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This research applies qualitative research method aiming to study ideology of media
ownership and the role of cross-border alternative media, to communicate about minorities in
Myanmar. This media is tool for fighting over political struggle among ethnic minorities in
Myanmar’s democratization.
The case study of Salween Post journals and Salween News Online website between
2010 and 2012 shows that the cross-border alternative media reflects an ideology of media
ownership in establishing justice to Myanmar's ethnic minorities ; i.e. Karen,Taiyai,Rohingya,and
Kachin. Both Salween Post journal and Salween News Online website reveal problems and
impacts occurring to Myanmar’s ethnic minorities such as violence, unfairness, as well as policy
problems. Hence, alternative media, Salween Post journal and Salween News Online website
noticeably has important roles in communication about minorities in Myanmar in three issues:
constructing the area of communication, increasing voice of the voiceless groups, and
understanding Myanmar's ethnic minorities’ situation. Both alternative media supportively pave
way for an involvement of ethnic minorities in political activities especially political struggles in
their country. These media are also intended to reach various audiences in Thailand as their
publications are in Thai language and their publications are readily available in every university in
Thailand. Moreover, their online data is simply accessed. Unsparingly, both Salween Post journal
and Salween News Online website become most popular used in studying, referencing in
academic documents as well as other media. Predictably, to some certain degree, both Salween
Post journal and Salween News Online website have significant roles in tackling political struggle
in Myanmar and eventually become substantial foundation for other users such as students,
professor,academic,humanitarian organizations,and those who are interested in Myanmar studies
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
การสื อสารมี ลักษณะเป็ นกระบวนการอย่างหนึงที ถือได้ ว่ามีบทบาทสํ าคัญอย่างยิงต่อ
กระบวนการเปลียนแปลงทางสังคม อีกทังนั
& บว่ามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็ น
อย่างมาก ถ้ าสังคมไม่ได้ รับรู้ เรื องราวข่าวสารเกี ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ หรื อเรื องอืนๆ สังคมจะ
ดํารงอยู่ไม่ได้ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิงเมือโลกก้ าวเข้ าสู่ยคุ การแพร่ กระจายของข่าวสารก็
ยิงเกิ ดขึน& ในวงกว้ าง และส่งผลกระทบถึงตังแต่
& ระดับบุคคล ซึงเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุดในสังคมไป
จนถึงระดับโลก
การรับรู้ ข่าวสารผ่านสือกับการพัฒนาทางด้ านการเมือง หรื อความสัมพันธ์ ระหว่างสือกับ
การเมืองนัน& นับได้ ว่าเป็ นสิงทีต้องให้ ความสําคัญควบคู่กันไป ซึงในการดําเนินการทางการเมือง
การปกครองนัน& “การสื อสาร” ถื อได้ ว่าเป็ นเครื องมือทางการเมืองที สําคัญชนิดหนึง1 ซึงจะเป็ น
ตัวกลางสําคัญทีสามารถทําให้ ระบบการเมืองเหล่านันมี
& ความมัน คงแข็งแรงได้ สือจะเป็ นเครื องมือ
สําคัญทีคอยนําเสนอข้ อมูลข่าวสารออกไปให้ กบั ประชาชนได้ รับรู้ โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านการเมือง2
ดัง นัน& แล้ วบทบาทหน้ าที ทีสําคัญ ของกระบวนการสื อสารในฐานะที เป็ นเครื องมื อ หรื อสื อทาง
การเมืองนัน& จึงเห็นได้ ชดั เจนจากบทบาทหน้ าทีในการถ่ายทอดข่าวสาร และความรู้ ทางการเมือง
ผ่านสือประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสือใหม่ทีมกั ถูกนํามาใช้ ในปั จจุบนั ทีสําคัญทุกวันนี &สือไม่ได้ ทํา
หน้ าทีเพียงนําเสนอข้ อมูลข่าวสารทางการเมืองให้ กบั ประชาชนได้ รับทราบเท่านัน& หากแต่ยงั มีการ
ใช้ สือเพือเผยแพร่ หรื อปลูกฝั งความคิดความเชือทางการเมืองอีกด้ วย หรื อในทางรัฐศาสตร์ เรี ยก
ลักษณะดังกล่าวว่าเป็ นการครอบงําทางความคิดอีกรูปแบบหนึง 3 ซึงเป็ นความพยายามทีจะใช้ สือ
ในการชักชวน โน้ มน้ าวประชาชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการทางการเมืองรูปแบบต่างๆ
ลักษณะโดยทัว ไปทางการสือสารดังทีผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวมาเบื &องต้ น ล้ วนเป็ นลักษณะของการ
สือสารทีเป็ นไปในทิศทางด้ านเดียวเท่านัน& (ปราศจากการตอบโต้ หรื อแสดงความคิดเห็นใดๆของ
1

สมควร กวียะ, การสือสารมวลชน บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ดอกหญ้ า, 2539),

หน้ า 25.
2

ยุทธพร อิสรชัย, “อินเตอร์ เน็ตกับการเมืองไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้ า 31.
3
เรื องเดียวกัน, หน้ า 31-32.

2
ผู้รับสาร) กระบวนการสื อสารในลักษณะดังกล่าวจึงมี ลักษณะเป็ นไปเพื อการครอบงํ า ซึง เป็ น
ปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึงที ทําให้ ประชาชนบางกลุ่มเกิ ดความไม่พอใจ หรื ออาจมี ปฏิ กิริยาในการ
โต้ ต อบเป็ นสองลักษณะที สํ าคัญ นัน คื อ อย่ า งแรกเป็ นลัก ษณะของ “การกลัว และพยายาม
หลี กเลี ยงที จะสื อสาร หรื ออี กลักษณะหนึงคื อ มี ความเบื อหน่าย และเกิ ดการเมิ นเฉยที จะติ ดตาม
ข่าวสารการเมื อง”4 ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ &นในสังคมทีปราศจากคุณค่าของ
ความเป็ นประชาธิปไตย เป็ นสังคมทียงั ไม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถใช้ สือได้ อย่างเต็มที
ในสังคมปั จจุบนั ทีดํารงอยูท่ า่ มกลางความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการสือสาร ซึงเป็ น
ยุคทีประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสารได้ มากขึ &นกว่าในอดีตทีผ่านมา* การจะปิ ดบังข้ อเท็จจริ งต่างๆ
หรื อเป็ นการสื อสารด้ านเดี ยวที ปราศจากการมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น หรื อปิ ดกัน&
โอกาสในการโต้ ตอบจากประชาชนโดยปราศจากการให้ ความสําคัญกับผู้รับสารจึงเป็ นไปไม่ได้ อีก
แล้ ว กระบวนการสือสารแบบสองทางจึงเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการสร้ างความเท่าเทียมให้ เกิด
ขึ &นกับผู้สง่ สาร และผู้รับสาร ทิศทางการสือสารในลักษณะดังกล่าวจึงกลายมาเป็ นเครื องมือสําคัญ
ที ก่อ ให้ เ กิ ดการเปลี ย นแปลงทางสัง คมในด้ านต่า งๆตามมามากมาย ไม่ว่ าจะเป็ นด้ า นสัง คม
การเมือง ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านชีวิตความเป็ นอยู่ รวมไปถึงทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนก็ มี
การเปลี ยนแปลงไปด้ วย อย่างไรก็ ตามแม้ ว่าสื อจะมี พัฒนาการก้ าวหน้ าไปมากเพี ยงไร ก็ ยัง มี
สื อมวลชนจํ านวนมากที มีข้อจํ ากัดในเรื องเสรี ภาพในการนําเสนอข่าวสารของสื อ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อจํากัดทีเกิดขึ &นจากอํานาจของรัฐ หรื อข้ อจํากัดในการนําเสนอข่าวของสือสิงพิมพ์ทีอยู่ในอํานาจ
ของนายทุนเจ้ าของกิจการก็ตาม จึงทําให้ สือมวลชนในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถทีจะทําหน้ าที
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เรื องเดียวกัน, หน้ า 36.
การสือสารทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์ นนถื
ั & อได้ ว่า การรับข่าวสารทางการเมืองของบุคคลจะช่วยให้ บคุ คลได้ รับความรู้
และข้ อมูลต่างๆ อันมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ ในทางกลับกันการทีบุคคลมีความรู้ ในข่าวสารทาง
การเมืองน้ อย ก็จะทําให้ กลุ่มคนเหล่านันมี
& ท่าทีเฉยชาต่อกระบวนการต่างๆทางการเมืองในทุกรู ปแบบ ซึงสอดรับกับทรรศนะของอุบล
M
รัตน์ ศิริยวุ ศักดิ นักวิชาการด้ านสือสารมวลชนทีเห็นว่า ความเข้ มแข็งของระบอบประชาธิปไตยนันขึ
& &นอยู่กบั การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ
ผู้รับสาร ยิงผู้รับสารมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกว้ างขวาง และลึกซึ &งมากขึ &นเพียงใด การสร้ างสรรค์ และตรวจสอบระบอบประชาธิปไตยก็มี
ได้ มากขึ &นเท่านัน& กระบวนการสือสารจะเป็ นประชาธิปไตยได้ นนจึ
ั & งต้ องขึ &นอยู่กบั ปฎิสมั พันธ์ ความร่ วมมือ ความกระตือรื อร้ นใส่ใจทีจะให้
ความสําคัญกับคุณค่าของประชาธิ ปไตยอย่างแท้ จริ งของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยทีขาดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได้ ดูรายละเอียดใน
บุณฑริ กา เจี ยงเพ็ชร์ , “พฤติกรรมการสือสารทางการเมืองผ่านสือมวลชน สือบุคคล สืออินเตอร์ เน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยทีมีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองทีเกียวกับการเลือกตังระบบใหม่
&
ของกลุ่มผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ต
ในกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสือสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543), หน้ า 3.
*
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“สื อ ” ของ “มวลชน” ได้ อย่างแท้ จริ ง ซึง นัน หมายความว่า สือมวลชนเองก็ไม่สามารถทีจะทําหน้ าที
เป็ นกระบอกเสียงให้ กบั ประชาชนได้ อย่างสมบูรณ์ 5
ดังนันท่
& ามกลางความเจริ ญทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปั จจุบนั ทีเทคโนโลยีทางการ
สือสารได้ พัฒนารุ ดหน้ าไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดช่องทางการสื อสารใหม่ๆเพิมมากขึน&
โดยเฉพาะการสือสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์อย่าง “อินเตอร์ เน็ต” โดยเฉพาะอย่างยิงการเกิดขึ &นมา
ของเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อกต่างๆ และรวมไปถึงสือมวลชนประเภทอืนๆ ไม่ว่าจะเป็ นสือสิงพิมพ์
ประเภทต่างๆที มีการพัฒนาเปลี ยนแปลงไป อิ ทธิ พลของสื อใหม่ๆ เหล่านัน& เกิ ดขึน& มาเพื อสร้ าง
บรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมที ตืนตัวทางการเมือง โดยทีสือประเภทดังกล่าวจะเป็ นเครื องมื อ
ทางการสื อสารที สําคัญที จะมี บทบาทในการส่งเสริ มพัฒ นาการทางสังคมให้ เป็ นไปในรู ปแบบ
ประชาธิปไตยทีมีความสมบูรณ์มากยิงขึ &น เพราะการใช้ สือใหม่ หรื อ New Media ทีหลากหลาย
มากยิงขึ &นนันนั
& บได้ ว่าเป็ นการเปิ ดพื &นทีทางสังคมให้ ประชาชนสามารถทีจะใช้ สิทธิและเสรี ภาพได้
ตามคุณค่าของประชาธิปไตยในการเข้ ามามีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมเพิมมากยิงขึ &น ด้ วยเหตุนี &การใช้
สือเพือสนทนาแลกเปลียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ หรื อการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในเว็บไซต์ที
เป็ นเครื อข่ายทางสังคมรูปแบบใหม่ หรื อสือทางสังคมสมัยใหม่ อาทิ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก และ
บรรดาสื อ ทางเลื อ กต่า งๆ จึ ง กลายมาเป็ นการสร้ างพื น& ที ทางสัง คมได้ อีกรู ปแบบหนึ ง อันเป็ น
ลักษณะที สํ าคัญ ของการเคลื อ นไหวทางสัง คมรู ปแบบใหม่ ทีส อดรั บ กับการดํ าเนิ นชี วิตในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ามกลางบรรยากาศทางสังคมการเมืองทีเป็ นประชาธิปไตยมากกว่าในอดีต
ทีผา่ นมา
ลักษณะดัง กล่าวจึง แสดงให้ เ ห็ นข้ อเท็ จ จริ ง ที ว่า การสื อสารทางการเมื องในสัง คมยุค
ปั จ จุบัน ประชาชนไม่ไ ด้ อยู่ใ นฐานะเป็ นผู้รับสารฝ่ ายเดี ยวอี กต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ ง การที
ประชาชนสามารถใช้ ศกั ยภาพทีตนมีในการแสดงออกถึงข้ อเรี ยกร้ อง ความต้ องการ และความ
คิดเห็ นทางการเมื องต่างๆได้ อย่างไม่มี ข้อจํ ากัด ซึง เป็ นไปตามสิทธิ และเสรี ภ าพที เ ขาพึงมี ใ น
บรรยากาศทางสังคมทีเป็ นประชาธิปไตย* อันเป็ นสังคมเปิ ดทีประชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วม
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ดันแคน แมคคาร์ โก, รมัยมาศ โบว์ร่า, สือมวลชนไทยกับการผลักดันนโยบาย (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา
,2539),หน้ า 42-43.
*
หน้ าทีสําคัญของสือมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ได้ แก่ การทีสือต้ องเป็ นตลาดเสรี ทางความคิด โดยทีสือต้ องเปิ ดโอกาส
ให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ , สือต้ องสะท้ อนภาพของสังคมอย่างเทียงตรงปราศจากอคติ, สือต้ องเป็ นผู้เฝ้าระวังภัยให้ แก่สงั คม คือ คอย
เฝ้าดูความผิดปกติทีเกิดขึ &นกับบ้ านเมือง ดูรายละเอียดเพิมเติมใน วิภา อุตมฉันท์, ปฏิรูปสือเพือสังคม หลักคิด และบทเรี ยนจากนานา
ประเทศ (กรุ งเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิช าการสือ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2544),หน้ า 164-171.
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ในการตัดสิ นใจ โดยใช้ สื อเป็ นเครื องมื อทางการสื อสาร หรื อแสดงความคิดเห็นที เ กี ยวข้ องกับ
การเมืองได้ อย่างไม่จํากัด
ตัวอย่างเหตุการณ์ในสังคมยุคปั จจุบนั ทีสือเข้ ามามีอิทธิพลสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ อย่างในกรณี การเปลียนแปลงทางการเมื องของโลกอาหรับ หรื อทีเรี ยกว่า “อาหรับสปริ ง
(Arab Spring)”* นัน& จะเห็นได้ ชดั ถึงบทบาทของปั จจัยใหม่ทีถกู นํามาใช้ เป็ นอาวุธทางการเมืองใน
การต่อสู้กบั สถาบันการเมืองทีมีอํานาจ โดยปั จจัยใหม่ในทีนี &ก็คือ “สื อดิ จิตอล โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค”
จนทําให้ หลายๆคนตังข้
& อสังเกตว่า “การปฏิ วตั ิ อียิปต์ ทีผ่านมานัน< ถูกขับเคลื อนโดยใช้เฟซบุ๊กเป็ น
เครื  องมื อ” 6 ดัง นัน& การใช้ เ ทคโนโลยี การสื อสารสมัยใหม่ หรื อ New Media จึง กลายมาเป็ น
เครื องมือชุดใหม่ในทางการเมื อง สังเกตเห็นได้ ชัดเจนจากทุกเหตุการณ์ ในการชุมนุม มักจะถูก
บันทึกภาพด้ วยโทรศัพท์ มือถื อ และโพสต์ขึน& บนเฟซบุ๊กอย่างทันท่วงที ทํ าให้ ผ้ ูรับสารสามารถ
ติดตามสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ วในแบบ “เวลาจริ ง (Real Time)” 7 กรณีตวั อย่างทีผ้ วู ิจยั ยกขึ &น
มานันจึ
& งแสดงให้ เห็นแล้ วว่า สือใหม่ หรื อ New Media เหล่านี & นับได้ ว่ามีบทบาทสําคัญต่อการ
เรี ยกร้ องประชาธิปไตย ท่ามกลางบรรยากาศทางสังคมทีให้ ความสําคัญกับสิทธิ และเสรี ภาพเหนือ
สิงอืนใด** ด้ วยเหตุนี &จึงทําให้ เห็นได้ ชดั ว่าปั จจุบนั ประชาชนโดยทัว ไปต่างมีความกระตือรื อร้ นที
จะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสาร และเริ มสนใจทีจะวิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาบ้ านเมืองมากยิงขึ &น ในด้ านสือก็
มี พัฒนาการไปด้ วยเช่นกัน เห็นได้ จ ากการมี รายการแนววิเคราะห์ วิจารณ์ เหตุการณ์ บ้านเมื อง
เกิดขึ &นมากมายตามสือประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสือ
ออนไลน์ (Internet) ทัว ไป โดยสือประเภทเหล่านี &ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรับสารสามารถมี ส่วนร่ วมใน

