
New/community Media & New Social Movement

วัน ‘สื่อ’ ทางเลือกชายแดนใต
13 มีนาคม 2554

จัดโดย
เครือขายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต

สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต
มูลนิธิซาซากาวาเพื่อสันติภาพ แหงประเทศญี่ปุน

เครือขายชางภาพชายแดนใต
Southern Peace Media Group

InSouth
ฯลฯ
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ที่มา: ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2554



พื้นท่ีทางการเมืองปจจุบัน

การพูดคุย
มีรองรอยของการพูดคุย

เริ่มมีการรวมตัวกันมากขึ้น
มีการทำงานความคิดมากขึ้น

มีเวทีสาธารณะเชิงนโยบายมากขึ้น
มีแหลงทุนมากขึ้น

บทบาทผูหญิงเพ่ิมมากขึ้น
วัฒนธรรมเขมแข็ง

การพูดคุย
ไมมีทิศทาง

ไมมีขอผูกมัดทางการเมือง

ไมมีความมุงมั่น	  (Pol.will)
ไมมีเอกภาพ/	  แขงขัน

ไมมีพลังผลักดัน/เปลี่ยนแปลง
ทิศทางการขับเคลื่อนไมชัดเจน
ทำงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก

ความสัมพันธกับรัฐ

ตกเปนเหย่ือ/	  ถูกกระทำ/	  กลัว
ถูกนำมาอาง	  มีสวนรวมนอย

ปญหาการสื่อสาร
ขาดภูมิคุมกัน



การเมืองนำการทหารดวยการเปด
พื้นท่ีทางการเมือง

(Best	  Case)

เจรจา	  ขบวนการตองมีเอกภาพ
และลดปฏิบัติการรุนแรงลง

รัฐบาลสรางเอกภาพพรอมเจรจา
ลดกำลังทหารในพ้ืนที่ที่ไมมีความ

จำเปนอยางมีขั้นตอน
ยกเลิกกฎหมายพิเศษและสราง
ความเขมแข็งกับกระบวนการ

ยุติธรรม
ลดปฏิบัติการใชความรุนแรง

-‐ มีศักยภาพเชิงองคกร	  เชน	  สภา
ประชาชน	  และมีพลังอำนาจใน

การชี้ทิศทางนโยบาย

-‐ 	  เสรีภาพและคุณภาพของสื่อใน

การเขาถึงความจริงและสราง
ความเขาใจที่ถูกตอง

ชุมชนใชสิทธิของตนเองตาม
ครรลองประชาธิปไตยไดเต็มที่



“เว็บไซดเปดโอกาสใหคนทำสื่อ ซึ่งอาจไมมีประสบการณ จากที่เราเคยคิด
วาการทำงานสื่อเปนเรื่องไกลตัว สื่อใหมทำใหคนรูสึกใกลชิดกับมันและเริ่มตน
ทำสื่อไดเอง ซึ่งในอนาคตเชื่อวาจะสามารถพัฒนาไปเปนมืออาชีพได  ที่สำคัญ 
สื่อใหมยังทำใหเราเปนอิสระจากแรงบีบตางๆ ที่สื่อกระแสหลักตองเจอ ทำให
เราสามารถนำเสียงที่ไมเคยถูกรับฟงออกไปขางนอกไดดวย” 

มาหามะสาบรี เจะเลาะ นักขาวพลเมือง 
Southern Peace Media  Group

มีสื่อใหมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตจำนวนมาก



การรับรูขาวสารประชาชนจังหวัดชายแดนใต: ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ

ที่มา: สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2553



❊

สื่อสาร สงตอ
กำหนดและผลักดัน
นโยบายสาธารณะ

news 
papers

Televisions
เปนกระบวนการสื่อสารทางเดียว
จากผูสงสาร ➟ ผูรับสาร
เปาหมายการสื่อสาร: โนมนาวชักชวน

Mass Media

world / Global

Communities 
Local

social network

new media

วิทยุ

วิทยุทองถิ่น

วิทยุชุมชน

หอกระจายขาว
สื่อชุมชน /

 สื่อวัฒนธรรม

เปนกระบวนการสื่อสารสองทาง ระหวางผูรับสารและผูสื่อสาร มีลักษณะสื่อสาระหวางกลุม เครือขายสูง
เปาหมายการสื่อสาร: เพื่อทำความเขาใจกัน

