมรับว่า ส่ือกระแสหลัก อาจจะมีความล�าบากใจในการท�างานในพ้ืนท่ี 
เพราะบ่อยคร้ังท่ีส่ือกระแสหลัก มีความเป็นไปได้ทีจะหยิบข้อมูล ข้อเท็จจริงมาจาก แหล่งข่าวท่ีเข้าถึงง่าย 
สะดวก หรือ ใช้ข้อมูลท่ีสรุปจากแหล่งท่ีหยิบใช้ได้ง่าย หลายคร้ังท่ีคนในพ้ืนท่ีท่ีเป็นส่ือ แล้วมักตีกรอบการ 
น�าเสนอด้วยเร่ืองท่ีบิดเบียนเร่ืองในพ้ืนท่ีตนเอง เป็นแขนขาให้ส่ือกระแสหลัก รายงานข่าวบิดเบียนตนเอง 

ประเด็นดังกล่าว ผู้ร่วมเสวนามองว่าทิศทางในอนาคตสื่อกระแสหลักจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่ได้มาสัมผัสกับ
ประเด็นในพื้นที่ เปิดตนเองจากความหวาดกลัว เพราะต่อไปประเด็นของสื่อกระแสหลักจะขายไม่ออก 
ขณะที่สื่อทางเลือกมีประเด็นมากมายให้น�าเสนอ
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ผู้เข้าร่วมเยาวชนนักสื่อสาร มองว่า ยังมีเรื่องบางเรื่องที่คนในพื้นที่มีข้อมูล อยากรายงาน อยากบอก 
แต่บอกไม่ได้ หรือบอกสื่อไป แต่สื่อไม่ยอมรายงานเพราะกังวลเรื่องความมั่นคง ต้องการรักษาความ
ปลอดภัยแหล่งข่าว ซึ่งประเด็นตรงนี้ ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เสนอว่า สื่อจะต้องมาท�าทบทวนวิธีการ 
น�าเสนอ หรือคนที่เป็นสื่อจากพื้นที่ก็ควรเก็บประเด็น เก็บสะสมความจริงเอาไว้ รอจังหวะที่จะน�าเสนอ
เพื่อท�าความเข้าใจต่อสาธารณะชนต่อไป

ผู้เข้าร่วมวงเสวนา ได้วิเคราะห์กันต่อว่าภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเสรีเช่นนี้ สิ่งที่เรา 
ท�าได้คือการเติมความรู้ เพราะต้องค�านึงถึงความมั่นคง ดังนั้นช่วงนี้ต้องเพิ่มศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียม 
ความพร้อมเม่ือถึงเวลาจะส่ือสารออกไป วันน้ีเราอาจไม่พร้อม ก็เก็บข้อมูล ประเด็น พัฒนาตนเองไปเร่ือยๆ 

อัสรา จึงพยายามชี้ให้เห็นว่า สันติภาพต้องเกิดจากเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อย ไม่ใช่แม่ทัพ ไม่ใช่ผู้น�า
ทางการ เพราะคนในพื้นที่คือผู้ที่ดิ้นรนในสถานการณ์จริง คนในพื้นที่คือแหล่งข่าวตัวจริงที่สื่อควรไป
หยิบยกมา นอกจากนี้สื่อทางเลือกต้องคิดเรื่องกระบวนน�าเสนอให้มากขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องสื่อตรงๆ

นักศึกษานักกิจกรรมคนหนึ่ง อารีฟีน โสะ จากกลุ่ม PerMAS เห็นคล้ายกันว่า เรื่องการสื่อสารสันติภาพ 
เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นที่คนในพื้นที่ต้องให้ความส�าคัญ

     “ผมคิดว่า เร่ืองการส่ือสารในพ้ืนท่ีเพ่ือสันติภาพเป็นส่ิงจ�าเป็น เห็นด้วยว่าเสียงคนตัวเล็กๆเป็นเสียง
ส�าคัญ เป็นเสียงที่สวยงาม วันนี้ในพื้นที่ความขัดแย้ง มีเหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้นหากจะเป็นสื่อ 
ช่วยสร้างสันติภาพ จะต้องสื่อสารความจริง ข้อเท็จจริง จากเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ยิงเด็ก 14 ปี โดย
กลุ่มบุคคลที่เป็นชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นกรณีศึกษาที่ส�าคัญที่ท�าให้เห็นว่า เมื่อสื่อน�ามา 
เสนอออกมา ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของสื่อทางเลือก จนมาสู่การผลักดันของสื่อกระแสหลัก จนมา 
สู่ปมคลี่คลายปัญหา จนคนในพื้นที่ก็ได้รับความยุติธรรม”