*

อาจกล่าวได้ ว่าตัวแบบจากการปฏิวตั ิตูนีเซีย และอียิปต์ ในปี 2011 ได้ สะท้ อนให้ เห็นผลทีเกิดขึน& จากการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิตอลในการต่อสู้ทางการเมือง โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึ &นนัน& นับว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ &นตามมา และส่งผลสะเทือนต่อเหตุการณ์
อืนๆอย่างต่อเนืองเป็ นเสมือน “ลูกโซ่” ซึง หากนําเหตุการณ์ทีเป็ นการเปลียนแปลงของผู้นําทางการเมืองของโลกอาหรับมาเรี ยงกันแล้ วจะ
เห็นได้ ว่า ระบอบอํ านาจนิ ยมในตูนีเซี ยสิ< นสุดด้วยการออกนอกประเทศของประธานาธิ บดี เบน อาลี ในวันที  14 มกราคม 2011 และใน
วันที  11 กุมภาพันธ์ 2011 ระบอบการปกครองของประธานาธิ บดี มูบารักในอี ยิปต์ ก็สิ<นสุดลง ซึ งผลพวงจากความเปลี ยนแปลงที เ กิ ดขึ< น
จากตูนีเซี ย จนถึงอี ยิปต์นนั< ได้ขยายตัวไปทัว ภูมิภาค และลุกลามไปทัว โลกอาหรับ
6
มติช นออนไลน์ , “สุ รชาติ บํารุ ง สุ ข” วิเ คราะห์ การเมืองดิจิตอล [ออนไลน์ ], 2-8 พฤศจิ กายน 2555, แหล่งทีม า
http://www. matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351918491&grpid=01&catid=01
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เรื องเดียวกัน
**
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิMมองว่าสือใหม่ดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหาอยู่ เห็นได้ จากการทีสือเหล่านัน& ยังคงจํ ากัดอยู่กบั กลุ่มชนชัน&
กลางซึง เป็ นฐานของสีอหลักอยู่อย่างเดิม ทีทําให้ พื &นทีในโลกออนไลน์ ทีดเู หมือนจะเป็ นพื &นทีใหม่ แต่ก็ไม่ใช่พื &นทีสําหรับคนไม่มีปากไม่มี
เสียง หรื อ Voice of Voiceless หากแต่เป็ นพื &นทีในการเปิ ดช่องทางการสือสารให้ กบั คนกลุ่มเดิมทีมีความสามารถเข้ าถึงช่องทางการ
สือสารอืนอยู่แล้ ว ดูรายละเอียดเพิมเติมจาก อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิM, “พูดถึงนิวมีเดีย พูดถึงสิทธิในการสือสาร,” ใน สือออนไลน์ BORN TO
BE DEMOCRACY, ชูวสั ฤกษ์ ศิริสขุ , บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ PRACHATAI BOOKCLUB,2554),หน้ า 26-34.
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การวิพากษ์ วิจารณ์ หรื อแสดงความคิดเห็นได้ (เห็นได้ ชดั จากการเปิ ดให้ ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นผ่าน SMS, Facebook, Page ต่างๆได้ อย่างอิสระ) ลักษณะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสําคัญ
ทีทําให้ เกิดการเผยแพร่ ข่าวสาร และการแสดงออกในความคิดเห็นทางการเมือง ซึงมิได้ ถูกจํากัด
ขอบเขตอยู่เฉพาะในวงแคบอี กต่อไป ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี การสื อสารจึงเป็ นตัว
ผลักดันทําให้ เกิดช่องทางการสือสารทีเป็ นอิสระมากกว่าในอดีต
สําหรับพัฒนาการระบบสือสารมวลชนในพม่า อาจกล่าวได้ ว่าเสรี ภาพสือมวลชนพม่าถูก
คุกคามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคทีนายพลเนวินยึดอํานาจปกครองประเทศได้ เบ็ดเสร็ จ
ในปี 1962 ส่ ง ผลให้ ก ารนํ า เสนอเนื อ& หาข่ า วสารผ่ า นสื อ อยู่ ภ ายใต้ ก ารสัง การของกระทรวง
สารสนเทศ ซึงเป็ นองค์กรทีมีบทบาทสําคัญสูงสุดต่อการควบคุมแนวทางการนําเสนอข่าวสารของ
สือสารมวลชน ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ สือมวลชนพม่าต่างตอบโต้ ต่อสถานการณ์ คกุ คามสือของ
รัฐบาลทหาร อย่างไรก็ตามแม้ ว่าสือจะพยายามต่อสู้เพือเสรี ภาพ แต่สือก็ไม่สามารถต้ านทานกับ
สถาบันอํานาจทีเหนือกว่าของทหารได้ * ดังนันแม้
& ว่าสือมวลชนพม่าในยุคนี &จะเซ็นเซอร์ ตวั เองเพือ
ความอยูร่ อดปลอดภัยขององค์กร แต่ก็ยงั เกิดการกระทบกระทัง กับรัฐบาลพม่าอยู่เสมอ ซึงในทีสดุ
รั ฐ บาลได้ อ อกกฎหมายเพื อ ควบคุม สื อ โดยได้ กํ า หนดให้ สํ า นัก พิ ม พ์ ทุก แห่ ง ต้ อ งยื น คํ า ขอต่ อ
ทะเบียนทุกปี ทีสําคัญยังมีการจัดตังคณะกรรมการจดแจ้
&
งการพิมพ์ (The Press Registration
Board) และคณะกรรมการตรวจสอบสิงพิมพ์ (The Press Scrutiny Agency) เพือกํากับดูแลสือ
โดยอยูภ่ ายใต้ กระทรวงสารสนเทศของพม่าอีกด้ วย ซึงทําให้ เห็นได้ ว่าคณะกรรมการทีจดั ตังขึ
& &นมา
ดังกล่าวนัน& ต่อมาจึงกลายมาเป็ นต้ นแบบในการเซ็นเซอร์ สือในพม่าทีดํารงอยู่มายาวนานกว่า 48
ปี 8 พัฒนาการดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าสื อพม่าในอดีตต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายควบคุมของ
รัฐบาลเผด็จการทหารอย่างเข้ มงวด สือจึงมีพื &นทีจํากัด และมักได้ รับการละเมิดถูกลิดรอนสิทธิและ
เสรี ภาพ และเสียงต่อการถูกจับกุมคุมขังตลอดเวลา ด้ วยเหตุนี &นักข่าวพม่าทีต้องการเสรี ภาพใน
การทําข่าวนันมี
& ทางเลือกเดียว นัน คือ “ต้ องทํางานจากนอกประเทศ” ซึงเป็ นบริ บททางสังคมที
ได้ รับรองหรื อคุ้มครองในด้ านสิทธิ และเสรี ภาพทางการสือสาร ซึงรัฐบาลเผด็จการทหารมองว่าสือ
เหล่านี &เป็ นศัตรูและเป็ นภัยต่อความมัน คง9
*

เห็นได้ ชดั เจนจากเหตุการณ์ทีรัฐบาลได้ สงั ให้ ใช้ อาวุธปราบปรามนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งทีชมุ นุมประท้ วงอย่างสงบ ซึง
เป็ นเหตุทําให้ มีผ้ บู าดเจ็บล้ มตายจํานวนมาก มิหนําซํ &ารัฐยังบังคับให้ สือสิงพิมพ์รายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บ หรื อเสียชีวิตทีบิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริ ง
8
สุภัต รา ภูมิ ป ระภาส, สื อ พม่ าบนถนนสู่ป ระชาธิ ป ไตย (กรุ ง เทพมหานคร : มูล นิ ธิโครงการตํ าราสัง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ,2556),หน้ า 10-11.
9
เรื องเดียวกัน, หน้ า 11.
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อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2555 ถือได้ วา่ เป็ นจุดเปลียนทีสําคัญของสือมวลชนในพม่า*เพราะ
รัฐบาลเต็งเส่งได้ ปฏิรูปสือผ่านการประกาศยุติการเซ็นเซอร์ ต้นฉบับของสือสิงพิมพ์ทกุ ชนิด** ส่งผล
ให้ ภาพลักษณ์การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยในสายตาของคนภายนอกมองพม่าดีขึ &น หากแต่
เมื อ พิ จ ารณาถึ ง คู่ มื อ จริ ย ธรรมสื อ ภายใต้ ก ารปกครองของรั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บัน ผ่ า นองค์ ก ร
คณะกรรมการตรวจสอบสิงพิมพ์นัน& พบว่า ยังคงมีข้อหนึงทีมีการระบุว่าห้ ามวิพากษ์ วิจารณ์ รัฐ
หรื อเขี ยน นํ าเสนอข้ อมูลเพื อส่งเสริ ม สนับสนุน หรื อปลุกปั นบุคคล และองค์กรใดๆให้ ต่อต้ าน
รัฐบาล ซึง แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลพม่ายังไม่ได้ เปิ ดพื &นทีให้ สือสารมวลชนมีเสรี ภาพอย่างแท้ จริ ง
ด้ วยเหตุนี &ท่ามกลางบรรยากาศทางสังคมพม่าทีเป็ นประชาธิ ปไตย(แบบพม่า)ในปั จจุบนั
การเกิดขึ &นมาของ “สือทางเลือกข้ ามพรมแดน (Cross-border alternative media)” อาจกลายเป็ น
กลไกสํ าคัญในการพัฒนาประชาธิ ปไตยให้ มีความสมบูรณ์ มากยิงขึน& ไม่ว่าจะเป็ นบทบาททีสือ
ทางเลือกพยายามท้ าทาย หรื อต่อต้ านสือกระแสหลักทีดําเนินงานด้ วยความไม่โปร่ งใส เพราะสือ
ดังกล่าวมักถูกควบคุมจากรัฐบาลพม่า หรื ออํานาจของทุนทีเหนือกว่าครอบงําสือนันๆ
& ส่งผลให้ สือ
กระแสหลักไม่สามารถทีจะนําเสนอเนื &อหาทีเป็ นข้ อเท็จจริ งให้ ประชาชนได้ รับทราบ หรื อนําเสนอ
(แต่ไม่หมด) มีการปิ ดกัน& ปิ ดบัง และอ้ างความชอบธรรมเพือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง “สื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดน” จึงมีความสําคัญในเชิงของการเข้ ามาเติมเต็ม อุดช่องโหว่ทางการเมืองที
ปราศจากความยุติธ รรม เพราะด้ วยลักษณะการดํ าเนิ นงานของสื อดังกล่าวมี ความเป็ นอิ ส ระ
ส่งผลให้ สือสามารถเป็ นพื &นทีทางการสือสารของประชาชนกลุ่มต่างๆได้ มีโอกาสในการแสดงความ
ต้ องการ หรื อข้ อเรี ยกร้ องต่างๆออกมาได้ สื อดังกล่าวจึงถื อเป็ นสือทางเลือกทีสามารถใช้ ต่อรอง
หรื อท้ าทายกับสังคมกระแสหลัก
ปั จจุบนั สื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนทีเกี ยวข้ องกับการเคลือนไหวทางสังคมการเมืองของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ หรื อเป็ นสือกลางในการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับประเทศเพือนบ้ านในประเทศ
ไทยนัน& นับได้ ว่ายัง มี ไ ม่ม ากนัก การเกิ ดขึน& มาของสื อ ที เ รี ยกว่า “วารสารสาละวิ นโพสต์ และ
เว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” จึงถือเป็ นสือส่วนน้ อยทีสําคัญอย่างมาก ในฐานะเป็ นสือกลางที
ต้ องการนํ าเสนอข้ อมูลเกี ยวกับประเทศพม่า โดยเฉพาะในมิติของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า รวมถึง
ประเด็นทางด้ าน “สถานการณ์ ปัจจุบนั ทีเกี ยวข้ องกับสังคมการเมือง” ไม่ว่าจะเป็ นเรื องราวทีเป็ น
*

ก่อนหน้ าทีกระทรวงสารสนเทศจะมีการประกาศยุติการตรวจสอบต้ นฉบับสือสิงพิมพ์ทกุ ชนิดในเดือนสิงหาคม 2555 นัน&
รั ฐ บาลได้ แ สดงให้ เห็ นถึงการเปลี ยนแปลงเชิ ง บวก ไม่ว่าจะเป็ นการปล่ อยตัวนักข่ าวนักเขี ยนที ถูกคุม ขังอยู่ มี การปล่อ ยให้ นักข่ าว
เดินขบวนประท้ วงการเซ็นเซอร์ สือสือโดยไม่มีการจับกุม และการเชิญตัวแทนสือมวลชนทังสื
& อในประเทศ และสือพลัดถินนอกประเทศมา
พบปะในบรรยากาศที “เป็ นมิตร”
**
ประกาศยุติการเซ็นเซอร์ ต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ของสือสิงพิมพ์ทกุ ชนิด มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั & วนั ที 20 สิงหาคม 2555
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ประเด็นปั ญหา และผลกระทบจากความบกพร่ องทางการบริ หารของรัฐบาลทีมีตอ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าในมิติต่างๆ สื อดังกล่าวจึงเป็ นพื น& ที ในการสื อสารที สําคัญ รวมถึงการเป็ นปากเสี ยงในการ
เรี ยกร้ องให้ กับกลุ่มชาติพันธุ์ทีตกเป็ นเหยื อ ดังนัน& การนํ าเสนอเนื &อหาของสื อจึงยื นอยู่บนความ
ต้ องการสร้ างความเป็ นธรรมให้ กบั กลุม่ ทางสังคมดังกล่าว
ดังนันเพื
& อให้ สงั คมได้ ทราบ และเข้ าใจถึงข้ อเท็จจริ ง รวมถึงการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที
ดีต่อประเทศเพือนบ้ าน และกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างไม่มีอคติ* สือดังกล่าวจึงเกิดขึ &นมาจากเป้าหมาย
ที ว่า “ศู นย์ ข่ าวสาละวิ นเป็ นองค์ กรพัฒ นาเอกชน ที ก่อตั<ง ขึ< นจากนักข่ าวไทย มี เ ป้ าหมายเพื อ
ส่งเสริ มความเข้าใจอันดี ระหว่ างประชาชนไทย และประชาชนทุกกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในประเทศพม่ า
โดยทํ าหน้าที รวบรวม และผลิ ตข่ าวสารเกี ยวกับประเทศพม่ าเผยแพร่ สู่สงั คมไทย”10 โดยมี วันดี
สันติวฒ
ุ ิเมธี เป็ นบรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ตลอดจน
เป็ นผู้ก่อตังองค์
& กร หรื อผู้ริเริ มศูนย์ขา่ วสาละวิน (แม้ ปัจจุบนั วารสารสาละวินโพสต์จะปิ ดตัวลงแล้ ว
ก็ ต าม แต่ เ ว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ ก็ ยั ง เคลื อ นไหวในการนํ า เสนอข่ า วสารดัง กล่ า วสู่
ประชาชน) ด้ วยเหตุนี &จากทีเกริ นกล่าวมาจึงเป็ นทีมา และปั ญหาเบื &องต้ นทีนํามาสู่การศึกษาวิจยั
เรื อ งบทบาทของสื อ ทางเลื อ กข้ ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี ย นผ่ า น
ประชาธิ ปไตยของพม่า : ศึกษากรณี วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์
โดยงานวิ จัยชิ น& นี จ& ะเน้ นศึกษาวิเ คราะห์ ตัวรู ปแบบเนื อ& หาในวารสารสาละวินโพสต์ (ช่วงเวลา
2553-2555 ถื อเป็ นช่วงเวลาที มี การเปลี ยนผ่านการปกครองจากระบอบเผด็จ การทหารมาสู่
ประชาธิปไตยในพม่า) โดยผู้วิจยั จะวิเคราะห์ให้ เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของสือทางเลือก
ข้ ามพรมแดนทีมีความสัมพันธ์ กบั การเมือง การถ่ายทอดอุดมการณ์ ทางการเมืองของผู้ผลิตสือที
เห็นได้ จากประเด็นในการนําเสนอ รวมถึงบทบาทของสื อในฐานะเป็ นพื &นที ทางการสื อสารซึงมี
ความเป็ นอิสระในการนําเสนอเนื &อหาเพือเป็ นปากเสียงเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรม หรื อนําเสนอ
ประเด็นเนื &อหาทีต้องการสร้ างความเข้ าใจในความถูกต้ องทีเป็ นจริ งเกียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
*

นอกจากวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์แล้ ว สือทีมีบทบาทในการเคลือนไหวทางการเมืองพม่า
เป็ นหลักนัน& ยังมีสือของ “สํานักข่าวอิ สระอิ ระวดี,ดีวีบี,และมิ สซิ มา” ซึง เป็ นสือทีเน้ นการนําเสนอเรื องราวจากประเทศพม่าโดยไม่ได้ จํากัด
เฉพาะกลุ่ม ชาติพันธุ์ใ ดชาติพันธุ์หนึงเท่ านัน& แต่เป็ นการนํ าเสนอเรื อ งราวจากประเทศพม่าในด้ านการเมือ ง สังคม เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื องราวการต่อสู้ของกลุ่มขบวนการต่างๆอันเกียวเนืองกับพม่า และเรื องราวอันเกียวเนืองจากการดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลทหาร ซึง มีรูปแบบการทํางานในลักษณะของการเป็ น “องค์กรข่าว (News Organization)” ทีมีกระบวนการทํางานหาข่าว และ
นําเสนอข่าว บทความผ่านสือของตนเอง ซึงลักษณะ หรื อรู ปแบบการทํางานของสือดังกล่าวก็มีลักษณะทีคล้ ายคลึงกับกระบวนการ
ทํางานของสือสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
10
สาละวินนิวส์ออนไลน์,ข้ อมูลองค์ กรศูนย์ ข่าวสาละวิน [ออนไลน์], 24 สิงหาคม 2555, แหล่งทีมา http://salweennews.
org/home/
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1.2 คําถามในการวิจัย
1. วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์สะท้ อนอุดมการณ์ของผู้ผลิต
สืออย่างไร
2. วารสารสาละวิ น โพสต์ และเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ แสดงบทบาทเป็ นสื อ
ทางเลื อกข้ ามพรมแดนเพื อ สื อสารเรื องชนกลุ่ม น้ อยพม่าอย่า งไร ในกระบวนการเปลี ยนผ่า น
ประชาธิปไตยของพม่า
3. วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ มีบทบาทในการต่อสู้ทาง
การเมืองของชนกลุม่ น้ อยพม่าอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึกษาอุดมการณ์ ของผู้ผลิตสื อวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์
2. เพื อศึกษาบทบาทการเป็ นสือทางเลื อกข้ ามพรมแดนในการสือสารเรื องชนกลุ่มน้ อย
พม่าในกระบวนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าของวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละ
วินนิวส์ออนไลน์
3. เพื อศึกษาบทบาทในการต่อสู้ทางการเมื องของชนกลุ่มน้ อยพม่าในวารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
1.4 สมมติฐาน
วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดน
หรื อเครื องมือในการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชนกลุ่มน้ อยพม่า (ทังที
& อยู่ในพม่า และประเทศไทย)
กับรั ฐบาลพม่า เพื อเรี ยกร้ องความเป็ นประชาธิ ปไตย หรื อสร้ างความเป็ นธรรมในมิ ติของสิทธิ
เสรี ภาพทางการสือสารให้ เกิดขึ &นกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของตนเอง ด้ วยการสะท้ อนแง่มมุ ประเด็นปั ญหา
และผลกระทบทีเกิดขึ &นกับชนกลุ่มน้ อยพม่า ผ่านการสือสารในประเด็นด้ านสิทธิ มนุษยชน, สิทธิ
ชุมชน, ด้ านการเมือง และนโยบาย, และด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ อัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ รวมถึงเป็ นสือทางเลือกทีสามารถตอบสนองสิทธิและเสรี ภาพในการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็ นสิทธิ ขนพื
ั & &นฐานทีพึงมีในกลุ่มประชาชนที
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เป็ นส่วนน้ อยทางสังคม การสื อสารผ่านสื อทัง& สองประเภทจึงอาจกลายมาเป็ นช่องทางเลื อกที
สําคัญของชนกลุ่มน้ อยในการทีจะเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
ความคิดเห็นทางการเมืองออกไปให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ถึงสิงทีเรี ยกว่า “ความจริ ง” หรื อแม้ แต่ให้
รัฐบาลได้ มีโอกาสรับฟั งความต้ องการของประชาชนซึง เป็ นส่วนน้ อยทางสังคม
1.5 แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิ ด สื อ ทางเลื อก (Alternative