สื่อบุุคคล เวทีชุมชน

ยกระดับการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตองใช ‘สื่อผสมผสาน’ (mix media)

นักขาวพลเมือง

• การสื่อสารถึง “กลุมเปาหมาย” โดยตรง

• มีการ “สนทนา” กันอยางใกลชิด
• ผูรับสารเปลี่ยนบทบาทเปนผูสื่อสารเอง
• เปนเครื่องมือขบวนการเคลื่อนไหวทาง
  สังคมระดับตางๆ ได

นิทรรศการภาพ



❊

สื่อสาร สงตอ
กำหนดและผลักดัน
นโยบายสาธารณะ

world / Global

Communities 
Local

social network

new media

วิทยุ

วิทยุทองถิ่น

วิทยุชุมชน

สื่อบุุคคล

เวทีรับฟงความเห็น 
47 เวที

นักขาวพลเมือง

เวทีวิชาการสาธารณะ: 
นครปตตานีภายใตรัฐธรรมนูญไทย

การสื่อสารเรื่อง ‘ตองหาม’: นครปาตานี (Autonomy)
สูการออกแบบรูปแบบ “การปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ”

ThaiPBS ทีวีสาธารณะ
• รายการวาระประเทศไทย
• รายการเปลี่ยนประเทศไทย

สื่อสารเสียง 
“คนใน”:

รอยคลิปรอยเสียง

• ใชพื้นที่สื่อเปน “พื้นที่ทางการเมือง”
• เชื่อมคน - เครือขาย - ความรู 
• กำหนด “วาระการสื่อสาร”
• ถายทอดสดออนไลน ใหเสียง “คนใน” ออกสูภายนอก

• รวมมือกับสื่อมวลชนในการผลักเปนนโยบายสาธารณะ



❊

สื่อสาร สงตอ
กำหนดและผลักดัน
นโยบายสาธารณะ

world / Global

Communities 
Local

social network

new media

วิทยุ

วิทยุทองถิ่น

วิทยุชุมชน
หอกระจายขาว

เครือขายชางภาพ
ชายแดนใต

สื่อบุุคคล เวทีชุมชน

นักขาวพลเมือง

นิทรรศการ
ภาพถายเฉพาะกิจ

กรณีภัยพิบัติปลายป 2553หลังภัยพิบัติ:

• รายการเวทีสาธารณะ ThaiPBS
• นักขาวสวนกลางลงพื้นที่ รายงานขาวเชิงลึกมากขึ้น



ผลิตวัตถุทางวาทกรรมเพื่อการเคลื่อนไหว

เขตปกครองพิเศษ

กระบวน
การเจรจา

ความยุติธรรม

ภาควิชาการ

ภาคประชาสังคมสื่อสาธารณะ



เยียวยา

สื่อสาร
สาธารณะ

ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม

วิชาการ

การศึกษา 
ศาสนา 

สมาคมทาง
เศรษฐกิจ

สิทธิ
มนุษยชน

สาธารณสุข

พัฒนาชุมชนpeace 
dialogue

แหลงทุน

เครือขาย

ภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณ
แตละองคกรมี “วาระ” การทำงานชัดเจน

ยังไมสามารถรวมตัวสรางพลังอำนาจ
ตอรองกับผูใชความรุนแรงทุกฝายได

ขาดเปาหมายกระบวนการสันติภาพรวมกัน

+

-

ประเมินภาคประชาสังคมพื้นที่ชายแดนใตในสถานการณความไมสงบ

ที่มา: โครงการจัดทำแผนผังองคกรประชาสังคม องคกรชุมชนที่ทำงานในจังหวัดชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2554

โจทยพื้นฐาน: “เราจะอยูรวมกันไดอยางไร?”



เยียวยา

สื่อสาร
สาธารณะ ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม
วิชาการ

การศึกษา 
ศาสนา 

สมาคมทาง
เศรษฐกิจ

สิทธิ
มนุษยชน

สาธารณสุข

พัฒนาชุมชนpeace 
dialogue

แหลงทุน

เครือขาย

พื้นที่ทางการเมือง

มากขึ้น

นอยลง

ความรุนแรงลด

ความรุนแรงเพิ่ม

คาดหวังภาคประชาสังคมสรางพื้นที่ทางการเมือง