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาคุยกันต่อว่าประเด็นที่สื่อ ควรชวนให้สาธารณะถกเถียงมีหลายประเด็นแต่
ประเด็นที่มีความน่าสนใจ คือ

ประเด็น     คนท�างานด้านส่ือในพ้ืนท่ี ต้องยอมรับผู้ท่ีเห็นต่างจากรัฐคือกลุ่ม บีอาร์เอ็น ตามท่ีเขาประกาศตัวเอง  
ประเด็น สถานการณ์ในพื้นที่ มีการน�าเสนอว่ามีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองแล้วใส่ร้ายกลุ่มคิดต่างๆ 
        ตรงนี้เป็นประเด็นที่สื่อจะต้องชวนให้สาธารณะถกเถียงกันต่อ

ประเด็น ความเป็นธรรมในการรายงานข่าวของสื่อกระแสหลัก ยังเป็นข่าวที่มาจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ 
        ส่วนแหล่งข่าวที่มาจากพื้นที่และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ยังปรากฏอยู่น้อย

ประเด็น ค�าถามบางค�าถามที่เกิดจากพื้นที่ที่อยากให้สื่อชวนสาธารณะตั้งค�าถาม เช่น ถ้าพื้นที่ปาตานี/ 
        ชายแดนใต้ไม่มีทหาร พื้นที่จะมีความสงบสุข จริงหรือไม่

ประเด็น การสื่อสารที่ต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ติดตามข่าวสารที่ดีก่อน คือ รู้เท่าทันสาร ต้องวิเคราะห์  
        ตั้งค�าถาม ติดตามข่าวสารหลายมุม หลายๆด้าน หลายๆ ข้อเท็จจริง
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ประเด็น การใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในฐานนะที่เป็นนักศึกษาต้องใช้ค�าว่าการเป็น 
        นักศึกษาที่คู่ควรต่อการท�างานเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยในสามจังหวัด ควรจะพัฒนานักศึกษา 
        ในเรื่องการขับเคลื่อนสันติภาพโดยใช้สื่อ 

ประเด็น เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาจะสามารถท�าประเด็นเพื่อสื่อสารอะไรได้อีกเยอะ อาศัยในช่วงที่เป็น 
        นักศึกษา ต้องใช้ช่วงเวลานี้ท�ากิจกรรมสื่อสาร ต่อสาธารณะให้มากที่สุด

ประเด็น เกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารมวลชนในกระบวนการสันติภาพ คือ การรายงานข่าวให้เห็นชัยชนะ 
        ทั้งคู่ ไม่ใช่การรายงานข่าวแบบสงคราม ฝ่ายหนึ่งแพ้ อีกฝ่ายต้องชนะ

ประเด็น ข้อเสนอที่อยากเห็นการสื่อสารประเด็นวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซ้�าๆ บ่อยๆ เพราะจะไป
        ทลายอคติของคนนอกพื้นที่

มุมมองผ่านเลนส์เยาวชนนักสื่อสารปาตานี ยังไม่จบเพียงแค่นี้ มีต่อในตอนต่อไป..
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      ปาตานี ฟอรั่ม จัดวงเสวนาสื่อภาคพลเมือง 5 ภูมิภาค สะท้อนการท�างาน สร้างบทเรียนการ
พัฒนาศักยภาพและเนื้อหาของสื่อทางเลือกชายแดนใต้ บก.ประชาไท ชี้ปัจจุบันภูมิทัศน์ข่าวเปลี่ยนไป 
สื่อทางเลือกต้องพัฒนาตัวเองและท�างานร่วมกับสื่อกระแสหลัก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี องค์กรปาตานี ฟอรั่ม จัดเวทีเสวนา 
หัวข้อ “เรื่องรู้บทเรียนสื่อภาคพลเมือง 5 ภูมิภาค สู่การสร้างสรรค์สังคม” โดยมีองค์กรภาคประชาสังคม 
และสื่อทางเลือกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 50 คน เข้าร่วม