media) และแนวคิ ด สื อ ภาคประชาชน (Civic

Media)
2. แนวคิดสื อกับการเมื อง และแนวคิดการสื อสารทางการเมื อง (Mass Media and
Politics)
3. แนวคิดการเมืองชาติพนั ธุ์ (Ethnic Politics)
[โดยทัง& 3 แนวคิดถือว่ามีความสําคัญต่อการนํามาศึกษาวิจยั ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี &]
1.6 ประโยชน์ ท ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ทราบอุดมการณ์ ข องผู้ผ ลิ ตสื อวารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ ว ส์
ออนไลน์
2. ได้ ทราบบทบาทการเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนเพือสื อสารเรื องชนกลุ่มน้ อยพม่า
ของวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
3. ได้ ทราบบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุม่ น้ อยพม่าในวารสารสาละวินโพสต์
และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
1.7 นิยามศัพท์ ท ใี ช้ ในการวิจัย
สือทางเลือกข้ ามพรมแดน (Cross-border alternative media) หมายถึง สือประเภท
วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ทีนําเสนอเรื องราวต่างๆของประเทศพม่า
โดยทีองค์กรของสือตังอยู
& ่ในพื &นทีนอกประเทศบริ เวณใกล้ พรมแดน ซึงในทีนี &คือ สือทีทํางานเพือ
นําเสนอประเด็นต่างๆเกี ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า โดยทีสํานักงานข่าว หรื อศูนย์ข่าวตังอยู
& ่ใ น
จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย และอยูใ่ กล้ พื &นทีพรมแดนระหว่างไทย-พม่า สือนี &เป็ นสือทีทํางาน
อยูบ่ นพื &นฐานของกรอบสิทธิมนุษยชนทีต้องการสร้ างความเป็ นธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียม
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กันให้ เกิดขึ &นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีมกั ถูกกระทําลิดรอน หรื อล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อันส่งผล
ให้ เกิดปั ญหาและผลกระทบต่างๆตามมาบ่อยครัง& สือทางเลือกข้ ามพรมแดนจึงเกิดขึ &นมาเพือเป็ น
สื อ กลางในการเป็ นปากเสี ย งให้ กับ กลุ่ ม คนเหล่ า นี & รวมถึ ง การสร้ างพื น& ที ก ารสื อ สารในการ
แสดงออกทางความคิดของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าให้ ผ้ รู ับสารได้ ทราบถึงความคับข้ องใจทีเป็ นปั ญหา
ต่างๆ สือจะเป็ นพื &นทีในการถ่ายทอดและสือสารด้ วยมุง่ หวังให้ เกิดกลไกทีเป็ นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม และคํานึงถึงพหุสงั คมวัฒนธรรมทีมีความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมีอยูใ่ นพม่า
ชนกลุ่มน้ อย (Minority) หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยู่ในประเทศพม่า และในพื &นที
พรมแดนประเทศไทย เป็ นกลุม่ ทางสังคมทีมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง ทังอั
& ตลักษณ์หรื อความ
เป็ นตัวตนทางชาติพนั ธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการดํารงอยู่ทีมีความหลากหลาย
ซึงมี ความแตกต่างกับกลุ่มทางสังคมประชากรหลัก (ชาวพม่า) ในประเทศพม่า ชนกลุ่มน้ อยใน
งานวิจยั ชิ &นนี &จํากัดเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าทีถกู กล่าวถึงในสือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์
สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ใ นช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2553-2555 โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติพัน ธุ์หลักที ถูก
กล่าวถึ ง ในระดับความถี ทีม ากที สุดคื อ “กลุ่ม ชาติ พ นั ธุ์ กะเหรี  ยง,ไทใหญ่ ,โรฮิ ง ยา,และคะฉิ น ”
ในขณะทียงั มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืนอีกทีถกู กล่าวถึง อาทิ ชาติพนั ธุ์มอญ ซึงถูกกล่าวถึงในระดับความถี
ที ตํ ากว่ า 4 กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ หลัก ที ก ล่ าวมา นอกจากนัน& เป็ นการกล่า วถึ ง กลุ่ม ชาติ พันธุ์ พ ม่า ใน
ลักษณะภาพรวมทัว ไป
กระบวนการเปลียนผ่ านประชาธิปไตย (Democratization) หมายถึง การเปลียนแปลง
ระบอบการเมืองการปกครองจากระบอบเผด็จการทหาร มาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยในประเทศ
พม่า ซึงเกิดขึน& มาจากกระบวนการเลื อกตัง& (ครั ง& ล่าสุด) ในวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดย
รัฐบาลพม่าได้ ประกาศให้ มีการเลือกตังทั
& ว ประเทศ และมีการออกกฎหมายการเลือกตัง& นับเป็ น
การเลือกตังครั
& ง& แรกของพม่าในรอบ 20 ปี อันสอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในพม่าที ได้ รับ
การประกาศใช้ ตามผลของการลงประชามติเมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 ซึงปรากฏการณ์ การ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าครัง& นี &นันถื
& อว่าเป็ นผลพวงมาจากแผนพัฒนาประชาธิ ปไตยเจ็ด
ขันตอน
&
หรื อ 7-Step Road Map to Democracy ของรัฐบาลพม่า (เป็ นแนวคิดทีเกิดขึ &นในสมัย
นายกรัฐมนตรี ขิน ยุ้นต์ ปี พ.ศ.2546) ปรากฏการณ์ การเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าครัง& นี &ได้
ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงในพม่าหลากหลายมิติ อาทิ โครงสร้ างการเมืองการปกครอง,สิทธิ
และเสรี ภาพของประชาชน, และกระบวนการปรองดองแห่งชาติระหว่างกลุ่มรัฐบาลกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ตา่ งๆในพม่า เป็ นต้ น

บทที 2
กรอบแนวคิดทีใช้ ในการศึกษา และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 กรอบแนวคิดทีใช้ ในการศึกษา
กรอบแนวคิดทีใช้ ในการศึกษาวิจยั บทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
ในกระบวนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์
สาละวินนิวส์ออนไลน์ มีกรอบแนวคิดทีเกี ยวข้ องกับการศึกษา ทีผ้ ูวิจยั คิดว่าสามารถนํามาใช้ ใน
การอธิบาย และสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในครัง5 นี 5มี 3 แนวคิดทีสําคัญ กล่าวคือ
2.1.1 แนวคิดสือทางเลือก (Alternative Media) และแนวคิดสือภาคประชาชน (Civic
Media)
2.1.2 แนวคิดสือกับการเมือง และแนวคิดการสือสารทางการเมือง (Mass Media and
Politics)
2.1.3 แนวคิดการเมืองชาติพนั ธุ์ (Ethnic Politics)
กรอบแนวคิด และแนวการศึกษาทัง5 3 ประการดังทีกล่าวมานัน5 จะเป็ นเครื องมื อนําทาง
พื 5นฐานทีใช้ ในการศึกษาบทบาทของสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยของพม่า โดยพอจะอรรถาธิบายได้ ดงั ต่อไปนี 5
2.1.1 แนวคิดสือทางเลือก (Alternative media)
“สื อทางเลื อก” เป็ นสือคูต่ รงข้ ามทีสวนกระแส และต่อต้ านกับสือกระแสหลัก* เป็ นสือแนว
ระนาบทีมีอิสระ สร้ างสรรค์ และเป็ นสือทีเติมเต็มในส่วนทีสือกระแสหลักขาด* มีการสือสารสอง

ในตําราสือสารมวลชน และวรรณกรรมทฤษฎีสือสารมวลชนรุ่ นก่อนสงครามโลกครัง5 ที 2 ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงสือ
ทางเลือกมากนัก แต่มีคําทีใช้ เรี ยกสือทีต่อต้ านอํานาจรัฐ และสือทีแสดงความคิดเห็นขัดแย้ งกับสือส่วนใหญ่ โดยมักถูกเรี ยกรวมไปกับ
ขบวนการทางการเมือง เช่ น หนังสือพิมพ์ ฝ่ายซ้ าย (Leftist press) หรื อเรี ยกตามสถานะทีถูกปิ ดกัน5 ต้ องทํางานอย่างหลบซ่อน เช่ น
เรี ยกว่า สือใต้ ดิน หรื อเรี ยกตามจุดยืนทีประกาศต่อสาธารณะ เช่ น หนังสือพิมพ์ หรื อสือปฏิวตั ิ (Revolutionary press/media) หรื อ
เรี ยกว่า Radical media ในกรณีทีเป็ นสือทีแตกต่างแปลกแยกจากสืออืนๆมาก ดูเพิมเติมใน อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ], สือและสิทธิการสือสาร
ของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),หน้ า 5-6.
*
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ทาง (Two way Communication) ทีมุ่งสือสารเพือสร้ างความเข้ าใจ มีการแบ่งปั นแลกเปลียน
ความรู้ระหว่างกัน มุง่ หาความหมายร่วมกัน และมุ่งส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วม อันมีจดุ มุ่งหมาย
ทีสําคัญคือ กระบวนการสร้ างให้ เกิ ดความเสมอภาค และความเท่าเที ยมกัน ซึงในที นี 5ผู้ผลิตสื อ
หรื อผู้รับสื อก็ สามารถที จะแลกเปลียนสถานะหรื อบทบาทระหว่างกันได้ สิงเหล่านี จ5 ะช่วยสร้ าง
เสริ มให้ เกิดกระบวนการพัฒนาประชาสังคม โดยประชาสังคมนี 5จะเป็ นกลไกในการผลักดัน หรื อให้
ความสําคัญกับประชาชน (ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มไหน หลากหลายหรื อแตกต่าง) ให้ กลายมาเป็ นตัว
หลักในการสือสาร หรื อเป็ นฝ่ าย Active เป็ นผู้กระทําการ1 เพราะอย่างทีเข้ าใจกันโดยทัว ไปแล้ วว่า
แต่เดิมนัน5 กระบวนการสือสารระหว่างกันล้ วนมีทีมาจากสือกระแสหลักกล่าวคือ ผู้ใดสามารถทีจะ
ยึดกุมระบบการสือสารของสังคมเอาไว้ ได้ ผู้นนย่
ั 5 อมยึดกุมแนวความคิด ความรู้ สึก และการกระทํา
ของประชาชนเอาไว้ ได้ เช่นกัน ด้ วยเหตุนี 5กลุม่ คนทีไม่มีอํานาจทางการเมือง และเศรษฐกิจ หรื อเป็ น
กลุ่มบุคคลทีมีความแตกต่างจากกลุ่มกระแสหลักไม่ว่าจะด้ วยเงื อนไขใดๆก็ตาม (เพศ หรื อความ
แตกต่างทางชาติพนั ธุ์) ย่อมถูกกันออกไปจากการใช้ เครื องมือ หรื อเนื 5อทีในบริ บทการสือสารของ
สังคม เห็นได้ ชดั เจนจากการทีสงั คมได้ จํากัดพื 5นที ปิ ดกัน5 ครอบงํ า ผูกขาดการสือสาร โดยทีกลุ่ม
คนที มีอํานาจ และทุนมากสามารถที จะกระทํ าการใดๆก็ ได้ ตามความต้ องการ สิ งเหล่านี จ5 ะไม่
เกิดขึ 5นในสังคมทียดึ มัน ในระบบคุณค่าทางสังคมทีเป็ นประชาธิปไตยค่อนข้ างสูง การจะเป็ นสังคม
ประชาธิปไตยทีแท้ จริ งได้ นนั 5 “สิทธิ และเสรี ภาพ” เป็ นเรื องสําคัญทีควรตระหนัก แต่กระนันก็
5 ตาม
เมื อใดที สงั คมเกิ ดภาวะชะงักงัน ประชาธิ ปไตยไร้ เสถี ยรภาพ หรื อเป็ นประชาธิ ปไตยในรู ปแบบ
นามธรรมเท่านัน5 ซึงเป็ นลักษณะทีทําให้ เกิดความเหลือมลํ 5า หรื อความไม่เท่าเทียม ทีแห่งนันมั
5 ก
เกิ ดปรากฎการณ์ การลุกขึน5 สู้ หรื อต่อต้ านต่างๆนานาด้ วยรู ปแบบหลากหลายชนิด ซึงเป็ นการ
ยืนยันให้ เห็นว่า สังคมกํ าลังถูกระบบคุณค่าอืนๆเข้ ามาแทนที “ประชาธิปไตย” ด้ วยเหตุนี 5ในระบบ
การสือสารก็เช่นเดียวกัน เมือใดก็ตามทีสือถูกควบคุม หรื อครอบงําโดยอํานาจรัฐ และทุนมากเกิน

คําว่า Alternative Media หรื อ สือทางเลือกนัน5 มักเป็ นคําทีถกู กําหนดให้ ใช้ เรี ยกครอบคลุมไปตังแต่
5 สือสิงพิมพ์ นับตังแต่
5
นิตยสารพวกฮิปปี 5 นิตยสารเฉพาะด้ าน เรื อยมาจนกระทังถึงหนังสือพิมพ์ทีนําเสนอมุมมองในการวิพากษ์ วิจารณ์ การเมืองในแง่มุมที
แตกต่าง หรื อ แม้ แ ต่ หนัง สือ พิ ม พ์ สํ าหรั บ ชุมชน หรื อ ท้ อ งถิน ดูเพิ ม เติ ม ใน อนันตา นานา, “หนัง สื อทํ ามื อกับ การเป็ นสื อทางเลื อ ก,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547), หน้ า 14.
1
เรื องเดียวกัน,หน้ า 14-15.
*
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กรอบจํ ากัด ก็ จะส่งผลให้ เกิ ดปรากฏการณ์ การคัดค้ าน หรื อต่อต้ านจากประชาชน โดยเฉพาะ
กระทําการเรี ยกร้ อง หรื อต่อต้ านวิพากษ์ วิจารณ์เรื องเหล่านันผ่
5 านการนําเสนอในสือทางเลือก
จากทีกล่าวมาเบื 5องต้ นจึงเห็นได้ ว่าคําจํากัดความของสือทางเลือกมักจะถูกเปรี ยบเทียบ
ในลักษณะคู่ตรงข้ ามกับสือกระแสหลักอยู่เสมอ ซึงเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าการสร้ างการสื อสาร
ทางเลือกนัน5 มีลกั ษณะทีพิจารณาได้ หลายประการ ได้ แก่ การมีเป้าหมาย หรื อแรงจูงใจทีไม่ใช่เพือ
การค้ า แต่เป็ นการส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชน ส่งเสริ มคุณค่าทางวัฒนธรรม และการศึกษา, แหล่ง
เงิ นทุน โดยส่วนมากนัน5 สื อทางเลื อกมักไม่ได้ รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน หน่วยการ
ปกครองท้ องถิ น หรื อแม้ แ ต่ค่าโฆษณาจากบริ ษัท อย่างในกรณี ส าละวิ นโพสต์ นัน5 ก็ ไ ด้ รั บการ
สนับสนุนเงินทุนจากต่างประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริ กา (ตังแต่
5 ปี พ.ศ.2545), หลักในการบริ หาร
จะมีลักษณะแตกต่างจากการบริ หารจัดการองค์กรโดยทัวไป, วิธีการทํ างานในองค์กรก็มีความ
แตกต่างกัน, สื อทางเลือกมักวิพากษ์ วิจารณ์ การทํางานของสือกระแสหลักทีมีความเป็ นวิชาชี พ
โดยมักจะให้ เครื อข่ายกลุ่มบุคคลทีสนใจอาสาสมัครเป็ นคนทํางาน กลุ่มคนระดับล่างโดยทัว ไปจึง
เป็ นเจ้ าของสื อดังกล่าว, มุ่งนํ าเสนอให้ ผ้ ูรับสารได้ เห็นถึงเนื อ5 หาสาระที มีความแตกต่างกันจาก
เนื 5อหาทีพบได้ ทวั ไปในสือกระแสหลัก ลักษณะเหล่านี 5ทําให้ ผ้ ูอ่านและผู้ฟังมักจะเข้ ามามีบทบาท
หรื อมีส่วนร่ วมในการควบคุมสื อ หรื อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรับสารเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น หรื อแสดงความคับข้ องใจ หรื อความต้ องการใดๆได้ , ผู้รับสารโดยทัว ไปของสื อประเภท
ดังกล่าวถื อว่ามี ความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็ นคนหนุ่มสาว ผู้หญิ ง หรื อคนในชนบท, และ
ระดับ การแพร่ ก ระจายของสื อ มัก มี ค วามหลากหลาย อาจมี ทัง5 ระดับ ท้ อ งถิ น ภู มิ ภ าค หรื อ
ระดับชาติ เป็ นต้ น2 ลักษณะของสือทางเลือกดังกล่าว จะเห็นได้ แล้ วว่าทังผู
5 ้ ผลิตสือ ผู้คมุ ผู้รับสาร
ล้ วนมีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ได้ มีคณ
ุ สมบัติ หรื อลักษณะเฉพาะทีตายตัวเหมือนสือกระแส
หลักโดยทัว ๆไป เพราะเป็ นสือทีเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วมทางความคิด และเปิ ดพื 5นทีให้ ทุก
กลุม่ (จะมีอํานาจ หรื อไม่มีอํานาจ) ได้ แสดงออกถึงความต้ องการทีคบั ข้ องใจ หรื อเรื องใดๆก็ตามที
สือกระแสหลักมักไม่ให้ ความสําคัญ หรื อนําเสนอให้ สงั คมเห็นถึงความเป็ นจริ ง หรื อสิงทีเรี ยกว่า

2

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน (โครงการการปฏิรูประบบสือ : การกํากับดูแลเนื 5อหาโดยรัฐ การกํากับดูแล
ตนเอง และสือภาคประชาชน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547), หน้ า4-5.
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“ข้ อเท็จจริ ง” สือดังกล่าวจึงเป็ นทางออกที สําคัญทีทําให้ สังคมตระหนัก และให้ ความสํ าคัญกับ
รู ปแบบ หรื อคุณค่าในระบอบประชาธิปไตยเพิมมากขึ 5น เปิ ดโอกาสให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วม
การตัดสินใจ หรื อการกระทําใดๆก็ตาม ตามระบอบคุณค่าทียึดมัน ในประชาธิปไตยทีคํานึงถึงสิทธิ
และเสรี ภาพเป็ นทีตงั 5
นอกจากนี 5เมือได้ อ่านงานเรื อง สือและสิทธิ การสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ อุบลรัตน์
ศิริยวุ ศักดิ]ได้ อ้างงานในหนังสือ Key Concepts in Communication and Cultural Studies เขียน
โดย O’Sullivan ซึงผู้วิจยั คิดว่ามีความน่าสนใจ เพราะมีส่วนหนึงทีได้ ชี 5ให้ เห็นถึงกรอบคําจํากัด
ความของคําว่า “สือทางเลือก”3 ไว้ ว่า “สื อทางเลื อก หมายถึง รู ปของสื อสารมวลชนที ปฏิ เสธ หรื อ
ท้าทายอํานาจการเมื อง หรื อสถาบันอํ านาจอย่างเปิ ดเผย สื อเหล่านี &ล้วนแต่ต้องการรณรงค์ ให้เกิ ด
การเปลี ย นแปลงในสังคม หรื ออย่างน้อยก็ตรวจสอบค่านิ ยมตามประเพณี ของสังคมอย่างวิ พากษ์
สื อทางเลื อกถู กเรี ยกว่ าสื อที แ ตกต่ างอย่ างถอนรากถอนโคน หรื อสื อใต้ดิน และยื นอยู่ ใ นฝ่ าย
ตรงกัน ข้ามกับสื อกระแสหลัก โดยเป็ นตัวแทนความคิ ดของลัทธิ การเมื อง และสังคมที อยู่นอก
กรอบการเมื องของการแสดงฉันทามติ และการโต้แย้งแสดงเหตุผลในระบบรัฐสภา นอกจากนี &สือ
ชุมชนก็นบั ว่าเป็ นสื อทางเลื อกประเภทหนึง เพราะมักจะสื อสารความคิ ดเห็น และปั ญหาของกลุ่ม
ที มกั จะถูกมองข้าม และไม่มีพืน& ที ในสื อท้องถิ น และสื อระดับชาติ สื อทางเลื อกมักประสบปั ญหา
เรื องความอยู่รอด เพราะขาดทุนทรัพย์ บริ ษัทโฆษณาไม่สนใจลงโฆษณา เนือ งจากเนื &อหาเน้นไปที 
ประเด็นใดประเด็นหนึงเท่านัน& ” 4 ซึง ลักษณะคําจํากัดความในงานชิ 5นนี 5ก็ไม่ได้ แตกต่างจากทีผ้ วู ิจยั
ได้ เกริ นกล่าวไปแล้ วเบื 5องต้ น แต่เป็ นการช่วยทําให้ ผ้ ูวิจยั ได้ เข้ าใจในคํานิยามของสือทางเลือกทีมี
ความชัดเจนมากยิงขึน5 และในงานชิน5 สํ าคัญทีเป็ นการศึกษาของ Unesco เรื อง Alternative
Media : Linking Global And Local ก็ได้ อธิบายให้ เห็นถึงทีมาของสือทางเลือกว่ามีอยู่ 3 ประการ
หลักทีสําคัญ กล่าวคือ ประการแรก สือทางเลือกเกิดขึ 5นมาจากปรากฏการณ์ การเคลือนไหวทาง
สังคมแบบใหม่ หรื อ New Social Movement ไม่ว่าจะเป็ นการเคลือนไหวของชนกลุ่มน้ อย กลุ่ม
สตรี กลุ่มเคลือนไหวทางสิงแวดล้ อม กลุ่มรณรงค์เพือสันติภาพ กลุ่มเรี ยกร้ องสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ น
3

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ], สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุ งเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),

4

เรื องเดียวกัน, หน้ า 6.