นายปรัชญา โต๊ะอีแต ผู้จัดการปาตานีฟอรั่ม กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากตลอด 2 ปีที่
ผ่านมา ปาตานีฟอรั่มได้ท�างานกับสื่อทางเลือกและองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงเห็นว่าควรเชิญตัวแทนสื่อทางเลือกและภาคประชาสังคมจากทุกภาคของประเทศ
มาสะท้อนการท�างาน รวมทั้งถอดเรียนจากการท�างาน เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเนื้อหา
ในการน�าเสนอข่าวสารส�าหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายอะหมัด หลีขาหรี วิทยาลัยทุ่งโพ (วิทยาลัยชาวบ้าน) อ.เทพา จ.สงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ที่มีความ
ขัดแย้งกัน ข้อมูลจากพื้นที่จึงมี 2 ด้านเสมอ คือข้อมูลของประชนกับข้อมูลของรัฐ เช่น ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของมัสยิดกรือเซะของรัฐกับของประชาชนก็แตกต่างกัน ดังนั้นสื่อทางเลือกในพื้นที่ต้อง
น�าเสนอข้อมูลทั้ง 2 ด้านออกมา ส่วนความจริงเป็นอย่างไรนั้นต้องให้มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ต่อไป

“ภูมิทัศน์ข่าวสารเปลี่ยนไป” วงเสวนาชี้ สื่อทางเลือกต้องพัฒนาตัวเอง 
  และทำางานร่วมกับสื่อหลัก
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นายวิทยา แสงระวี จากครอบครัวนักกิจกรรมภาคใต้ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่ คนนอกพื้นที ่
มองพื้นที่แห่งนี้เหมือนกับจังหวัดต่างๆของประเทศไทย แต่หลังจากเกิดเหตุไม่สงบในปี 2547 เป็นต้นมา 
คนนอกพื้นที่มองพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนไป คือมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหวาดระแวง เป็นพื้นที่อันตรายและมี
ความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของสื่อทางเลือกในพื้นที่ที่ต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้มากที่สุด 
เพื่อท�าความเข้าใจกับคนนอกพื้นที่ว่า พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คนนอกพื้นที่ได้เข้าใจกัน

“จุดแข็งของสื่อทางเลือกในพื้นที่คือ คนท�าสื่อเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีข้อมูลและมีความเข้าใจในบริบทของ
พื้นที่อย่างมาก แต่สื่อทางเลือกต้องคิดด้วยว่า จะท�าอย่างไรที่จะให้สื่อกระแสหลักน�าไปน�าเสนอด้วย” 
นายวิทยา กล่าว

นายอรรถพร ข�ามะโน นักกิจกรรมทางสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาสื่อกระแสหลักน�าเสนอเสียงเล็กๆของ
ประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น เสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบ เสียงของผู้หญิงในพื้นที่ 
เป็นต้น แต่สิ่งที่ยังขาดคือไม่มีการเชื่อมโยงประเด็นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นประเด็นเดียวกัน
ในขับเคลื่อน เช่น ประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ หรือ ประเด็นสิทธิของผู้ที่ถูกกระท�า
ในพื้นที่ กับประเด็นคนจังหวัดเลยต้องการจัดชุมชนจัดการตัวเอง เป็นต้น เพราะการร่วมกับขับเคลื่อน
ประเด็นเหล่านี้ ท�าให้การขับเคลื่อนมีน�้าหนักมากยิ่งขึ้น

นางสาวพิณผกา งามสม บรรณาธิการประชาไท กล่าวว่า ปัจจุบันภูมิทัศน์ข่าวสารเปลี่ยนไป จากเดิม
สื่อกระแสหลักเท่านั้นที่มีบทบาทในการน�าเสนอข่าวสาร ปัจจุบันสื่อทางเลือกก็มีบทบาทในการเสนอ
ข่าวสารด้วย ดังนั้นสื่อทางเลือกต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการสื่อสารให้มีคุณภาพ และน�าเสนอ
ประเด็นที่น่าสนใจต่อสังคม เมื่อสื่อทางเลือกน�าเสนออย่างมีคุณภาพ สื่อกระแสหลักก็เอาประเด็นเหล่า
นี้ไปน�าเสนอด้วยหรือขยายความต่อ ส่วนประเด็นที่สื่อกระแสหลักไม่น�าเสนอออกมา สื่อทางเลือก 
ก็สามารถสื่อสารในช่องทางของตัวเองได้

นายกมล หอมกลิ่น จากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่สื่อกระแสหลักน�าเสนอ
ข่าวในลักษณะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ท�าให้คนนอกพื้นที่มองพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความ
รุนแรง ดังนั้นคิดว่าสื่อทางเลือกในพื้นที่จะต้องท�างานให้หนักกว่านี้ เพื่อน�าเสนอเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ใน
พื้นที่ ให้คนนอกพื้นที่รับรู้ และต้องน�าเสนอทุกมิติด้วย เช่น ความต้องการของคนในพื้นที่ วัฒนธรรม
และประเพณีในพื้นที่ เป็นต้น

“ขณะเดียวกันส่ือทางเลือกในพ้ืนท่ีต้องท�างานร่วมกับส่ือกระแสหลักด้วย เพ่ือให้ส่ือกระแสหลักน�าไปเสนอ
ข่าวด้วย เพราะการน�าเสนอของส่ือกระแสหลักสามารถสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวประเทศได้”
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       อันสภาพการณ์ของสังคมปกติ การสูญเสียไม่ใช่เร่ืองท่ีคนมีจิตใจใฝ่หาสันติ สงบสุข อยากให้เกิด 
แต่ดูเหมือนก�าลังถูกท�าให้เป็นเรื่องปกติภายใต้ม่านหมอกของความขัดแย้งในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ 
โดยมีชีวิตของคนธรรมดา สามัญ เป็นเดิมพัน

                              ส�าหรับสถานการณ์เช่นน้ี ความเป็นจริงข้อหน่ึงท่ีสังคมไทยต้องตระหนักคือ แม้นแต่ละคนจะมีหน้าตา 
ความคิด ความเชื่อ มุมมอง บทบาท หน้าที่ที่แตกต่างออกไป และมีสิทธิที่จะเลือกปฎิเสธการรับรู้  ไม่รู้สึก
รู้สา ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ หรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย แต่ในความเป็น
คนที่มีสติปัญญาไม่ได้มีไว้แค่ห่อหุ้มเลือดเนื้อ และยังคงมีหัวใจข้างเดียวกัน คงมิอาจปฎิเสธได้ว่า “เรา” 
ในความหมายของความเป็นคน จะต้องเกี่ยวโยง ยึดโยง ผูกพันต่อกันและกันอยู่ เพื่อให้เขตแดนของ
ความเป็นคน เขตแดนที่เป็นพื้นที่ร่วมกันของคนทั้งโลกไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง จะต้องถูกแบ่งแยกออกไป 

      ดั่งกล่าวนี้ เป็นแก่นแกนส�าคัญของความคิด ปาตานี ฟอรั่ม จนมาสู่การจัดเวทีเสวนา รู้จัก เรียนรู้ 
รับฟัง เข้าใจพื้นที่ของคนในสังคมโดยมีปาตานี/ชายแดนใต้เป็นตัวเล่าเรื่อง โดยที่ผ่านมา ปาตานีฟอรั่ม
ยึดมั่น อย่างหนักแน่นต่อแนวความคิดดังกล่าว ผ่านการขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรม ประเด็นที่แปลก 
แตกต่าง หลากหลายเช่น เดียวกับเวทีเสวนาเมื่อไม่นานมานี้ในหัวข้อ “รับรู้ เรื่องราวปาตานี ผ่านเลนส์
พลเมืองไทย” ภายใต้งาน “เรียนรู้บทเรียน สื่อภาคพลเมือง 5 ภูมิภาค สู่การสร้างสรรค์สังคม”  ณ 
โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี

บทสรุปเสวนา “รับรู้ เรื่องราวปาตานี ผ่านเลนส์พลเมืองไทย” 
ในความเห็น 4 นักกิจกรรม ต่างภูมิภาค
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     เวทีเสวนาออกแบบด้วยการเชิญวิทยากรที่เป็นคนท�างานเพื่อสังคมและเคยเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง 
จัดโดยปาตานี ฟอรั่ม ณ ภูมิภาคต่างๆ อย่าง อรรถพร ขำามะโน นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน หรือ วิทยา 
แสงระวี   เครือข่ายนักกิจกรรมภาคใต้ และ อะหมัด หลีขารี ผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยทุ่งโพธิ์ พื้นที่เรียนรู้
ของชาวบ้าน อ.จะนะ  สุดท้ายนักแปลวรรณกรรมการเมือง ภครวดี  วิระภาสพงษ์ ซึ่งทุกคนจะมามา
สะท้อนแลกเปลี่ยนเรื่องปาตานี/ชายแดนใต้ ที่ผ่านการมอง ผ่านการคิดของพลเมืองไทยทั่วไป เพื่อจะน�า
ไปสู่การทบทวน เนื้อหา ความคิดที่ถูกสื่อออกไปสู่สาธารณะ ก่อนจะมามองไปข้างหน้าเพื่อแลกเปลี่ยน
เนื้อหา ความคิด ใหม่ๆ ที่จะต้องสื่อต่อไป อันจะน�าไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อพลเมือง ที่ต้องอยู่
เหนือความขัดแย้งที่เกิดจากการห้�าหั่นโดยการใช้อ�านาจ ความรุนแรง ของฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นส�าหรับ
ประเด็นในการเสวนา วิทยากรและผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยใน 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ 