หน้ า 6.
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“กลุ่มเกย์ หรื อเลสเบี &ยน” และกลุ่มเคลือนไหวอืนๆ เป็ นต้ น ซึงการเคลือนไหวในรู ปแบบดังกล่าวมี
ลักษณะแตกต่างไปจากการเคลือนไหวของกลุม่ กระแสหลัก เพราะกลุ่มกระแสหลักไม่เคยให้ ความ
คุ้มครองกับกลุ่มนี 5 หรื อละเลย เมินเฉยกับข้ อเรี ยกร้ องต่างๆ, ประการที สอง สื อทางเลื อกได้ เปิ ด
โอกาสให้ เกิดการเคลือนไหวเพือต่อสู้ในประเด็นต่างๆทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นเรื องสิทธิ
มนุษยชน หรื อการต่อสู้เรี ยกร้ องในเรื องต่างๆจากกลุ่มคนรากหญ้ า หรื อคนทีไร้ อํานาจ การต่อสู้
เพือพยายามลดช่องว่างความเหลือมลํ 5าระหว่างคนรวยกับคนจน หรื อเป็ นการต่อรองทางอํานาจ
ซึง กระบวนการดังกล่าว กลุม่ คนชันล่
5 างจะเป็ นผู้กระทําการ หรื อขับเคลือน เคลือนไหวเพือเรี ยกร้ อง
ในสิงทีกลุม่ ของตนต้ องการ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการต่อสู้ข้ามชนชัน,
5 และประการสุดท้าย การเกิดขึ 5น
ของกลุ่มการเมืองใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มคนพื 5นเมือง, กลุ่มเคลือนไหวทีผิดกฎหมายหรื ออยู่นอก
ระบบ อาทิ กลุ่มทีต้องการต่อสู้เพือแบ่งแยกดินแดนให้ เกิดอิสรภาพ หรื อเพือแยกประเทศออกมา
เพื อ ก่ อ ตัง5 ประเทศใหม่ เห็ น ได้ ชัด จากการเคลื อ นไหวของชนกลุ่ม น้ อยต่างๆในพม่า ที มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์คอ่ นข้ างสูง หรื อแม้ แต่กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย
ก็ เข้ าข่ายลักษณะดัง ที เ กริ นกล่าวมา สื อทางเลื อกจึง เป็ นเสมื อนเวที ในการสื อสารโต้ ตอบ หรื อ
ถกเถี ยงแสดงทรรศนะระหว่างกัน ซึงเป็ นรากฐานทําให้ เกิดการปะทะทางความคิด และนํ าไปสู่
ปรากฏการณ์ ต่างๆทีเป็ นเครื องแสดงออกถึงการมีสิทธิ ของบุคคลในแต่ละคน เพือทีจะได้ ร่วมกัน
แก้ ไข หรื อเติมเต็มให้ แก่กนั ต่อไป ซึงโดยรวมแล้ วการอธิบายให้ เห็นถึงลักษณะของสือทางเลือกก็
ไม่ได้ แตกต่างจากทีเกริ นกล่าวไปแล้ วมากนัก ดังนันจึ
5 งกล่าวได้ ว่า “สือทางเลือก” เป็ นกระบวน
ทัศน์ใหม่ของการสือสาร และสือสารมวลชน ทีเกิดจากการเปลียนแนวความคิดจากการสือสารทาง
เดี ย วจากบนลงล่า ง มาสู่เ รื องการสื อสารในแนวราบ (Lateral)

และสื อ สารแบบมี ส่ วนร่ ว ม

(Participatory Communication) การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าถึงสือได้ โดยตรง และกว้ างขวางขึ 5น*
รวมทัง5 การมองประชาชนด้ วยมุม มองที แ ตกต่างไปจากเดิม แทนที จ ะมองว่าเป็ นผู้รับที นิง เฉย

Cees J. Hamelink เรี ยกสือทีมีลักษณะดังกล่าวว่าเป็ น “สือภาคประชาชน (People’s media)” กล่าวคือ เป็ นสือที
ปราศจากการควบคุม หรื อแทรกแซงจากอํานาจทัง5 ปวง แต่ มีจุดมุ่งหมายในการเสริ มพลัง ของภาคประชาชน ซึงเป็ นการเผชิ ญหน้ า
โดยตรงในการลดทอนพลังกับโครงสร้ างการครอบงําทางการสือสาร เป็ นการเลือกหัวข้ อทีแตกต่าง ซึงมีลกั ษณะเป็ นการบอกเล่าเรื องราว
ของตนเอง บอกเล่าความกลัว หรื อความฝั นในสํานวนวัฒนธรรมของชุมชน ศึกษาเพิมเติมได้ จาก สุภิญญา กลางณรงค์, “มาตรา 40 กับ
วาทกรรมการปฏิรูปสือ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วารสารศาสตร์ และสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2543), หน้ า16.
*
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(Passive Audience) ก็เปลียนมามองจากอีกมุมว่า ผู้รับคือ พลเมืองซึงมีสิทธิและอํานาจในการ
สื อสาร เพื อแลกเปลี ยนความรู้ กัน มุ่ง สร้ างความเข้ าใจหรื อค้ นหาความหมายร่ วมกัน และมุ่ง
ส่งเสริ มให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วม เพื อให้ กระบวนการสื อสารแสดงออกถึงความเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน ผู้รับสาร และผู้ส่งสารได้ สลับบทบาทกัน ซึงเอื 5อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประชาสังคม ทํา
ให้ ประชาชนกลายเป็ นตัวหลักในการสือสารและเป็ นฝ่ ายกระทํา อันเป็ นไปตามสิทธิ และเสรี ภาพ
ในระบอบคุณค่าทีเป็ นประชาธิปไตยจริ งๆ* ซึงเท่าทีผ่านมา “สือทางเลือก” มักถูกนิยามในขัวตรง
5
ข้ ามกับสือกระแสหลัก อันเป็ นเพราะสือกระแสหลักไม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ เกิดกระบวนการแสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ เปิ ดพื น5 ที ใ ห้ ประชาชนได้ แ สดงทรรศนะความคิ ด ที แ ตกต่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
วิพากษ์ วิจารณ์สงั คม หรื อแสดงทัศนคติทีไม่เห็นด้ วย สือทางเลือกจึงเป็ นสือทีดําเนินไปในทิศทางที
ตรงข้ ามกับสือกระแสหลัก แต่ในขณะเดียวกัน คํานิยามแบบนี 5 อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ]ก็กล่าวว่า ยังมี
จุดอ่อนทีไม่เป็ นอิสระในตัวเอง สือทางเลือกจึงไม่สามารถมีคํานิยามทีสะท้ อนอัตลักษณ์ของตนได้ 5
ดัง การเปรี ย บเที ย บที อุบ ลรั ต น์ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ แตกต่า งระหว่ า งสื อ กระแสหลัก และสื อ
ทางเลือก6
-สื อ กระแสหลัก เป็ นสือทีมีเป้าหมายใหญ่อยู่ทีเรื องการค้ า หรื อการลงทุนเป็ นประเด็นแรก คือ
มองทุกสิงทุกอย่างเป็ นเงินไปเสียหมด มุง่ ทีจะแสวงหากําไร หรื อผลประโยชน์ทีเกิดจากการประกอบการ
สูงสุด คือ ทํ าอย่างไรก็ได้ เพื อให้ ได้ เงิน โดยละเลยถึงการให้ ความสําคัญกับประชาชนผู้รับสาร ดังนัน5
เนื อ5 หาที สือ ประเภทนี พ5 ยายามนํ าเสนอให้ เห็ นก็ จะเป็ นไปในทิ ศทางที สนับสนุน ลัท ธิ บ ริ โภคนิ ย ม ให้
ความสําคัญ กับกลุ่ม ทางสัง คมที มีอํ านาจมากกว่าประชาชนคนธรรมดา นอกจากนี เ5 มือ พิ จ ารณาถึง
ลักษณะขององค์การในการผลิตสือก็จะเห็นได้ วา่ มีขนาดค่อนข้ างใหญ่ มีรูปแบบการทํางานทีเป็ นทางการ
(บริ ษัท) และทีสําคัญกระบวนการทํางานก็จะมีโครงสร้ างทีเป็ น Top-Down Manage หรื อจากบนลงล่าง
*

ด้ วยเหตุนี 5จึงทําให้ ประชาชนธรรมดากลายมาเป็ นผู้มีส่วนร่ วมโดยตรงในกระบวนการสือสาร นัน หมายความว่าพลเมืองมี
การพัฒนามาเป็ นผู้ส่งสาร (Communicative Actors) ซึงแตกต่างจากแต่เดิม เพราะมักตกอยู่ในสภาพการเป็ นผู้รับสารทีถกู กระทําอยู่
เสมอ (Passive Audience) และเป็ นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว แนวคิดสือทางเลือกนีจ5 ึงเป็ นแนวคิดทีได้ ช่วย
ยกระดับสถานะของกลุ่มประชาชนคนธรรมดาเหล่านี 5ให้ ก้าวขึ 5นมามีส่วนในการจัดการ หรื อสร้ างสิงต่างๆตามความต้ องการ อันเป็ นสิทธิ
และเสรี ภาพทีพวกเขาพึงได้ รับ
5
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ], สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุ งเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),
หน้ า7.
6
เรื องเดียวกัน, หน้ า 7.
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นัน หมายความว่าสือประเภทนีจ5 ะให้ ความสําคัญกับผู้มีอํานาจ หรื อกลุ่มคนระดับสูงมากกว่าทีจะเปิ ด
โอกาสให้ คนระดับล่างได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วม ลักษณะการทํางานจึงมีความเป็ นทางการค่อนข้ างสูง อันเป็ น
เหตุทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสือ (ผู้ซงึ มีอํานาจ หรื อกลุม่ ทุน) กับผู้รับสาร (ประชาชนธรรมดา) มี
ความเป็ นทางการไปด้ วย นัน คือเป็ นการมองคู่ความสัมพันธ์ เพียงแค่ผ้ ูซื 5อ กับผู้บริ โภคเท่านัน5 โดยละเลย
มิติด้านอืนๆทีเป็ นส่วนหนึง ทางสังคม
-สื อ ทางเลื อก เป็ นสือทีมีลกั ษณะเป็ นสือทีตรงกันข้ ามกับสือกระแสหลัก นัน คือ เป็ นสือทีไม่ได้
มุ่งเน้ นแสวงหากํ าไรเป็ นทีตงั 5 หากแต่เป็ นการพยายามแสดงให้ เห็นถึงความคับข้ องใจทีต้องการจะตัง5
คําถาม หรื อต่อต้ านความเป็ นบริ โภคนิยม หรื อเรื องใดๆก็ตาม เนื 5อหาจึงมีลกั ษณะทีขัดแย้ ง ทีพยายาม
ต่อต้ านความเป็ นกระแสหลักทีมีอํานาจทางสังคมอยู่ตลอดเวลา แต่กระนันแล้
5 วสือดังกล่าวอาจกล่าวได้
ว่าเป็ นสือที ค่อนข้ างเล็ก กระบวนการจัดการองค์ กรจึงเป็ นไปได้ เพียงองค์ กรเล็กๆทีไม่ได้ มีความเป็ น
ทางการมาก อาทิ การจัดรู ปแบบในลักษณะของสหกรณ์ , มูลนิธิ หรื อเป็ นกลุ่มเล็กๆเท่านัน5 สือประเภทนี 5
จะยึดมัน และมีความหนักแน่นในระบอบคุณค่าของประชาธิปไตยค่อนข้ างสูง เปิ ดโอกาสให้ ทุกกลุ่มเข้ า
มามีส่วนร่ วมภายในองค์ กร ไม่ว่าจะเป็ นอาสาสมัคร หรื อผู้ทีเป็ นมืออาชี พก็ตาม (ให้ ความสําคัญกับ
Bottom-Up Manage นัน คือ จากล่างขึ 5นบน) ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้รับสารกับสือจึงเป็ นไปในลักษณะ
ของการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีสว่ นร่ วม ความสัมพันธ์จงึ อาจเป็ นไปในลักษณะของการเป็ นเจ้ าของ, เป็ น
สมาชิก, หรื อเป็ นผู้ผลิต คือ มีความหลากหลายในความสัมพันธ์ ทีไม่จํากัดลักษณะเฉพาะเจาะจง สือ
ประเภทนี 5 จึงเป็ นสือที อิสระจากรั ฐ และทุน เป็ นอิสระจากวิธีคิด, รู ปแบบ, เนื อ5 หาของสือกระแสหลัก
กระนันลั
5 กษณะดังทีเกริ นกล่าวมาจึงเป็ นทีมาของสือทางเลือกทีมีความเป็ นอิสระ และเป็ นทางเลือกให้ กบั
ทุกกลุม่ ทางสังคมได้ เข้ ามามีสว่ นเกียวข้ อง ปราศจากความเป็ นทางการ เป็ น Independent/Indy Media
หรื อสืออิสระอย่างชัดเจน หรื ออาจจะสรุปประเด็นทุกการนิยามทีนํามาอธิบายให้ เห็นถึงสือทางเลือก

ทีมีความแตกต่างจากสือกระแสหลัก ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน “องค์ กร และการจัดตัง& ” และ “กระบวนการ
ผลิ ต”* ซึง สามารถสรุ ปได้ ดงั แผนภาพด้ านล่าง ซึงพิรงรอง รามสูตได้ สรุ ปให้ เห็นภาพรวมสันๆ
5 และ
เข้ าใจง่ายดังต่อไปนี 5

สรุปบางส่วนมาจากรายงานการวิจยั ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึงเป็ นการศึกษาสือภาคประชาชนใน
มิติต่างๆ โดยเริ มจากการค้ นหาคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการของสือของประชาชน โดยในงานวิจยั เล่มนี 5จะเป็ นการสํารวจให้ เห็นถึงมุมมองทาง
ทฤษฎี และประสบการณ์จากประเทศต่างๆเกียวกับสามแนวคิดทีมีความสัมพันธ์ และเหลือมซ้ อนกัน อาทิ สือทางเลือก สือชุมชน และสือ
ภาคประชาชน โดยทังหมดของงานวิ
5
จัยจะศึกษาผ่านประเภทของสือ ซึงประกอบด้ วย 4 ประเภททีสําคัญ คือ สือสิงพิมพ์ สือวิทยุ สือ
*

18
ภาพที 1 ภาพแสดงองค์ประกอบของสือทางเลือก
องค์ กร และการจัดตัง!
 ไม่หวังผลกําไร
 ไม่ขายผู้รับสารให้ กบั บริ ษัทเพือเป็ นรายได้
 เป็ นอิสระจากองค์กรทางสังคมอืนๆ และรัฐ, เป็ นเจ้ าของโดยประชาชน ไม่ใช่
บริ ษัทขนาดใหญ่

กระบวนการผลิต

• ไม่สนใจการทํางานทีเป็ นทางการในลักษณะทีเป็ นทางวิชาชีพ แต่อาศัยสมาชิกทีสมัครใจทํา
• เป็ นการผลิตร่วมกันทีผ้ รู ับสารทําหน้ าทีเป็ นผู้สง่ สารได้ เช่นกัน
• นําเสนอเนื 5อหาจากเกณฑ์การเลือกทีแตกต่างจากสือ กระแสหลัก เช่น
o เรื องต้ องห้ าม หรื อไม่ได้ เสนอในสือ กระแสหลัก
o ชีวิตประจําวัน หรื อเรื องของคนสามัญ
o ตอบสนองความต้ องการของคนเฉพาะกลุม่

• นําเสนอด้ วยรูปแบบทีหลากหลาย
• มีเทคนิคการผลิตทีแปลกใหม่ แต่ก็ไม่ได้ เน้ นการผลิตทีมีขนาดใหญ่
• กระจายสือ ทีผลิตแล้ ว โดยเครื อข่าย หรื อสายการเผยแพร่ทีไม่โจ่งแจ้ งชัดเจน

แนวคิดสือภาคประชาชน (Civic Media)
อาจกล่าวได้ ว่า “สือภาคประชาชน (Civic Media)”* นัน5 เป็ นสือทีไม่ได้ มีการพึงพิงทังจาก
5
ภาครัฐ และภาคเอกชน และทีสําคัญก็ไม่ได้ ม่งุ แสวงหากําไรเป็ นทีตงั 5 ซึงจะแตกต่างจากสือกระแส

โทรทัศน์ และสือ อินเตอร์ เน็ต แต่การสรุ ปในส่วนนี 5 ผู้วิจัยจะมุ่งอธิ บายลักษณะของกรอบทีเกียวข้ อ งกับสือทางเลือกเท่านัน5 ศึกษา
เพิมเติมได้ จาก พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน (โครงการการปฏิรูประบบสือ : การกํากับดูแลเนื 5อหาโดยรัฐ การกํากับ
ดูแลตนเอง และสือภาคประชาชน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547), หน้ า 8.
*
แนวคิดเรื องสือประชาสังคม (Civic Journalism) หรื อสือภาคประชาชน (Public Journalism) นัน5 เกิดจากการทีสือดังเดิ
5 ม
ไม่สามารถทีจะหลีกเลียงข้ อจํ ากัดบางอย่าง อันได้ แก่ การอยู่ใต้ อิทธิพลทังจากองค์
5
กรทีเป็ นเจ้ าของสือ แม้ แต่รูปแบบทีคิดว่าเป็ นกลาง
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หลัก มีจดุ มุง่ หมายเพือสร้ างประโยชน์ให้ เกิดขึ 5นแก่สาธารณะ มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
การผลิต หรื อเนื 5อหาทีมีความหลากหลายมากกว่าสือภาครัฐ และเอกชน* มุ่งเน้ นการนําเสนอให้
เห็นเนื 5อหาสาระ ไม่ว่าจะเป็ นข่าว หรื อสิงทีเป็ นสาระประโยชน์มากกว่าเนื 5อหาบันเทิง และมุ่งสร้ าง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของการเป็ นเจ้ าของ การกําหนดทิศทาง
ของเนื 5อหา การผลิต การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนด้ านการเงิน การรวบรวมกําลังคน และ
ทรัพยากร รวมไปถึงการประเมินผล ซึง ลักษณะโดยทัว ไปของสือภาคประชาชนนันจะเห็
5
นได้ เลยว่า
มีลกั ษณะทีดําเนินไปในทิศทางทีเหมือนกับสือทางเลือกทีผ้ วู ิจยั ได้ เกริ นกล่าวไปในเบื 5องต้ น นัน คือ
การทีสือประเภทนี 5ต่างก็ให้ ความสําคัญกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนด้ านล่างทางสังคม
มีการจัดรู ปแบบทีเป็ นไปในลักษณะ Bottom-Up Manage (จากล่างขึ 5นบน) โดยมีระบบคุณค่าที
เป็ น “ประชาธิปไตย” เป็ นบรรทัดฐานหลักของการบริ หารจัดการ
การศึกษา และค้ นคว้ าคํานิยาม หรื อคําจํากัดความของสื อภาคประชาชน ในฐานข้ อมูล
ทางวิชาการนันพบว่
5
า สือภาคประชาชน หรื อ Civic Media มีการใช้ คําในภาษาอังกฤษอยู่ 2 คํา
คือ คําว่า “Civic” และ “Public” ซึงในงานวิจยั ของพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์7 ได้ อธิบายให้ เห็น
ว่า “จริ งๆแล้วการหาคําจํ ากัดความของสื อ ภาคประชาชนอย่างชัดเจนโดยการค้นหาผ่านคํ าสํ าคัญ
(Keyword) หรื อหัวข้อเรื  อง (Subject) ในฐานข้อมูลวารสารทางวิ ชาการพบว่า “สื อภาคประชาชน
หรื อ Civic Media” นัน& ไม่ได้ปรากฏเป็ นหัวข้อที ม ี ข้อมูลให้คน้ หาในฐานะสื อประเภทหนึง แต่พบว่า
“สื อภาคประชาชน” ชนิ ดที มี ข้ อมู ล ให้ค้น หาอย่ างแพร่ หลาย อาจพบได้จ ากหนัง สื อพิ ม พ์ ภ าค