     ประเด็นที่ 1 การสื่อสารเรื่องราวของปาตานี/ชายแดนใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ 
                 มีความส�าคัญอย่างไร
     ประเด็นท่ี 2 ในมุมมองของคนท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ี การส่ือสารประเด็นดังกล่าวท่ีผ่านมามีจุดแข็งจุดอ่อน 
                 อย่างไรบ้าง แนวทางและเนื้อหาที่ปาตานี ฟอรั่ม หรือองค์กรสื่ออื่นๆ ได้สื่อสารต่อ 
                 สาธารณะ เป็นอย่างไร
     ประเด็นท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือเน้ือหาท่ีควรจะส่ือสารเร่ืองปาตานี/ชายแดนใต้ เพ่ือ 
                 สร้างความเข้าใจต่อสังคมไทยในห้วงเวลา บริบทปัจจุบันและอนาคต

                บทสรุปส�าคัญ เกี่ยวกับประเด็นแรก เรื่อง การสื่อสารเรื่องราวของปาตานี/ชายแดนใต้ เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจต่อสาธารณะ มีความส�าคัญอย่างไร วงเสวนา พบว่า การสื่อสารเรื่องราวปาตานี/ชายแดนใต้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะที่ผ่านมาด้วยความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนจึงน�ามาสู่การสนับสนุนการ และสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงของฝ่าย
ต่างๆ อีกทั้งในความเป็นพลเมืองเดียวกันอยู่ การหนุนเสริมความเข้มแข็งอ�านาจของภาคประชาชนเพื่อ 
ถ่วงดุล ตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของการปกครองที่ค�านึงหลักสิทธิมนุษยชน
ก็อ่อนแอ หรือแม้กระทั่งภาวะการเกิดความหวาดระแวง การแบ่งแยก จนน�ามาซึ่งความเกลียดชัง และ
การเลือกปฎิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งในข้อกฎหมาย และการด�าเนินชีวิตปกติทั่วไป 
    ทั้งนี้บทเรียนที่ผ่านมา พบว่า การแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทุกที่ทั่วโลก จ�าเป็นที่
จะต้องให้ความส�าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความใกล้ชิดกับอ�านาจรัฐ และอ�านาจของกลุ่มต่อต้าน ซึ่ง
หากมามองในมิติสังคมไทย คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทุกคนอันยังคงยึดโยงกันอยู่โดย การปฎิ
สัมพันธ์ เขตแดน และข้อกฎหมาย ของความเป็นรัฐไทย ณ ปัจจุบัน
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บทสรุปส�าคัญ เกี่ยวกับประเด็นต่อมา เรื่อง มุมมองของคนที่อยู่นอกพื้นที่ต่อการสื่อสารประเด็นปาตานี/ 
ชายแดนใต้ ที่ผ่านมามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้าง ซึ่งพบว่า

จุดแข็งของสื่อและเนื้อหาข่าวสารที่วงเสวนามองเห็น คือ

- เน้ือหา ข่าวสาร ปาตานี/ชายแดนใต้ เป็นท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมายประเภทนักกิจกรรม ภาคประชาสังคม 
- สื่อทางเลือกในพื้นที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูล บริบท สถานการณ์ ได้ดีกว่าสื่อกระแสหลัก
- สื่อทางเลือกในพื้นที่ มีทิศทางในการท�างานร่วมกับคนท�าสื่อกระแสหลัก ที่ดีขึ้น
- สื่อทางเลือกในพื้นที่ เป็นกลไกส�าคัญของการเข้าถึงแหล่งข่าวที่มาจาก ชาวบ้าน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
  ได้อย่างแท้จริง
- คนในพื้นที่มีจ�านวนไม่น้อย ที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักสื่อสารผ่านวิทยุโดยใช้ภาษา ที่เข้าใจ  
   เข้าถึง พลเมืองในพื้นที่ ท�าให้บรรยากาศการเรียนรู้ สถานการณ์  ที่มีความตระหนักมากยิ่งขึ้น
- มีการสื่อสารทางตรง ด้วยการจัดเวทีเสวนา และวงคุยเล็กๆ อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ไปสนับสนุน 
  บรรยากาศการเรียนรูอย่างต่อเนื่อง
- คนท�าสื่อทางเลือกมีการพัฒนาการท�างานอยู่ต่อเนื่อง

จุดอ่อนของสื่อและเนื้อหา ข่าวสาร ที่วงเสวนามองเห็น คือ

-          ความสนใจต่อเน้ือหาข่าวสารของสาธารณะชนโดยรวม ถูกท�าให้มีความโน้มเอียงสนใจแต่เร่ืองความรุนแรง 
- เรื่องราวปาตานี/ชายแดนใต้ในรูปแบบข่าว ละคร สารคดี หรือการโฆษณา ยังมีให้เห็นอยู่น้อยเมื่อ 
  เปรียบเทียบกับเรื่องราวที่มาจากภาคอื่นๆ
- สื่อกระแสหลักยังมีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับความอ่อนไหวของบริบท ปัญหา ของพื้นที่ปาตานี/ 
  ชายแดนใต้
- คนในสังคมไทยเข้าถึงสื่อทางเลือกในพื้นที่ได้น้อยมาก สืบเนื่องจากไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีเอกลักษณ์ที่
  ดึงดูดความสน
- ความไม่เท่าทัน การท�าข่าวเกาะติดประเด็นของสื่อทางเลือกในพื้นที่ คูขนานไปกับการท�างานข่าว
  เกาะติดประเด็นของสื่อกระแสหลัก ซึ่งจะมีผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลหลายด้านต่อสาธารณะชน
- ความอ่อนด้อย ต่อการเชื่อมประเด็น หรือการจับมือเป็นเครือข่าย ระหว่างสื่อทางเลือก หรือประเด็น
  ปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะขยายประเด็น ข่าวพื้นที่การสื่อสารร่วมกันได้
- สื่อทางเลือกในพื้นที่ และสื่อกระแสหลักยังมีความอ่อนด้อยในการคิดประเด็น และการน�าเสนอที่มี
  คุณภาพเพื่อตอบ โจทย์ความต้องการเข้าใจของสาธารณะชนโดยรวม
-  ส่ือทางเลือกในพ้ืนท่ีไม่ค่อยยืดหยุ่นในการปรับตัวเพ่ือเข้าใจความต้องการ ความอยากรู้ของสาธารณะชน 

    ส�ารับบทสรุปส�าคัญเกี่ยวกับเด็นสุดท้าย คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือเนื้อหาที่ควรจะ
สื่อสารเรื่องปาตานี/ชายแดนใต้  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมไทยในห้วงเวลา บริบทปัจจุบันและ
อนาคตนั้น ดูเหมือนกับว่าจะต้องย้อนกลับไปดูจุดแข็ง จุดดอ่อน ที่กล่าวมาข้างต้น การย้อนกลับไปดู
เพื่อที่จะจัดการจุดอ่อนที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งให้ขยับไปข้างหน้าและมีความต่อเนื่อง

    ทั้งหมดคือ บทสรุปในวงเสวนาเพื่อชวนทบทวนเรื่องราวปาตานี/ชายแดนใต้ ที่เชื่อว่าเป็นการมอง
ของผู้คนในสังคมไทย ก่อนที่คนทำาสื่อจะกลับมาขยับ ขับเคลื่อน อีกสักตั้ง
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ปาตานี ฟอรั่ม ถึง จดหมายฉบับ “เคียงกัน”

    จดหมายถึงปาตานีเมื่อช่วงยาม “เคียงกัน” พึ่งส่งมาถึงเมื่อไม่นานมานี้ภายหลังจากกาลครั้งหนึ่ง
ปาตานี ฟอรั่ม เชิญชวน นักกิจกรรม คนท�างานเพื่อสังคมจากต่างภูมิภาค มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ และสัมผัสบรรยากาศปาตานี/ชายแดนใต้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากต้นปี 47 จนมาถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะบรรยากาศการท�างานของนักกิจกรรมท�างานรังสรรค์สันติภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นแง่มุมที่อยู่
ในความสนใจนักกิจกรรมต่างภูมิภาค อันเนื่องมาจากความคุ้นเคยและมีมุมมองต่อสังคมไทยใน
จินตนาการที่ “เคียงกัน”