ทีสดุ ก็ยงั มีข้อจํากัด ทังในเรื
5  องของความจงรักภักดีขององค์กร และเงือนไขทางธุรกิจ ตลอดจนเสรี ภาพในการนําเสนอเนื 5อหา ซึงมักยึดติด
กับการนําเสนอเนื 5อหาแบบเดิมๆ ยึดติดกับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะภาครัฐเท่านัน5
*
ในยุคปั จจุบนั นัน5 สือถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) สือทีถกู ครอบงําด้ วยรัฐบาล เช่น การโฆษณาชวนเชือต่างๆ โดยสือถูก
นํามาใช้ เป็ นเครื องมือในการสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ในการเผยแพร่ แนวคิด และแนวปฏิบตั ิทีรัฐต้ องการในลักษณะสําเร็ จรู ปไปสู่
ประชาชนให้ มีการรับรู้ ทศั นคติไปในทางทีรัฐต้ องการได้ ซึงสะท้ อนให้ เห็นกระบวนการสือสารในเชิงอํานาจนิยม และ 2) สือถูกครอบงํา
โดยระบบทุนนิยม นอกจากสือกลุ่มนีจ5 ะสนองความต้ องการของรั ฐแล้ ว ยังต้ องสนองความต้ องการของคนบางกลุ่ม ซึงมีอิทธิพล เพือ
แสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ ด้ วยเหตุจากสภาพปั ญหาทีเกิดขึน5 ได้ นําไปสู่การเปลียนแปลงแนวคิดของกระบวนการสือสารทีมุ่งเน้ นให้
ประชาชนเป็ นศูน ย์ ก ลางของการเปลี ย นแปลง ศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ได้ จาก อนุ ช าติ พวงสํ า ลี , พลเมื อ งไทย ณ จุ ด เปลี ย นศตวรรษ
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันการเรี ยนรู้ และพัฒนาประชาสังคม,2543),หน้ า 165.
7
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน “โครงการปฏิรูปสือ : การกํากับดูแลเนื 5อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง
และสือภาคประชาชน” (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,2547), หน้ า 11.
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ประชาชน หรื อ Civic Journalism* จึ งทํ าให้คําจํ ากัดความของสื อประเภทนี &มกั ถูกเชื อมโยง หรื อมี
ที ม าจากหนังสื อพิ มพ์ภาคประชาชน”**
เมือศึกษาในหนังสือ The Idea of Public Journalism ของ Theodore Lewis Glasser8
นันได้
5 อธิบายให้ เห็นว่า หนังสือพิมพ์ภาคประชาชนนัน5 เป็ นสิงทีเกิดขึ 5นจากการผลิตโดยนํ 5ามือของ
มนุษย์ มนุษย์สามารถคิดค้ นประดิษฐ์ สิงเหล่านี 5 ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ หรื อเนื 5อหาขึ 5นมาได้ ด้วยตัว
มนุษย์ เ อง แต่ทัง5 นี ท5 ัง5 นัน5 จะเห็ นได้ ว่าในปั จจุบนั นี น5 ิยาม หรื อชื อเรี ยกยัง คงมี ความหลากหลาย
ตามแต่นกั คิด หรื อนักวิชาการจะบัญญัติ คําจํากัดความลักษณะของสือภาคประชาชนจึงไม่ได้ มี
การกําหนดชือเรี ยกทีมีความแน่นอนตายตัวแต่อย่างใด
นอกจากนี 5ในงานวิจยั ของพิรงรอง รามสูตยังได้ อธิบายให้ เห็นอีกว่า “สื อภาคประชาชน คื อ
อะไรก็ตามที ไ ม่ใช่สือ กระแสหลักที ม ี เจ้าของเป็ นกลุ่มภาครัฐ หรื อกลุ่มภาคเอกชน”9 ดังนันจึ
5 งเห็นได้
เลยว่าเมือใดก็ตามทีสือไม่ถกู ควบคุม หรื ออยู่ภายใต้ การเป็ นเจ้ าของ ไม่ว่าจะเป็ นจากภาครัฐ หรื อ

ในงาน Exploring the Function of the media in Community Policing ซึงเป็ นการศึกษาของ Joanne Ziembo-Vogl นัน5
ได้ ใ ห้ ทรรศนะว่ า หนัง สื อ พิ ม พ์ ภาคประชาชนนัน5 ไม่ ไ ด้ มี คํ าจํ ากัด ความ หรื อ กรอบนิ ย ามที ต รงตัว สื อ ภาคประชาชนนี เ5 ป็ นสื อ ที ใ ห้
ความสํ าคัญกับการมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชน ต้ องการสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ กับ ภาคประชาชนในการเคลือนไหวเพือ ต่อ สู้ หรื อ
เรี ยกร้ องความเป็ นธรรมในประเด็นปั ญหาต่างๆทีภาคประชาชนได้ รับผลกระทบ ปั ญหาเหล่านี 5เป็ นปั ญหาทีภาคประชาชนมักได้ รับความ
ไม่ยตุ ิธรรม หรื อไร้ ความชอบธรรมจากการปฏิบตั ิของกลุ่มบางกลุ่มทีมีอํานาจเหนือกว่า ซึง กลุ่มประชาชนจะเป็ นกลุ่มสําคัญทีเป็ นผู้ชีแ5 จง
ให้ เห็นถึงปั ญหาบางอย่าง มุ่งหวังโดยตรงให้ ประชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นสิทธิทีพวกเขาพึงมี ศึกษา
เพิมเติมได้ จาก Selected Works, Exploring the Function of the Media in Community Policing [Online] 13 December 2012.
Available from : http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=joanne_ziembovogl
**
นอกจากนี 5 Jay Rosen เป็ นนักวิ ชาการทีพยายามจํ ากัดความหมายของหนังสือ พิมพ์ ภาคประชาชน โดยนิ ยามว่ า
หนัง สือพิ มพ์ ภาคประชาชนนัน5 สามารถทีจะสวมบทบาทหลักในการทํ าให้ ภาคประชาชนเข้ มแข็ งขึน5 ซึงเป็ นสือ ทีส่ง เสริ มให้ เกิด การ
อภิปรายในระดับสาธารณะ และท้ ายทีสดุ คือ การทําหน้ าทีชุบชีวิตความเป็ นประชาชน เป็ นสือประเภทหนึงทีสร้ างขึ 5นมาเพือทําหน้ าที
รายงานประเด็นต่างๆทีเป็ นเรื องทีสําคัญทีผ้ รู ับสารพึงรับรู้ มากกว่าทีจะเป็ นการรายงานเนื 5อหา หรื อรู ปแบบทีเป็ นทางการ มีความเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ภาคประชาชนจะทําหน้ าทีในการส่งเสริ มให้ เกิดการแลกเปลียนทางความคิดทีเป็ นเรื องสาธารณะในทุกๆเรื อง เป็ นสือทีได้
สร้ างกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม เพือทีจะหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันต่อไป อันจะก่อให้ เกิดการสร้ างความเข้ มแข็งกับกลุ่มภาค
ประชาชนต่อไป ศึกษาเพิมเติมได้ จาก พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน “โครงการปฏิรูปสือ : การกํากับดูแลเนื 5อหาโดยรัฐ
การกํากับดูแลตนเอง และสือภาคประชาชน” (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,2547), หน้ า11.
8
Theodore Lewis Glasser, The Idea of Public Journalism (New York : Guilford Press,1999), p.24.
9
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน “โครงการปฏิรูปสือ : การกํากับดูแลเนื 5อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง
และสือภาคประชาชน” (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,2547), หน้ า11.
*
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ภาคเอกชน สือเหล่านันก็
5 ย่อมเข้ าข่ายกรอบจํากัดความของสิงทีเรี ยกว่า “สือภาคประชาชน” ดังที
พิรงรอง รามสูตได้ กล่าวไว้
การเคลื อนไหวเพือให้ เกิ ด “สื อภาคประชาชน” ในบริ บททางการเมื องการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยนัน5 สือดังกล่าวต้ องสร้ าง หรื อขับเคลือนให้ เกิดปรากฏการณ์ การมีส่วนร่ วมทางการ
เมื องภาคประชาชน* นัน หมายความว่าสือต้ องยึดมัน ในอุดมการณ์ ประชาธิ ปไตยอันเป็ นคุณค่า
พื 5นฐานหลักทีมีความสําคัญ โดยทีสือนันต้
5 องให้ ความสําคัญกับการเคลือนไหว หรื อเปิ ดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพือป้องกันการครอบงํ าทีเกิดจากอํานาจของ
ภาครั ฐ ลักษณะของการกระทํ าต้ องเป็ นการเปลี ยนถ่ายอํ านาจบางส่วนมาให้ ประชาชน เพื อที
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถทีจะเข้ ามาจัดการดูแลชีวิตตนเองได้ โดยตรง10 ซึงโดยสรุ ปอาจกล่าวได้
ว่า “การเมืองภาคประชาชน” เป็ นกระบวนการหนึงทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในฐานะทีเป็ นสมาชิก
ของสัง คมการเมื อ งเข้ า ไปเกี ยวข้ องกับกระบวนการของการใช้ อํ านาจของสมาชิ ก อันมาจาก
จิตสํานึกถึงสิทธิ เสรี ภาพของตนเอง เพื อเป็ นส่วนหนึงในการตัดสินใจในการจัดการตนเอง และ
ร่วมกันทํากิจกรรมของชุมชน และสาธารณะให้ เกิดความสุขจนเป็ นสังคมการเมืองทีดี
นอกจากนี อ5 าจกล่าวได้ ว่าในปั จ จุบัน นัน5 “อิ นเตอร์ เ น็ ต” ถื อเป็ นสื อใหม่ทีกลายมาเป็ น
ทางเลือกสําหรั บการสื อสารข้ อมูลข่าวสารจากประชาชนสู่สังคม และจากสังคมสู่ประชาชน ซึง
เว็บไซต์ต่างๆที จัดทํ าขึน5 นัน5 ล้ วนมี เจตนารมณ์ ใ นการขยายพื น5 ที การสื อสารข่าวที ไม่ได้ รับความ
สนใจในสื อกระแสหลัก อันเนื องมาจากสภาพการณ์ ทีองค์กรภาครั ฐ และธุรกิ จเอกชนมักเป็ นผู้
กํ าหนดข่าวสารที ประชาชนควรได้ รับรู้ อยู่ตลอดเวลา ซึงทํ าให้ ใ นบางเรื องที น่าสนใจ และเป็ น
ประโยชน์มกั ไม่ได้ รับการสือสารออกไป
*

David Mathews ได้ ให้ ความหมายของ “การเมืองภาคพลเมือง” ในบริ บทของประชาสังคมไว้ ว่า (1) เป็ นปรากฏการณ์ทีอยู่
ในอารยสังคม (Civilized Society) และความเป็ นพลเมือง (Citizenship) ทีก่อตัวขึ 5นมานาน นับตังแต่
5 ยคุ ต้ นของประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ
และ (2) เป็ นเรื องของการเมือง โดยทีปัจเจกบุคคลหลายคนหลายครอบครัวมีส่วนร่ วมในขันตอนกระบวนการตั
5
ดสินใจ และการลงมือ
ปฏิบตั ิร่วมกัน นอกจากนี 5 David Mathews ยังชี 5ให้ เห็นว่า การเมืองภาคพลเมืองต้ องเริ มต้ นทีกิจกรรมทีเป็ นวิถีชีวิตของพลเมืองทีจะทําให้
การดําเนินชีวิตของเขา ในฐานะเจ้ าของปั ญหาเกิดการก่อรูปขึ 5นของความสัมพันธ์ ใหม่ เรี ยกว่า “ความสัมพันธ์ สาธารณะ” ศึกษาเพิมเติม
ได้ จ าก ณรงค์ บุญสวยขวัญ, การเมื อ งภาคพลเมื อ ง บทวิเคราะห์ แ นวคิ ด และปฏิบัติ การท้ าทายอํ านาจการเมือ งในระดับตัวแทน
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552), หน้ า 11.
10
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตยไทย (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ อมริ นทร์
,2548), หน้ า 173.
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โดยสรุ ป จากที ก ล่ า วมาทัง5 หมดตามความเข้ า ใจของผู้วิ จัย อาจกล่ า วได้ ว่ า “สื  อ ภาค
ประชาชน หรื อ Civic Media” นัน5 แม้ จะไม่สามารถหาคํานิยาม หรื อคําจํากัดความทีตรงตัวไม่ได้
หากแต่ก็เป็ นทีเข้ าใจว่า สือประเภทดังกล่าวนันมี
5 ลกั ษณะเป็ นช่องทางในการสือสาร หรื อเป็ นการ
เปิ ดพื 5นทีทีสําคัญทีบรรดาประชาชนสามารถมีบทบาทในการแสดงออก หรื อกระทําการต่างๆให้
สังคมภายนอกได้ รับรู้ เพือเปิ ดโอกาสให้ สงั คมได้ ยอมรับ หรื อเข้ าใจในสิงทีพวกเขาเป็ น ซึงเป็ นการ
ยืนยันให้ เห็นถึงตัวตน แม้ จะเป็ นกลุ่มทีไม่มีอํานาจใดๆก็ ตาม สื อประเภทนี จ5 ะเป็ นตัวกลางทาง
สังคมทีประชาชนทุกกลุ่มสามารถรับรู้ ได้ ถึงปั ญหา หรื อเงือนไขความเป็ นจริ งทีเกิดขึ 5น ซึงบ่อยครัง5
สือกระแสหลักมักบิดเบือน หรื อปิ ดบังข้ อเท็จจริ ง โดยทีไม่ได้ มุ่งเน้ นในการนําเสนอเนื 5อหาทีกลุ่ม
ภาคประชาชนต้ องการเรี ยกร้ องให้ ออกสู่สาธารณชนเลย สือภาคประชาชนจึงถือกําเนิดขึ 5นมาเพือ
เป็ นเครื องมือในการสือสาร โดยการนําเสนอให้ เห็นถึงแง่มมุ หรื อเนื 5อหาต่างๆทีมีความเกียวข้ องกับ
ภาคประชาชน หรื อเป็ นประเด็นปั ญหาเฉพาะต่างๆที มกั ถูกละเลย เพือที จะให้ ผ้ ูมีส่วนเกี ยวข้ อง
รี บเร่งหาทางแก้ ไขต่อไป ซึง ในทางหนึง สือดังกล่าวสามารถทีจะเป็ นกระบอกเสียง หรื อรองรับการมี
ตัวตนของกลุม่ ภาคประชาชนนัน เอง ทิศทาง ลักษณะ และคุณค่าในการดําเนินการของสือประเภท
นี 5จึงไม่ได้ มีความแตกต่างไปจากสือทางเลือกดังทีผ้ วู ิจยั ได้ เกริ นกล่าวไปแล้ วในประเด็นแรก
2.1.2 แนวคิดสือกับการเมือง และการสือสารทางการเมือง (Mass Media and Politics)
การสือสารทางการเมืองนัน5 * เป็ นลักษณะของการถ่ายทอดข่าวสาร หรื อการแลกเปลียน
ข้ อมูลข่าวสารทางการเมืองระหว่างรัฐบาล ประชาชน รวมถึงกลุ่มต่างๆในสังคม อาจกล่าวได้ ว่า
การสือสารทางการเมืองถือเสมือนเป็ นเครื องมือทีสําคัญในระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการส่งผ่าน
ข้ อเรี ยกร้ อง รวมถึงความคิดเห็นต่างๆที มีต่อรั ฐบาล นโยบาย หรื อผลงานของรั ฐบาล ผ่านช่อง
ทางการสือสารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง ผู้แทนของประชาชน
พฤทธิ ส าร ชุม พล ได้ เกริ นกล่าวให้ เห็ นลักษณะของการสือ สารทางการเมืองว่า เป็ นกระบวนการหนึงทางการเมื องที
เกียวข้ องกับการแลกเปลียนข้ อเท็จจริ ง ทรรศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆในทางการเมืองระหว่างบุคคล การสือสาร
ทางการเมื อ งจึ งนับ ได้ ว่าเป็ นกระบวนการพิ เศษที ก่อ ให้ เกิ ด การปฏิ สัม พันธ์ ร ะหว่ างสมาชิ กของสังคมการเมื อ ง และสามารถทํ าให้
ประชาชนสามารถดํ า รงอยู่ใ นสัง คมการเมื อ งนัน5 ได้ ศึ กษาเพิ ม เติ ม ได้ จ าก พฤทธิ ส าร ชุ ม พล, ระบบการเมื อ ง : ความรู้ เบื อ5 งต้ น
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540),หน้ า 181.
*
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รวมถึงสือมวลชนไปสู่รัฐบาล และในขณะเดียวกันนันเอง
5 รัฐบาลก็มีโอกาสทีจะนําเสนอนโยบาย
หรื อข่าวสารข้ อมูลจากรัฐบาลทีมีตอ่ ประชาชนได้ โดยผ่านช่องทางในการสือสาร (Media)
ในสังคมประชาธิปไตยถื อได้ ว่ารัฐบาล ประชาชน พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ตา่ งๆ
ในสังคมจะมีสิทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น เรี ยกร้ อง และแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร และ
การสือสารทางการเมือง ด้ วยเหตุนี 5จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีสงั คมประชาธิ ปไตยต้ องมีรูปแบบ
การสือสารในลักษณะ “Two-way Flow” หรื อ “การสื อสารแบบสองทาง” ทีสําคัญต้ องมีช่องทางที
ให้ ประชาชนสามารถส่งผ่านในการแสดงความคิดเห็ น ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อมูลต่างๆกลับไปยัง
รัฐบาลได้ ซึงในส่วนนี 5จะเห็นได้ ชดั เลยว่าจะมีลกั ษณะทีแตกต่างไปจากระบบการเมืองทีเป็ นแบบ
เผด็จการ อันเป็ นสังคมทีประชาชนไม่สามารถสื อสารทางการเมื อง หรื อแสดงความคิดเห็น ข้ อ
เรี ยกร้ อง หรื อกระทําการใดๆได้ เลย เสรี ภาพในสังคมดังกล่าวจึงมีความจํากัดเป็ นอย่างมาก เพราะ
รัฐบาลจะเป็ นผู้ควบคุมการสือสารของประชาชนในประเทศทังหมด
5
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ น “การ
สื อสารเพี ยงด้านเดี ยว หรื อทางเดี ยว” หรื อ “One-way Flow” ซึงรัฐบาลจะเป็ นผู้ส่งข่าวสารให้
ประชาชนแต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน5 ข้ อมูลจึงมีทิศทางทีดําเนินเป็ นแนวตัง5 หรื อแนวดิง นัน เอง
นอกจากนี 5ในปั จจุบนั นัน5 สังคมโลกได้ ก้าวเข้ าสู่สงั คมโลกาภิวฒ
ั น์ อันเป็ นสังคมยุคข้ อมูล
ข่า วสารที เ ชื อมต่อกันอย่า งไร้ พรมแดน หรื อ เป็ นสัง คมในลักษณะของการพึ ง พา “เทคโนโลยี
ดิ จิตอล” ที ถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยหนึงที สําคัญในยุคนี 5 โดยเฉพาะการนํ าอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ เป็ น
ตัวกลาง หรื อเครื องมือในการเชือมต่อสัมพันธ์ ระหว่างกัน ซึงทําให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และ
ง่ายต่อการติดต่อสือสารระหว่างกัน
รูปแบบดังกล่าวถือได้ วา่ เป็ นลักษณะสําคัญของสิงทีเรี ยกว่า “สือใหม่” หรื อ “New Media”
ทีผ้ ใู ช้ สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น หรื อจะเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์ ได้ อย่างเสรี ซึง
ในแง่นี 5ก็เป็ นอีกทางหนึงทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนโดยทัว ไปมีอํานาจมากขึ 5นในเวทีทางการเมือง
และที สําคัญการแสดงความคิดเห็นผ่านสื ออินเตอร์ เน็ตนันไม่
5 จําเป็ นต้ องแสดงตัวตน ประชาชน
จํ า นวนมากจึง มัก ใช้ ช่ อ งทางการสื อ สารเหล่ า นี ใ5 นการแสดงความคิด เห็ น ต่า งๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น
ความคิดหรื อข้ อมูลต่างๆที เป็ นกระแสหลัก หรื อจะเป็ นข้ อมูลที นอกกระแส หรื อทวนกระแสก็ ได้
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เช่นเดียวกัน ลักษณะดังทีเกริ นกล่าวนี 5จึงเป็ นอีกลักษณะหนึงทีทําให้ เกิดพื 5นทีสาธารณะ อันเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการสร้ างเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามครรลองของสังคมประชาธิปไตย
แต่กระนัน5 ก็ ตามอุบลรั ตน์ ศิริยุวศักดิ]11 ได้ อธิ บายให้ เ ห็ นปรากฏการณ์ ทีสื อใหม่ (New
Media) หรื อทีเราเข้ าใจคือ “สือออนไลน์ หรื ออินเตอร์ เน็ต” ว่ายังคงมีปัญหาอยู่ อันเนืองมาจาก
ประเด็นพื น5 ที สาธารณะสํ าหรั บข้ อมูล ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็ นทางการเมื องในสื อ
ประเภทดังกล่าวนัน5 แม้ ในทางหนึงเป็ นการเปิ ดพื 5นทีใหม่ แสวงหาพื 5นทีการสือสารใหม่ โดยไม่รีรอ
สือมวลชนกระแสหลักเดิมๆ แต่นนั ก็ไม่ได้ หมายความว่าสือใหม่เหล่านันจะเข้
5
ามาแทนทีสือกระแส
หลักขนานแท้ และดังเดิ
5 มเสียทีเดียว ในแง่ของ “พื 5นทีสาธารณะ” นันอุ
5 บลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ] มองว่า
การใช้ สือใหม่ดงั กล่าวเหล่านัน5 ยังคงเป็ นการจํากัดอยู่กบั กลุ่มชนชันกลาง
5
ซึงเป็ นฐานของสือหลัก
อยูอ่ ย่างเดิม นัน หมายความว่า พื 5นทีในโลกออนไลน์ แม้ จะเป็ นพื 5นทีใหม่ แต่ก็ไม่ใช่พื 5นทีสําหรับคน
ไม่มีปากไม่มีเสียง หรื อ Voice of Voiceless หากแต่เป็ นพื 5นทีทีสามารถเพิมช่องทางการสือสาร
ให้ กับคนกลุ่มเดิมที มีความสามารถเข้ าถึงช่องทางการสื อสารอื นอยู่แล้ ว นอกจากนี ย5 ัง พบว่ามี
ประเด็ นที สํ า คัญ อี ก ประเด็น หนึ ง ที เ ป็ นใจกลางของปั ญ หาสิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการสื อ สาร ซึง โลก
ออนไลน์กําลังเปิ ดพื 5นทีให้ ก็คือ สิทธิในการสือสาร ซึงหมายถึง สิทธิในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซึง เป็ นสิทธิทีแม้ วา่ รัฐจะยอมรับในหลักการ เช่น มีบทบัญญัติรับรอง
ไว้ ในรั ฐธรรมนูญ และมี กฎหมายรองรับด้ วย คือ พ.ร.บ.ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ หากแต่
ในทางปฏิบตั ิ รัฐไม่ได้ เปิ ดให้ มีการใช้ สิทธิได้ จริ งๆในหลายเรื อง
แม้ จะมีปัญหาต่างๆในแง่ของ New Media ที อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ]ได้ อธิ บายให้ เห็น แต่
อย่างไรก็ตามกระบวนการสือสารกับการเมือง ก็ยงั คงเป็ นเครื องมือในการเชือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ทังโดยผ่
5
านแนวทางการชวนเชือ หรื อทางของมหาชนเพือธํ ารงรักษา
ระบบการเมืองการปกครอง การสือสารกับการเมืองจึงมีความสําคัญอย่างยิง ถือเสมือนเป็ นกลไก
สําคัญ และเป็ นตัวเชื อมโยงองค์ประกอบต่างๆในสังคมเข้ าด้ วยกัน ซึงลํ าดับต่อไป ผู้วิจัยจะขอ
อธิบายโดยแยกออกเป็ นประเด็นเพือให้ เกิดความเข้ าใจในรายละเอียดมากขึ 5น ดังต่อไปนี 5