                          จดหมายถงึปาตานเีมือ่ช่วงยาม “เคยีงกนั” พึง่สง่มาถงึโดย 2 นักกจิกรรมคนส�าคัญ คือ อรรถพร  ข�ามะโน 
พรรคสามัญชน และภัควดี  วีระภาสพงษ์ นักแปลวรรณกรรม ซึ่งทั้ง 2 ท่าน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นที่รู้จัก ใคร่รู้จากสาธารณะชนมากนักเท่าที่ทั้ง 2 ท่านอยากให้มองเห็น แต่ในทางกลับกัน 
เมื่อได้อ่านจดหมายฉบับนี้ อาจพบว่า ทั้ง 2 ท่านไม่ใช่ธรรมดาในแง่มุมมอง ความคิด ซึ่งสามารถสัมผัส
ได้โดยผ่านจดหมายฉบับนี้ จดหมายที่อาจชี้ชวนให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านเป็นรอบที่ 2 จนบางทีคิดว่า 
จดหมายถึงปาตานีเมื่อช่วงยาม “เคียงกัน”ไม่สมควรอยู่ในสถานะแน่นิ่งเพียงแค่นี้ เท่านั้น
 

 

จดหมายถึงปาตานีเมื่อช่วงยาม “เคียงกัน” (ฉบับที่ 1-2)
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ฉบับที่ 1:  “ปาตานี” ไปแล้วก็อยากไปอีก สั้นๆ จาก ภัควดี วีระภาสพงษ์

     หลังจากที่ได้พบปะเสวนากับเพื่อน ๆ  ปาตานีฟอรั่มที่มาจัดเสวนาที่เชียงใหม่แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้รับการ
ชวนเชิญให้ไปเยือนถิ่นปาตานีเพื่อร่วมงานปาตานีฟอรั่มเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557  นี่เป็นการเดินทาง 
ไปปาตานีครั้งแรกของข้าพเจ้าหลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ระหว่างอยู่ในปาตานี ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้อง ๆ  และพี่ ๆ  นักกิจกรรม/นักวิชาการ 
หลายท่าน  ทุกคนมีน้�าใจ รอยยิ้มและความอดทน  ทั้งยังพาข้าพเจ้าไปกินไปเที่ยวและเยี่ยมเยือนตาม
สถานที่ต่าง ๆ  ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

     ถึงแม้ปาตานีจะเป็นพื้นที่ภายใต้ความขัดแย้ง แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความขัดแย้งมิใช่อยู่ในระดับบุคคล  
ชาวปาตานีที่ข้าพเจ้าพบเจอมีน้�าใจเอื้ออารีและเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย  อีกทั้งมีความ
กล้าหาญ  แม้ด�าเนินชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอน แต่พวกเขายังมีเสียงหัวเราะและความเข้าใจให้ผู้อื่น 

     อาจเพราะชาวปาตานีด�ารงชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้เอง เยาวชนคนหนุ่มสาวที่นั่นจึงมีความ 
กระตือรือร้นที่จะท�ากิจกรรม ที่จะเรียนรู้ และแสวงหาทางออกต่อปัญหาต่าง ๆ

     ชาวปาตานีต้องมีชีวิตภายใต้กฎอัยการศึกมานับสิบปีแล้ว  ส�าหรับประชาชนส่วนที่เหลือของประเทศ 
แม้เพียงเรามีชีวิตภายใต้กฎอัยการศึกแค่วันเดียวสัปดาห์เดียว เราก็อึดอัดเหมือนหายใจไม่ออก  เราจะ
ด�ารงชีวิตอย่างไรหากต้องอยู่ใต้ปากกระบอกปืนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด  หากวันใดที่เรารอดพ้นจากอ�านาจ
บังคับของกฎอัยการศึก เราก็มุ่งหวังว่าทั้งพวกเราและชาวปาตานีจะได้หลุดพ้นพร้อมกัน  และการหลุด
พ้นนั้นจะมาพร้อมอ�านาจในการก�าหนดชะตากรรมของตัวเราเองด้วย
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ฉบับที่ 2 : เราต่างพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ เพราะเรื่องจริงก็คือ เสียงคนเล็กคนน้อย
          โดย Usup Subcomandante