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ], “พูดถึงนิวมีเดีย พูดถึงสิทธิในการสือสาร,” ใน สือออนไลน์ BORN TO BE DEMOCRACY, ชูวัส
ฤกษ์ ศิริสขุ ,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ PRACHATAI BOOKCLUB,2554),หน้ า 26-34.
11
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แนวคิดสือกับการเมืองแบบประชาธิปไตย
อาจกล่าวได้ ว่าในปั จจุบนั สือมวลชนนัน5 มีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการเปลี ยนแปลง
สัง คมมาสู่รู ปแบบประชาธิ ป ไตย สื อจึ ง มักถูกคาดหวัง ให้ ต้อ งทํ าหน้ าที เ พื อเข้ ามารั บใช้ ความ
ต้ องการของสัง คมยุคใหม่ เมื อทํ าการศึกษาพบว่ามี นักคิด 2 ท่านที สําคัญคื อ Herman และ
McChesney12 ซึง ได้ จําแนกศักยภาพของสือมวลชนในการรับใช้ ปัจเจก และรับใช้ สงั คมออกเป็ น 2
ระดับทีสําคัญ กล่าวคือ
1. ในระดับปั จเจก13 กล่าวคือ สือมวลชนได้ ทําหน้ าทีเป็ นห่วงโซ่ทีเชือมโยงปั จเจกเข้ ากับ
สังคมภายนอก จึงเป็ นช่องทางทีทําให้ ปัจเจกสามารถติดต่อสือสารกับเพือนมนุษย์ได้ ซึงช่วยให้
สมาชิกภายในสังคมสามารถมีความสัมพันธ์ กันได้ (โดยทางอ้ อม) ซึงหากสือมวลชนทําหน้ าทีได้
สมบูรณ์ ปั จ เจกก็ จ ะเกิ ด ความรู้ สึก เป็ นปึ กแผ่ นมัน คง มี ค วามสมานฉัน ท์ และเป็ นอัน หนึ ง อัน
เดี ยวกันกับคนอื น ในทางกลับกันซึงเป็ นสิ ง ที ไ ม่พึง ปรารถนา สื อมวลชนสามารถปฏิ บัติหน้ าที
ในทางที สร้ างความรู้ สึกโดดเดี ยว ก่ อให้ เ กิ ดความรู้ สึกหวาดกลัวสัง คมให้ กับปั จ เจกได้ เ ช่นกัน
นอกจากนี 5ในฐานะทีสือมวลชนเป็ นผู้ใช้ สือในการสร้ างวาทกรรมทางสังคม (Social Discourse)
ทุกวันทุกเวลา สือมวลชนจึงมีอิทธิพลอย่างสูงในการปลุกเร้ า และก่อกระแสความรู้ สึกต่างๆให้ กบั
คนในสังคม สือจึงมีประสิทธิภาพอย่างยิงในการกระตุ้นความโกรธ ความเกลียด ความเห็นอกเห็น
ใจ ความกลัว ความคลังไคล้ ความเครี ยด และอารมณ์ ความรู้ สึกต่างๆผ่านเนื อ5 หาทีสือนําเสนอ
ด้ วยข้ อมูลทีถกู และผิด สือมวลชนกําลังสร้ างค่านิยมปลูกฝั งความเชือ และทัศนคติตอ่ โลกและต่อ
ชีวิตให้ กบั คนในสังคม
2. ในระดับการเมื อง 14 ซึง อาจกล่าวได้ ว่าบทบาทที สํ าคัญ ที ถือเป็ นใจกลางสํ าคัญของ
สือมวลชนก็คือ การสร้ างประชาธิ ปไตยให้ กบั สังคม เพราะการเคลือนไหวเพือประชาธิ ปไตย เริ ม
เกิดขึ 5นพร้ อมกับสิงทีเรี ยกว่า “พื 5นทีสาธารณะ (Public Sphere)” ซึงหมายถึงสถานทีหรื อเวทีที
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วิภา อุตมฉันท์, ปฏิรูปสือเพือสังคม หลักคิด และบทเรี ยนจากนานาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสาร
ทางวิชาการ ภาควิชาการสือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544),หน้ า 158.
13
เรื องเดียวกัน, หน้ า 157-158.
14
เรื องเดียวกัน, หน้ า 158-159.
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ประชาชนมาพบกันเพื ออภิ ปรายโต้ เถี ยงปั ญหาต่างๆทีมีความสําคัญต่อชุมชนทีพวกเขาใช้ ชีวิต
ร่ วมกัน ในการอภิปรายโต้ เถี ยงปั ญหากันนัน5 ข้ อมูลข่าวสารต่างๆจะถูกนํามาตีแผ่แลกเปลียนกัน
ก่อให้ เกิดการรับรู้ร่วมกัน และนํามาสูก่ ารตัดสินใจเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของสาธารณชนใน
อันดับต่อไป
แนวความคิดเรื อง “พื น& ที สาธารณะ (Public Sphere)” ในสังคมประชาธิปไตยยุคใหม่นนั 5
นับว่ามี ความสํ าคัญ อย่างมาก เพราะในสัง คมประชาธิ ปไตยต้ องการพลเมื องที มี ความรอบรู้
สามารถตัด สิ น ปั ญ หาทางการเมื อ งได้ ด้ ว ยตั ว เอง แต่ ใ นสั ง คมขนาดใหญ่ และมี ลั ก ษณะ
สลับซับซ้ อนอย่างเช่นทุกวันนี 5 การที พลเมื องทุกคนจะมีส่วนร่ วมและตัดสินใจในกิจการทุกเรื อง
ด้ วยตัวเอง เป็ นสิงที ทําไม่ได้ กระบวนการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนจึงจํ าเป็ นต้ อง
กระทําผ่านตัวแทน หรื อทีเรี ยกว่าผู้แทน ทีพลเมืองเลือกขึ 5นมาให้ ทําหน้ าทีทางการเมืองแทนพวก
เขา ด้ วยเหตุนี ส5 ื อมวลชนจึงมี หน้ าที ต้องเปิ ดพื น5 ที สาธารณะ ใช้ พืน5 ที สาธารณะเป็ นช่องทางให้
พลเมื อ งได้ รับ ข้ อมูล ความรู้ เกี ยวกับ เหตุการณ์ ความเป็ นไปทางการเมื อ งทุกอย่ างเป็ นอย่างดี
จากนันพลเมื
5
องจึงจะสามารถนําข้ อมูลเหล่านันไปอภิ
5
ปรายโต้ แย้ ง ชัง นํ 5าหนัก ตัดสินใจ และลงมือ
กระทําการทางการเมืองต่อไปตามวิจารณญาณทีเห็นเหมาะสม
สือมวลชนจึงเป็ นเครื องมือสําคัญทีถือเสมือนเป็ นตัวกลางในการกระตุ้นให้ สาธารณชนเข้ า
ร่ วมกับกระบวนการทางการเมือง นอกจากนี 5 สือทีเปิ ดพื 5นทีกว้ างขวางให้ กับสาธารณะ ยังคงเป็ น
ปั จจัยทีชี 5ขาดความมัน คงยัง ยืนของประชาธิปไตยทีสือได้ สร้ างให้ กบั สังคมด้ วย ในทางตรงกันข้ าม
ถ้ าหากขาดแคลนพื 5นทีสาธารณะ สือทําหน้ าทียอ่ หย่อนไร้ ประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะเกิดความไร้
เดียงสา และเย็นชาทางการเมือง (Depoliticized) รู้ สึกเหมือนถูกโดดเดียวขาดพลัง (Powerless)
ต่างคนต่างหาทางออกเฉพาะหน้ าให้ กบั ตัวเอง เมือนันก็
5 จะเปิ ดทางให้ กบั ประชาชนบางกลุ่มขึ 5นมา
เป็ นผู้นํามวลชน และแย่งชิงอํานาจการตัดสินใจของสังคมไปในทีสดุ ได้
ปั จจุบนั สือมวลชน กับกระบวนการเป็ นประชาธิปไตย กําลังเป็ นเรื องทีได้ รับความเอาใจใส่
อย่ า งกว้ า งขวาง ฮาเบอร์ ม าสจึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นผู้จุด ประกายเรื อ งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสื อ กับ
ประชาธิ ป ไตย ซึ ง ตามความคิ ด ของฮาเบอร์ ม าสนัน5 พื น5 ที ส าธารณะจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ
ประชาธิ ปไตยมากทีสุด จะต้ องเป็ นอิสระจากอิทธิ พลทางการเมือง และอิทธิ พลทางเศรษฐกิจที
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ครอบงําสังคมอยู่ หากแต่ในทางปฏิบตั ิ อิสรภาพของสืออันเป็ นอุดมคติเช่นนันหาได้
5
ยาก อาจมีได้
บ้ างเป็ นบางครัง5 แต่ก็รักษาให้ ดํารงอยู่อย่างยาวนานไม่ได้ อย่างไรก็ตามสําหรับฮาเบอร์ มาสแล้ ว
ยังคงเรี ยกร้ องให้ ผ้ มู ีหน้ าทีกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ทางด้ านการสือสารต้ อง
พยายามเต็มทีเพือทําให้ พื 5นทีสาธารณะของสือเดินไปให้ ถึงอิสรภาพอันเป็ นเป้าหมายสุดท้ ายให้ ได้
Herman

และ McChesney จึ ง พยายามยื น ยัน ให้ เ ห็ น ว่ า พื น5 ที ส าธารณะจะคํ า5 จุ น

ประชาธิ ปไตยให้ เ จริ ญ เติบโตได้ สื อต้ องสามารถแสดงทัศนะทางการเมื องออกมาได้ โดยไม่มี
ข้ อจํ ากัด รั ฐ จึง ต้ องมี หน้ าที ทุ่ม เททรั พ ยากรทุกอย่างเท่าที จํ าเป็ นให้ กับสื อที ทํางานให้ กับพื น5 ที
สาธารณะ เพื อถ่วงดุล ไม่ให้ เศรษฐกิ จ และการเมื องที ทรงอิ ทธิ พ ลเข้ ามายึดพื น5 ที ข องสื อที เ ป็ น
ตัวแทนของประชาชนฝ่ ายทีเสียเปรี ยบและด้ อยอํานาจในสังคม สําหรับบทบาทหน้ าทีของสือเพือ
เสริ มสร้ างประชาธิปไตย* ผู้วิจยั ขออธิบายโดยแบ่งออกเป็ นคุณลักษณะสําคัญได้ ดังต่อไปนี 5
ประการแรก : สื อต้องเป็ นตลาดเสรี ทางความคิ ด (Free marketplace of ideas) เปิ ด
โอกาสให้ ทกุ คนเข้ าถึงได้ ความคิดเห็นทีขดั แย้ งกันจะต้ องนํามาตีแผ่ผ่านสือ โดยประกันให้ ทกุ กลุ่ม
ทีเกียวข้ องได้ ใช้ สือเป็ นเวทีในการแสดงจุดยืน และทัศนะความเห็นให้ ปรากฏแก่สาธารณะ
เมือพิจารณาดูความเป็ นจริ งของสือทุกวันนี 5 จะพบว่าสือกํ าลังทําสิงทีตรงข้ ามกับทีกล่าว
มา ซึงการทําหน้ าที ของสื อในลักษณะนี 5 Habermas เรี ยกว่า “เวที สาธารณะปลอม (Pseudopublic)” และ Dahlgren ถึงกับกล่าวว่า ลักษณะดังกล่าวเป็ นการบ่อนทําลายประชาธิปไตยโดย
พื 5นฐาน เพราะสือได้ ยกพื 5นทีให้ กับกลุ่มผู้มีอํานาจทางการเมือง และอํานาจทางเศรษฐกิ จให้ คน
เหล่านี 5ใช้ เป็ นเวทีในการแก้ ตวั หรื อนําเสนอทัศนะความเห็นฝ่ ายตนด้ านเดียว สือจึงไปเสริ มอํานาจ
ให้ กับกลุ่มคนเหล่านี 5 ส่วนประชาชนกลับเป็ นผู้รับทีไม่มีส่วนร่ วม นานเข้ ากลายเป็ นความรู้ สึกว่า