     15 ปี นับจากการเริ่มมาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ปาตานี ผมได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวของ
ปาตานีในหลากหลายบริบท แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมในเวทีของคนท�างานประชาสังคม
(สายสื่อ)อย่างเป็นทางการ การแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้กับคนท�างานประชาสังคมในหลายบทบาททั้งใน
และนอกเวทีเสวนา ซึ่งขยายตัวอย่างมากนับตั้งแต่ความรุนแรงในพื้นที่เริ่มส่งผลในวงกว้างมากขึ้น มัน
ท�าให้ผมรู้สึกเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่ได้รับรู้จากเสียงคนท�างานในพื้นที่ แม้เสียงของเพื่อนพี่น้องคนท�างาน
มันชัดเจนในค�าอธิบาย แต่มันแผ่วเบาเหลือเกินในการได้ยินของผม การประกาศถึงอ�านาจรัฐไทยของ
ชนชั้นน�า มันชั่งเสียงดังเสียจนกลบเสียงที่ผมอยากได้ยิน

     สิ่งนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่ปาตานี ในเชียงรายที่ผมอาศัยอยู่ปัจจุบันมันกลับเป็นเฉกเช่นเดียวกัน 
เราต่างพ่ายแพ้ทางการเมือง นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกเมื่อผมไปถึงปาตานี เราต่างมีคู่ตัวสู้ตัวฉกาจคือใคร
ก็ตามที่ปล้นอ�านาจของเราไปและสั่งเราให้เชื่อฟัง ในฐานะความเป็นมนุษย์ที่เท่ากัน สิ่งที่เราต้องการมัน
ไม่ใช่การร้องขอแต่มันคือการต่อรองกันอย่างเท่าเทียม และเราต่างเหลือพื้นที่นี้อันน้อยนิดโดยเฉพาะใน
บริบทสังคม ณ วันนี้

     ในหลักการข้างต้น จึงถือเป็นการเรียกร้องของผมในฐานะสหายถึงเพื่อนพี่น้องที่ปาตานีและในที่
อื่นๆ สู่แนวทางการก้าวเดินต่อไป แม้เป้าหมายรายทางเราจะต่างกัน หากเราเชื่อมั่นในเสียงของสามัญ
ชนที่เท่ากัน เราก็ยังมีทางเดินร่วมกันอยู่ ส�าหรับผมแม้มันจะท�าให้ต้องรู้สึกเหนื่อยมากๆกับสถานการณ์
ความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญการเคลื่อนไหวต่อสู้มาอย่างยาวนาน แต่มันก็ยังเป็นความหวังที่เราต้อง
รักษาไว้ให้มั่นเสมอ และมันจะไม่ใช่การพ่ายแพ้ตลอดกาล เราเหล่าสามัญชนจะต้องก้าวไปสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของการใช้อ�านาจรัฐอย่างเท่าเทียมเพื่อประกาศว่าพวกเราต้องการอะไร

     ในที่สุดไม่ว่าเรื่องราวปาตานีจะเดินไปสู่จุดใด บทบาทของประชาสังคมที่เติบโตขึ้นและพยายาม
รังสรรค์เสียงของคนเล็กคนน้อยสื่อสารให้สังคมได้ยิน และมีพื้นที่อ�านาจอยู่จริงในสังคม ผมขอชื่นชม
และสนับสนุนแนวทางในหลักการนี้ และหวังใจให้ประชาสังคมในปาตานียึดมันไว้ให้มั่น

     และในท้ายที่สุดความส�าเร็จของเรา(ประชาสังคม)มันจะสะท้อนให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาท
หน้าที่ของเราที่น้อยลงเรื่อยๆและลดลงตามล�าดับ จนไม่มีเรา(ประชาสังคม)ในที่สุด นั่นหมายความว่า 
เสียงของสามัญชนได้ดังขึ้นในสังคมได้อย่างเท่าเทียมแล้ว

“แล้วเรา(ประชาสังคม)ก�าลังมุ่งสร้างภาระหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้นหรือลดลง”
 
จบไปแล้ว จดหมายถึงปาตานี ดินแดนที่พร้อมรับฟังจดหมายฉบับต่อไป..
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