Brian McNair ได้ กล่าวถึง บทบาททีพึงประสงค์ หรื อความคาดหวังของสังคมทีมีต่อการทํ าหน้ าทีของสือมวลชนใน
กระบวนการทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย ซึง ได้ แก่ สือต้ องเสนอข้ อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้ รับรู้ว่าในขณะนี 5กําลังเกิดอะไรขึ 5นใน
สังคม อาจกล่าวได้ ว่า สือมวลชนกําลังทําหน้ าทีในการตรวจตรา (Surveillance) หรื อการแจ้ งเหตุ (Monitoring), สือต้ องให้ การศึกษาแก่
ประชาชนถึงความหมาย และความสําคัญของข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ 5น, สือต้ องมีการนําเสนอประเด็นทางด้ านนโยบายเพือให้ มีการถกเถียง
แลกเปลียนทางการเมือง หรื อแสดงความคิดเห็นสาธารณะ โดยเฉพาะต้ อ งเปิ ดโอกาสต่อความคิดเห็นทีแตกต่าง หลากหลาย ซึง มี
ความสําคัญต่อวิถีประชาธิ ปไตย, สือต้ องเปิ ดโอกาสให้ เกิดการตรวจสอบรัฐบาล และสถาบันการเมือง เพือให้ ดําเนินการตามบทบาท
หน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย, และสือต้ องเป็ นช่องทางในการสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง เช่น พรรคการเมืองต้ องการช่องทางในการ
นําเสนอนโยบาย หรื อโครงการต่างๆไปสู่การรับรู้ของประชาชน
*
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ตนเองไม่มีอํานาจในระบบการเมือง สือในสังคมประชาธิปไตย หรื อสังคมเปิ ดต้ องทําหน้ าทีเป็ นเวที
ในการต่อสู้ทางความคิด และเป็ นสือกลางในการนําเสนอให้ เห็นถึงความแตกต่างของนานาทัศนะ
อย่างกว้ างขวาง
ประการที ส อง สื อ ต้องสะท้อนภาพของสังคมอย่างเที ย งตรงปราศจากอคติ อาจกล่าวได้ ว่า
สือมีศกั ยภาพทีจะทําให้ ผ้ รู ับสารได้ เข้ าใจความเป็ นจริงแห่งชีวิตของสังคมร่ วมสมัยในโลกกว้ าง สือ
จึงต้ องสนใจและให้ ความสําคัญกับการนําเสนอเรื องราวทีมีคณ
ุ ค่าต่อผู้รับสารด้ วยความรับผิดชอบ
หรื อนําเสนอในสิงทีมีคณ
ุ ค่า ทีเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน สือจะต้ องหมัน หามาเสนอ เพราะโดย
การเปิ ดโอกาสให้ ได้ รับรู้ สิงเหล่านี 5 จึงจะช่วยให้ ผ้ ชู มมองเห็นตัวเองโดยสัมพันธ์ กับสังคม ช่วยให้
เข้ าใจตัวเองและเข้ าใจโลกไปพร้ อมกันด้ วย ด้วยเหตุนี&สือที มีบทบาทคํ& าจุนประชาธิ ปไตยจึ งต้อง
นําเสนอภาพของสังคมร่ วมสมัยตามความเป็ นจริ งอย่างเที ยงตรง ให้ผู้ชมได้เห็นวิ ถีชีวิตที แตกต่าง
และรู้จกั วัฒนธรรมอื น ๆในโลกอย่างถูกต้อง และปราศจากอคติ
ประการที สาม สื อต้องเป็ นผู้เฝ้ าระวังภัยให้แก่สงั คม โดยทีในสังคมประชาธิ ปไตย หน้ าที
หนึงของสื อมวลชนที มีคุณค่าอย่างสูง คือ การคอยเฝ้าดูความผิดปกติทีจะเกิ ดขึน5 กับบ้ านเมื อง
และส่งสัญ ญาณเตื อนภัยให้ ประชาชน ผู้ทีจ ะทํ าหน้ าที นีไ5 ด้ ต้องเป็ นสื อที เป็ นอิ ส ระ ปลอดจาก
อิทธิ พ ลทางเศรษฐกิ จและการเมื อง สื อมวลชนจึง ถูกสังคมคาดหวัง ให้ เ ป็ นผู้เฝ้าระวังภัยให้ กับ
ประชาชนเสมอมา สือต้ องคอยตรวจสอบการทํางาน การทุจริ ตการประพฤติมิชอบ การกระทําทีม่งุ
ร้ ายต่อสัง คม สื อจะต้ องเป็ นตัวกลางในการเปิ ดเผยข้ อเท็จ จริ งให้ ประชาชนได้ รับรู้ ไม่แ ต่เ พี ยง
เท่านัน5 เมื อประชาชนรั บรู้ แล้ ว และเห็นสมควรว่าจะต้ องมี ปฏิ บตั ิการบางอย่างต่อเหตุการณ์ ที
เกิดขึ 5น สือจะต้ องเป็ นแหล่งข้ อมูลทีเชือถือและอ้ างอิงให้ กบั ประชาชนได้
*
กระนันอาจเกริ
5
 นกล่าวโดยสรุปจากหน้ าทีของสือในสังคมประชาธิปไตยทีกล่าวมาทังหมด
5

จะแสดงให้ เห็นได้ ว่า ความคาดหวังของสังคมต่อสื อมวลชน ได้วนเวี ยนอยู่ในเรื  องการทํ าหน้าที ให้

นอกจากนี 5 Jame Curran และ Jean Seaton ยังได้ นําเสนอบทบาท หน้ าทีของสือมวลชนในทางการเมืองว่ามีอย่างน้ อย 3
ประการด้ วยกัน กล่าวคือ สือมวลชนเป็ นเวทีถกแถลงสาธารณะในประเด็นต่างๆ สือต้ องทําหน้ าทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดเห็นของ
ประชาชน และกดดันรัฐบาลให้ ปฏิบตั ิตามสิงทีประชาชนคิด ดังนัน5 สือมวลชนจึงกลายเป็ นสถาบันหนึง ในสังคมทีเปิ ดโอกาสให้ ปัจเจกชน
ได้ มีพืน5 ทีสําหรั บทําหน้ าทีในการตรวจสอบรั ฐบาล, สือมวลชนต้ องทําหน้ าที สอน หรื อให้ ความรู้ แก่ประชาชนในด้ านต่างๆ ให้ ข้อมูล
ข่าวสารเพือประชาชนจะได้ ตดั สินใจในการเลือกตัง5 หรื อเป็ นช่องทางอิสระในการสือสารทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆทีหลากหลายใน
*
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ข้อมูลข่าวสารที จ ํ าเป็ น และถูกต้องแก่ประชาชน สือจึงต้ องเป็ นกระจกสะท้ อนแง่คิดความเห็นทาง
สังคมทีแตกต่างหลากหลายอย่างปราศจากอคติ และทีสําคัญระบอบประชาธิปไตยจะทําหน้ าทีได้
อย่างสมบูรณ์ นนต้
ั 5 องการสือมวลชนทีมีความเป็ นอิสระ ซึงจะเป็ นหลักประกันทีสําคัญว่าการทํ า
หน้ าที ข องสื อ ได้ ป ราศจากข้ อผู ก มั ด ด้ ว ยผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง และธุ ร กิ จ ใดๆ สั ง คม
ประชาธิปไตยต้ องมีสือทีถือผู้รับสารเป็ นพลเมือง ไม่ใช่ “ผู้บริ โภค” หรื อ “ลูกค้ า” อย่างเด็ดขาด สือ
จะต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้รับสารในฐานะทีเป็ นพลเมืองคนหนึงของประเทศ การรับสารสือมวลชนจึงเป็ น
ทัง5 “สิทธิ ” และ “หน้ าที” ไม่ต่างจากสิทธิ และหน้ าทีทางการเมืองอืนๆทีพลเมืองคนหนึงพึงปฏิบตั ิ
ต่อประเทศชาติ
ในฐานะพลเมื อง เราจึง ย่อมมี ทัศนะความเห็ นต่อเรื องราวในสังคมมากมาย พลเมื อง
ต้ อ งการเสรี ภ าพที จ ะวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อธิ บายจุด ยื น และความเข้ าใจของตนเองต่อ ทุกเรื อ งที
เกียวข้ องกับประโยชน์สขุ ของส่วนรวม นีคือนิยามสําหรับผู้รับสารในฐานะพลเมือง ซึงแตกต่างจาก
ผู้รับสารในฐานะผู้บริ โภค เพราะผู้รับสารในฐานะผู้บริ โภคมีความหมายคับแคบ เสรี ภาพถูกจํากัด
อยู่ในปริ มณฑลทางเศรษฐกิจเท่านัน5 ใครมีอํานาจในการซื อ5 มากก็ มีเสรี ภาพมาก และได้ รับการ
จัดสรรผลประโยชน์จากสือในระบบตลาดตามกําลังซื 5อ ผู้รับสารจึงเป็ นได้ เพียงผู้บริ โภค หรื อลูกค้ า
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบทุนนิยมเท่านัน5
Tim Congdon15 ได้ กล่าวว่า สังคมเปิ ด หรื อสังคมประชาธิปไตยเป็ นสังคมที “ปลดปล่อย
พลังวิพากษ์ ของปั จเจกให้ เป็ นอิสระ” ดังนัน5 ในการสร้ างเงื อนไขสําหรับสังคมประชาธิ ปไตยให้ มี
ความเข้ มแข็ง อย่างน้ อยทีสุดโครงสร้ างของสือมวลชนนันต้
5 องเอื 5อให้ พลเมืองสามารถทีจะเข้ าถึง
ความรู้ และข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเสรี เพื อให้ ทุกคนเกิ ดความรั บรู้ ร่ วมกัน และสามารถใช้ พลัง
วิพากษ์ วิจารณ์ ได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยมีหลักการพื 5นฐานทีสําคัญทีสุดคือ ให้ ทุกคนมี สิทธิ ในการ
แสดงความคิดเห็น และให้ คณ
ุ ค่ากับความคิดเห็นของทุกคน คู่กันมากับหลักการนี 5ก็คือ ทุกคนมี
สิทธิทีจะตอบโต้ เพราะในการตอบโต้ นนั 5 ทุกคนทีมีส่วนเกียวข้ องจะตระหนักได้ โดยรวดเร็ วว่าเกิด
สัง คม, และสื อ มวลชนต้ อ งทํ าหน้ าที ใ นการจุด ประเด็ น ให้ ป ระชาชนต่ อ ต้ า นการใช้ อํ า นาจในทางที ผิ ด ของผู้บ ริ ห ารประเทศ หรื อ
วิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบตั ิงานทีไม่เหมาะสม หรื อไร้ ประสิทธิภาพ
15
วิภา อุตมฉันท์, ปฏิรูปสือเพือสังคม หลักคิด และบทเรี ยนจากนานาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสาร
ทางวิชาการ ภาควิชาการสือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544),หน้ า177.
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ทัศนะทีแตกต่างกันมากกว่าหนึง หลักการต่อมาจึงเป็ นเรื องทีว่าทุกคนมีสิทธิ ทีจะแสวงหาทัศนะ
หรื อความคิดเห็นได้ ไม่จํ ากัด เพื อที จะทํ าให้ เห็ นได้ ถึงปั ญหาที รอบด้ าน หลักการเหล่านี จ5 ึงเป็ น
หลักการพื 5นฐานทีสําคัญทีบรรดาประเทศประชาธิปไตยต้ องให้ ความเคารพ
2.1.3 แนวคิดการเมืองชาติพนั ธุ์ (Ethnic Politics)
ตามกรอบแนวคิดของ David Brown เขาได้ อธิ บาย “กลุ่ม ชาติพันธุ์ ” ในฐานะที เ ป็ น
รู ปแบบหนึงของการรวมกลุ่มทีสมาชิกสามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง
และในขณะเดียวกันก็เป็ นการสนองตอบความพึงพอใจ เพราะมนุษย์มกั จะชอบจําแนก “เรา” และ
“เขา” ให้ เห็นความแตกต่างอยู่เสมอ และจิตสํานึกทางชาติพนั ธุ์จะเกิดขึ 5นในสภาวะทีมีการสังเกต
ความแตกต่างทางภาษา ศาสนา วิถีชีวิต และกายภาพด้ วยความแตกต่างเหล่านี 5 David Brown
กล่าวว่าได้ กลายเป็ นปั จจัยหรื อเงื อนไขในการก่อรู ป “ความเป็ นพรมแดน” และทํ าให้ เกิ ดสภาวะ
“การเป็ นกลุ่มชาติ พนั ธุ์” 16
โดยในประเด็นเรื อง “ความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์”* นันมั
5 กถูกนําไปตีความว่าเป็ นส่วนหนึงของ
อุด มการณ์ ที แ ต่ล ะคนสามารถใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาความรู้ สึก ไม่ ปลอดภัย ซึ ง เกิ ด จาก “โครงสร้ าง
อํ านาจ” ที ครอบงํ าหรื อควบคุมกํ ากับอยู่ การวิเคราะห์ ตรวจสอบจึงต้ องให้ ความสํ าคัญกับการ
วิเคราะห์โครงสร้ างทางอํานาจรัฐ เพราะรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดสรรอํานาจในสังคม
ทีสําคัญ David Brown ยังให้ ทรรศนะอี กว่า ณ ตอนนี 5ยังไม่มีรัฐใดที สามารถควบคุม
จิตสํานึก และพฤติกรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้ โดยตรงอย่างสมบูรณ์ และข้ อจํากัดในการควบคุม
จิตสํานึกชาติพนั ธุ์โดยรัฐนัน5 ก็จะเชือมโยงกับสภาวการณ์ ของความเข้ มข้ น และความอ่อนแอใน
ประเด็นเรื องจิตสํานึกทางชาติพนั ธุ์ และลักษณะภาพรวมของรัฐว่าแข็งแกร่ง หรื ออ่อนแอ
ลักษณะของจิตสํานึกชาติพนั ธุ์ทีหลากหลายซึงเกิดในรัฐต่างๆนัน5 จะมีความสัมพันธ์ หรื อ
เชือมโยงกับกระบวนการล่มสลายของโครงสร้ างอํานาจเดิม, การจัดการแบบรัฐสมัยใหม่,การต่อสู้
16

David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (New York : Routledge,1994),p.13.
ฉวีวรรณได้ ให้ ความเห็นว่า “ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ เกี ยวกับวัฒนธรรม” นันไม่
5 เพียงพอต่อการอธิบายกระบวนการ
รักษากลุ่มชาติพนั ธุ์ เพราะว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์จําเป็ นต้ องมีกลไกทางสังคม ได้ แก่ ครอบครัว เครื อญาติ ชุมชน และสถาบันทางศาสนาทีจะ
ทําหน้ าทีในการสือสารเพือสืบทอดลักษณะทางวัฒนธรรมทีมีความแตกต่าง ดูรายละเอียดเพิมเติมที ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ว่าด้ วย
แนวทางการศึกษาชาติพนั ธุ์ (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2547),หน้ า74.
*
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ทางการเมื องของผู้นํา,ความไม่เท่าเที ยมกันทางเศรษฐกิ จในประเทศ, และโครงสร้ างชนชัน5 ใน
สังคม โดยทีสภาพแวดล้ อมทางการเมืองเหล่านันจะเป็
5
นเพียงแค่เงือนไขทีมาเกียวข้ องเท่านัน5 แต่
สิงสําคัญทีสดุ ก็คือ “ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์” ซึงเป็ นเรื องของ “อุดมการณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์” โดย
ทีประเทศพม่าจะมีลกั ษณะเป็ นสังคมแบบ “Ethnocratic”
แนวคิดพรมแดนชาติพนั ธุ์ (Ethnic Boundary)
Fredrik Barth17 กล่าวว่าการจะเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางชาติพนั ธุ์ได้ นนั 5 จําเป็ นอย่างยิง
ต้ องพิจารณาความคิด และจิตสํานึกของคนในแต่ละกลุม่ ว่า ลักษณะใดในรู ปแบบทางวัฒนธรรมที
มีความหมายกับความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ของพวกเขา เพราะกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆอาจจะมีแบบแผน
วัฒนธรรมร่วมกันบางอย่างทีเกิดขึ 5นมาจากการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทีมีความใกล้ เคียง
กัน แต่ทงนี
ั 5 5ทังนั
5 นแล้
5 วแต่ละฝ่ ายก็ยงั มองว่าไม่ใช่พวกเดียวกันอยูด่ ี
ข้ อเสนอของ Barth ก็คือ ให้ เปลียนมุมมองทีจากเดิมมองว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นหน่วยทีมี
วัฒนธรรมร่ วมกันให้ มามองในแง่ของการเป็ น “รู ปแบบในการจัดระเบียบทางสังคม” เดียวกัน ซึง
เมือเรามาพิจารณาในแง่นี 5ก็จะพบว่า การทีสมาชิกของกลุ่มเรี ยกตัวเอง หรื อถูกเรี ยกโดยคนอืนว่า
เป็ นใคร หรื อเป็ นสมาชิกของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใดในกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ซึงกันและกัน และแม้ ว่า
ลักษณะทางวัฒนธรรมจะยังคงมีความสําคัญอยู่นนั 5 แต่ความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ระหว่างกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆจะไม่สามารถรวมวัฒนธรรมทังหมดได้
5
ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ในแง่นี 5จึงมีลกั ษณะ
ที ค ล้ า ยกั บ สถานะทางสัง คม เช่ น เพศสภาพ ชนชัน5 ฯลฯ ซึ ง อาจกลายมาเป็ นกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ ทีทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิร้ ู ว่าควรปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างไร และจะใช้ มาตรฐาน และมาตรการใดเป็ น
หลักการทีถกู ต้ องและเหมาะสมในการปฏิบตั ติ อ่ กัน18
Barth จะให้ ความสําคัญกับประเด็นเรื อง “พรมแดนชาติ พนั ธุ์ (Ethnic Boundary)” ซึงจุด
นี 5นีเองทีสามารถ “แยกเขา และแยกเรา (Exclusion and inclusion)” ออกจากกันได้ โดยอาศัย
คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็ นตัวกลางในการกําหนดความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ และแม้ ว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์

17
18

Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries (Boston : Little Brown and Company,1969),p.115.
เรื องเดียวกัน,หน้ า 14.
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ต่างๆจะมีปฏิสมั พันธ์ข้ามกลุม่ กันไปมา แต่ก็ยงั คงรักษาพรมแดนของชาติพนั ธุ์ไว้ ได้ ซึง ทําให้ เห็นว่า
ความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์นนไม่
ั 5 ได้ ขึ 5นอยู่กบั การขาดปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม และทีสําคัญลักษณะ
ทางวัฒ นธรรมส่วนใหญ่ ข องประชากรมนุษย์ กลุ่ม ใดกลุ่ม หนึง ในช่ วงเวลาใดเวลาหนึง นัน5 ไม่
จําเป็ นต้ องถูกกําหนดโดยพรมแดนชาติพนั ธุ์ เพราะอาจเปลียนแปลงโดยไม่เกียวข้ องกับพรมแดน
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ก็ได้
งานศึกษาของฉวีวรรณ19 ซึงได้ อ้างข้ อสันนิษฐานทีค้นพบเกี ยวกับประเด็นพรมแดนชาติ
พันธุ์ ของเลวายน์ และแคมป์เบลล์ ซึง ผู้วิจัยเห็ นว่าเป็ นประเด็นสํ าคัญ ต่อการทํ าความเข้ าใจ
เกียวกับมิตใิ นเรื องพรมแดนชาติพนั ธุ์ ซึง เขาได้ สนั นิษฐานไว้ ดงั นี 5
1) กลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมีพรมแดนชาติพนั ธุ์ชดั เจนมักจะเป็ นกลุม่ ทีมีพฒ
ั นาการ และ
เสถียรภาพทางการเมืองในระดับสูง เช่น ก่อตัวเป็ นรัฐ ส่วนในสังคมไร้ รัฐ ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์
และขอบเขตพรมแดนชาติพนั ธุ์มกั จะไม่ชดั เจน เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์และผลประโยชน์
2) ความชัดเจนในเรื องพรมแดนชาติพนั ธุ์ในสังคมทีมีรัฐ หรื อมีอํานาจศูนย์กลางเกิดขึ 5น
เนืองจากว่ารัฐได้ มีกระบวนการเรี ยกร้ องให้ ประชากรทีอยู่ในเขตอํานาจต้ องเชือฟั ง และจงรักภักดี
เพือประโยชน์ในการใช้ แรงงาน การเก็บภาษี และการเกณฑ์กําลังพล
3) องค์กรรัฐได้ พฒ
ั นาอุดมการณ์ไปพร้ อมๆกับการกําหนดรูปลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ซงึ
สามารถทีจะทําให้ รัฐบรรลุในความต้ องการได้ เช่น การกํ าหนดชื อรั ฐ อาณาเขต และความเป็ น
สมาชิกทีมองว่าเป็ นเราเป็ นพวกเดียวกัน ในขณะทีคนทีไม่ใช่ก็จะมองว่าเป็ นคนอืนที แปลกและ
แตกต่าง ซึงอุดมการณ์ ทางการเมืองแบบนี 5จะเป็ นพื 5นฐานสําคัญให้ กับรัฐ ซึงสามารถเรี ยกร้ องให้
สมาชิกร่วมมือกันในการกระทําการต่างๆเพือรัฐได้
4) อุดมการณ์เหล่านี 5 ในทีสดุ อาจมีอิทธิพลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีอยูต่ า่ งรัฐ
กัน ในแง่ทีทําให้ เกิดความห่างเหินกันทางสังคม
5) สําหรับประเด็นเรื อง “รัฐชาติ” ซึง มีพื 5นฐานมาจากการรวมตัวกันของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
หลายกลุ่ม อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ และความจงรักภักดีทางชาติพันธุ์จึงอาจจะก่อตัวรวมตัวกันเป็ น
กลุม่ ตามภูมิภาค
19
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แนวคิดการดํารงอยูข่ องชาติพนั ธุ์ (Ethnicity)
การดํารงอยูร่ ่วมกันของกลุม่ ชาติพนั ธุ์นนั 5 แต่เดิมจะเป็ นการรวมกันในลักษณะของชนเผ่า,
หมู่บ้าน, และชุมชน แต่ปัจจุบนั นันมี
5 ความพยายามทีจะรวมทังหมดให้
5
กลายมาเป็ นส่วนหนึงของ
รั ฐ สมัยใหม่ และแปลงโฉมมาเป็ น “การรวมตัวกันของกลุ่ม ชาติพันธุ์ ” หรื อ “กลุ่ม ชาติพันธุ์ ทีมี
บรรทัดฐานบางอย่างร่ วมกัน” เช่น การแต่งกาย สังคมประเพณี สายสัมพันธ์ แบบเครื อญาติ ฯลฯ
ซึงสิงเหล่านี 5จะนําไปสู่การสร้ างจิตสํานึกทางชาติพนั ธุ์ และแสดงออกในการปฏิสมั พันธ์ กับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อืนในระบบสังคมร่วมกัน
แนวคิดของ Cohen ในเรื องการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกทีตา่ งกลุ่มชาติพนั ธุ์กนั นันเกิ
5 ด
ขึ 5นมาจากการทีแต่ละฝ่ ายได้ แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ทีแตกต่างกัน อันเนืองมาจาก
บริ บทเช่น ลักษณะการเมืองหรื อความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการเน้ นความแตกต่างที
ไม่เหมือนกับกลุม่ อืน, การสือสารภายในกลุ่ม, การจัดระเบียบโครงสร้ างอํานาจอันชอบธรรม, การ
พัฒนาอุดมการณ์,การเรี ยนรู้ ทางสังคม20 ซึงถ้ าหากสมาชิกไม่สามารถจัดระเบียบทีอยู่บนพื 5นฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมกันได้ กลไกทางวัฒนธรรมก็จะเข้ ามาแทนทีในการช่วยสร้ างความเป็ นกลุม่
2.2 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
สําหรับงานวิจยั และงานเขียนทีผ้ วู ิจยั มองว่ามีความเกียวข้ อง และสามารถใช้ เป็ นแนวทาง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี 5 มี อ ยู่ ด้ วยกั น 7 ชิ น5 ซึ ง เป็ นงานวิ จั ย ที เ กี ย วข้ องกั บ ประเด็ น ทางด้ าน
สือสารมวลชน (วารสารศาสตร์ หรื อนิเทศศาสตร์ ) ทีมีความสัมพันธ์ กับทางด้ านรัฐศาสตร์ (สือกับ
การเมือง,สือกับประชาธิ ปไตย) อันได้ แก่ วรรณกรรมทีเกี ยวข้ องกับสือทางเลื อก, สือภาคประชา
สังคม (สือภาคประชาชน) ฯลฯ ทังที
5 เป็ นสือสิงพิมพ์ (วารสาร,นิตยสาร, หนังสือพิมพ์) และสือใหม่
(เครื อข่ายสื อออนไลน์ [เว็ บไซต์]) ทัง5 ที มีส่วนเกี ยวข้ องกับแนวคิดทฤษฎี ทีใช้ ในการศึกษา และ
เนื 5อหาทีเป็ นกรณี ศึกษา หรื อหน่วยในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจยั จะเรี ยงลําดับงานวรรณกรรมตาม
หลักความสําคัญ ซึง พอจะเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจยั ทีเกียวข้ องได้ ดงั ต่อไปนี 5
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2.2.1 งานวิจยั ชือ วารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็บไซต์ ศูนย์ ข่าวสาละวิ น กับบทบาทสื อ
ทางเลื อกเพือ สื อ สารเรื องชนกลุ่มน้อยพม่าในประเทศไทย ของภัคนันท์ ภัทรนาวิก21
งานวิจยั ชิ 5นนี 5เป็ นการศึกษาทีใช้ วิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และการ
วิจยั บุคคลโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบ In-depth interview ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบ
เนื 5อหาการนําเสนอเรื องชนกลุ่มน้ อยพม่าทีอยู่ในประเทศพม่า และประเทศไทยของวารสารสาละ
วินโพสต์ และเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ในฐานะสื อทีมีคุณลักษณะของสื อทางเลื อก โดย
ภัคนันท์ ภัทรนาวิกได้ เก็บข้ อมูลเชิงเอกสารจากวารสารสาละวินโพสต์จํานวน 24 ฉบับ (ตังแต่
5 ฉบับ
ที 13 [16 ก.พ.-31 มี.ค. 2547 – ฉบับที 37 (16 ก.พ. – 30 มี.ค. 50)] ซึงเป็ นฉบับที “ถูกผลิ ตขึ& นมา
ท่ ามกลางสังคมเผด็ จการทหารพม่ า” ซึง เป็ นสังคมที ยัง ไม่ได้ เปลี ยนแปลงการปกครองมาเป็ น
ระบอบประชาธิ ปไตยอย่างในปั จจุบนั ซึง เป็ นจุดเน้ นหลักในงานวิจัยของผู้วิจัยชิน5 นี 5 โดยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีทีภคั นันท์ ภัทรนาวิกเลือกนํามาใช้ อธิบายล้ วนเป็ นแนวคิดในด้ านสือสารมวลชน
(วารสารสนเทศ) โดยเฉพาะอย่างยิงแนวคิดสือทางเลือก, แนวคิดกระบวนการคัดเลือกข่าวสาร,
แนวคิดการกําหนดวาระข่าวสารของสือ, แนวคิดผู้ส่งสาร, แนวคิดวาทกรรม, และแนวคิดเกียวกับ
เกี ยวกับการสร้ างภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ของชนกลุ่มน้ อย22 ซึงแนวคิดส่วนใหญ่ ล้วนไม่
เกียวข้ องกับการศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์ ทีมงุ่ เน้ นในทางด้ านการเมืองเป็ นหลักซึง เป็ นประเด็นหลักใน
งานวิจยั ชิ 5นนี 5 นอกจากนี 5ในงานวิจยั ของภัคนันท์ ภัทรนาวิก ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการ
วารสารสาละวินโพสต์คือ “วันดี สันติ วฒ
ุ ิ เมธี ” ผู้ซึงมีบทบาทหลักในการขับเคลือน หรื อเคลือนไหว
สื อประเภทดัง กล่าว ซึงเนื อ5 หาในส่วนนี 5 ผู้วิจัยสามารถนํ าบางส่วนมาใช้ ประกอบการวิเ คราะห์
อธิบายในงานวิจยั ชิ 5นนี 5ได้ อันจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในแง่ของสือมากขึ 5น แต่
ทังนี
5 5ทังนั
5 นผู
5 ้ วิจยั ก็จะลงพื 5นทีเพือสัมภาษณ์ด้วยตนเองด้ วย เพือสะท้ อนให้ เห็นถึงประเด็นทางด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างสื อกับการเมื องการปกครองที เป็ นประชาธิ ปไตยในรู ปแบบพม่าเป็ นหลัก
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ภัคนันท์ ภัทรนาวิก , “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทของสือทางเลือกเพือสือสารเรื องชน
กลุ่มน้ อยพม่าในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
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สําคัญ ซึงจะแตกต่างจากงานศึกษาของภัคนันท์ทีมุ่งเน้ นศึกษาทางด้ านสือสารมวลชน หรื อด้ าน
นิเทศศาสตร์ เป็ นหลัก
จากการศึกษางานวิจัยของภัคนันท์ ภัทรนาวิกชิน5 นี 5 ผลการศึกษาพบว่า “วารสาร และ
เว็บไซต์ มีรูปแบบเนื &อหาไม่ แตกต่ างกัน ด้วยการสะท้อนภาพตัวแทนของชนกลุ่มน้อยในเชิ งบวก
เป็ น ‘ส่วนหนึง’ ของสังคม และเป็ น ‘เหยื อ’ ‘ผู้ถูกกระทํ า’ หรื อ ‘ผู้ได้รับผลกระทบ’ ซึ งแตกต่างจาก
สื อกระแสหลัก สํ าหรับบทบาทการเป็ นสื อทางเลื อกเพื อ เผยแพร่ เรื  องชนกลุ่มน้อยพม่าในประเทศ
ไทย ประกอบด้วยการมุ่งสื อสารเรื  องชนกลุ่มน้อยพม่าเพื อสร้ างความเข้าใจให้กบั สังคม และเป็ น
ปากเสี ยงเรี ยกร้ องสิ ทธิ แทนชนกลุ่มน้อย แต่ เนื องจากข้อจํ ากัดหลายประการไม่ ว่าจะเป็ น ช่ อง
ทางการเผยแพร่ ไปสู่กลุ่มผู้อ่านที เป็ นเจ้าของปั ญหาตัวจริ ง การเน้นการถ่ายทอดอุดมการณ์ ของ
ผู้ผลิ ตเป็ นหลักมากกว่าการเปิ ดพื น& ที ให้ชนกลุ่มน้อยที เป็ นเจ้าของปั ญหาได้สือสารด้วยตัวเอง จึ ง
ทํ าให้สือทัง& สองประเภทนี &มีลกั ษณะของสื อที มีเป้ าหมายเฉพาะเพื อ การเปลี ยนแปลงเรื  องสิ ทธิ ชน
กลุ่มน้อยพม่ามากกว่าสื อ ทางเลื อกของชนกลุ่มน้อยพม่า” 23
งานวิ จัยที ผ้ ูวิจัยนํ ามาทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้ องดัง ที เกริ นกล่าวมานัน5 จะมี ความ
แตกต่างจากงานวิจยั ของผู้วิจยั ตรงทีผ้ วู ิจยั มุ่งศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์ ในแง่ของกระบวนการเปลียน
ผ่านสูป่ ระชาธิปไตยในพม่าเป็ นหลักสําคัญ รวมถึงเป็ นการวิเคราะห์เชือมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างสือ และการเมือง ซึงจะไม่ได้ ม่งุ เน้ นการศึกษาในเชิงนิเทศศาสตร์ อย่างในงานของภัคนันท์
ภัทรนาวิก แต่ทัง5 นี 5ทัง5 นันการที
5
ผ้ ูวิจยั หยิบยกเอางานวิจยั ของภัคนันท์ ภัทรนาวิก มาเป็ นเอกสาร
ประกอบการวิจยั เนืองจากเป็ นงานทีศึกษาด้ านวารสารสนเทศทีเลือกกรณีศึกษา “วารสารสาละ
วินโพสต์ และเว็บไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน” มาใช้ เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์เหมือนกับงานวิจยั ของ
ผู้วิจยั ชิ 5นนี 5 แม้ จะเลือกศึกษาช่วงเวลาทีสือสาละวินโพสต์ถกู ผลิตออกมาแตกต่างกันก็ตาม* รวมถึง
การใช้ ศาสตร์ ทางด้ านการวิเคราะห์ และการอธิ บายคนละด้ าน กล่าวคือ ผู้วิจัยมุ่งเน้ นวิเคราะห์

23
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เรื องเดียวกัน, หน้ า 269-295.
ภัคนันท์ ภัทรนาวิก เลือกศึกษาจํานวน 24 ฉบับ (ตังแต่
5 ฉบับที 13 [16 ก.พ.-31 มี.ค. 2547 – ฉบับที 37 (16 ก.พ. – 30 มี.ค.

50)] ซึง เป็ นช่วงเวลาทีพม่ายังอยู่ภายใต้ การปกครองแบบเผด็จการทหาร หากแต่ผ้ วู ิจัยจะเลือกศึกษาจํานวน 11 ฉบับ (ตังแต่
5 ฉบับที 57
[ม.ค.-ก.พ. 2553] – ฉบับที 67 [ก.ย.-ต.ค. 2554] ) อันเป็ นเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาทีเกิดการเปลียนผ่านจากระบอบ
เผด็จการทหาร มาสู่ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบพม่า

36
อธิ บายในทางรัฐศาสตร์ ซึงจะแตกต่างกับภัคนันท์ทีเน้ นนําหลักการทางด้ านนิเทศศาสตร์ มาเป็ น
จุดหลักในการอธิบาย แต่ทงนี
ั 5 5ทังนั
5 นก็
5 มีความใกล้ เคียงกับการศึกษาของผู้วิจยั ในครัง5 นี 5มากทีสดุ
2.2.2 งานวิจยั ชือ “พฤติ กรรมการสื อ สารทางการเมื องผ่านสื อ มวลชน สื อ บุคคล สื อ
อิ นเตอร์ เน็ต และทัศนคติ ทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตยที มีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิ จกรรมการ
มี ส่ ว นร่ วมทางการเมื องที  เ กี  ย วกั บ การเลื อ กตั& ง ระบบใหม่ ข องกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ อิ นเตอร์ เน็ ต ใน
กรุงเทพมหานคร” ของบุณฑริ กา เจียงเพ็ชร์ 24
งานวิจยั ชิ 5นนี 5เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์ “เพื อศึ กษา
พฤติ กรรมการสื อ สารทางการเมื อง ทัศนคติ ทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตย ความรู้ ทัศนคติ และ
กิ จกรรมการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องที เกี ยวข้องกับการเลื อกตัง& ระบบใหม่ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่ างตัวแปรต่ างๆ อัน ได้แ ก่ พฤติ กรรมการสื อสารทางการเมื องผ่ านสื อต่ างๆ ทัศนคติ ทาง
การเมื องแบบประชาธิ ปไตย และลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ความรู้ ทัศนคติ และกิ จกรรม
การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องเกี ยวกับการเลื อกตัง& ระบบใหม่ ”25 และเนืองจากบุณฑริ กา ได้ ทําการ
วิ จั ย ในเชิ ง สํ า รวจ จึ ง ได้ เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใ ช้ ในการศึ ก ษาคื อ กลุ่ ม ผู้ ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ใน
กรุ ง เทพมหานครที มี พ ฤติ ก รรมการสื อ สารทางการเมื อ งผ่ า นสื อ มวลชน สื อ บุ ค คล และสื อ
อินเตอร์ เน็ต จํานวน 260 คน* โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยมีแบบสอบถามแบบตอบ
ด้ วยตนเองเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยกรอบแนวคิดทฤษฎีทีบณ
ุ ฑริ กาเลือกใช้ ล้วน
เป็ นแนวคิดในทางวารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน แต่กระนันก็
5 มีบางส่วนที เลื อกนําแนวคิดที
เกี ยวข้ องกับทางด้ านรัฐศาสตร์ (การเมือง) เข้ ามาใช้ ประกอบการวิเคราะห์และอธิ บาย อันได้ แก่

24

บุณฑริ กา เจียงเพ็ชร์ , “พฤติกรรมการสือสารทางการเมืองผ่านสือมวลชน สือบุคคล สืออินเตอร์ เน็ต และทัศนคติทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยทีมีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองทีเกียวกับการเลือกตังระบบใหม่
5
ของกลุ่มผู้ใช้
อินเตอร์ เน็ตในกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสือสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543).
25
เรื องเดียวกัน, หน้ า 11.
*
การศึกษาวิจยั ของบุณฑริ กาจึงมีข้อจํากัดบางประการทีเห็นได้ ชดั เลยก็คือ บุณฑริ กาได้ เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มประชาชนทีมี
สิทธิออกเสียงเลือกตัง5 ทีมีพฤติกรรมการสือสารทางการเมืองผ่านสือมวลชน สือบุคคล และสืออินเตอร์ เน็ตเท่านัน5 กระนัน5 ผลของการ
ศึกษาวิ จัยชิ น5 นี โ5 ดยหลักการของระเบียบวิ ธีวิจัยแล้ วนัน5 ไม่ ส ามารถนํ ามาใช้ อ้ างอิ ง ให้ เป็ นข้ อสรุ ป ของผู้มี สิ ทธิ อ อกเสี ยงเลื อ กตัง5 ใน
กรุงเทพมหานครทังหมดได้
5

37
แนวคิดทฤษฎี เรื องการสือสารและการสือสารทางการเมื อง, แนวคิดทฤษฎี เรื องพัฒนาการของ
เทคโนโลยีการสือสารกับการเปลียนแปลงทางสังคม, แนวคิดทฤษฎีเรื องการสือสารผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต และผลกระทบต่อการสือสารทางการเมือง, แนวคิดเรื องกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมือง, แนวคิดเรื องทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย, และแนวคิดเรื องการมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง เป็ นต้ น ซึงกรอบแนวคิดและทฤษฎี ทีบุณฑริ กาเลือกใช้ ดงั ทีผ้ ูวิจยั ได้ เกริ นกล่าวมา
เบื อ5 งต้ นนัน5 ล้ วนมี ประโยชน์ สํ าคัญ ต่อ การศึกษาวิ จัยในประเด็นที ผ้ ูวิจัยต้ อ งการศึกษา แม้ ว่ า
ลักษณะของเนื 5อหา และวิธีการทีใช้ ในการศึกษาจะมีความแตกต่างกันก็ตาม งานของบุณฑริ กาจึง
ทําให้ ผ้ ูวิจัยเข้ าใจในรายละเอี ยดเกี ยวกับพฤติกรรมการสื อสารทางการเมื องเพิมมากขึน5 เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสือกับการเมือง รวมถึงทําให้ ทราบถึงบทบาทของการสือสารในทางการเมือง
ทัง5 สื อ มวลชน สื อบุคคล และสื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ที มี บทบาทสํ า คัญ อย่ า งยิ ง ต่อการพัฒ นาความรู้
ทัศนคติ และการมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งของประชาชน ซึง กรอบการศึก ษาดัง กล่าวสามารถ
นํามาใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ชิ 5นนี 5ได้
2.2.3 งานวิจยั ชือ “การสื อ สารทางการเมื องของนักการเมื อง และกลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมื องไทยผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคม” ของอัญญรัตน์ เอียมเอิบ26
งานวิจยั ชิ 5นนี 5มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงรู ปแบบการสือสารทางการเมืองของนักการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์ ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคม โดยดูจากลักษณะการ
สือสารทางการเมืองในเว็บว่ามีรูปแบบและวัตถุประสงค์อย่างไร และเอื 5ออํานวยในการสือสารทาง
การเมืองอย่างไร โดยงานเขียนชิ 5นนี 5จะมีความคล้ ายคลึงกับงานวิจยั ของผู้วิจยั ตรงทีเลือกแนวคิด
และทฤษฎี ในการนํ ามาใช้ วิเคราะห์ใกล้ เคียงกัน แต่แตกต่างกันตรงที ในงานวิจัยของอัญญรั ตน์
เอียมเอิบ มุ่งศึกษาที “ภาครัฐ (นักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง)” ซึงเป็ นกลุ่มคน
กระแสหลักทีมีบทบาทในการใช้ สือ หรื อควบคุมสือ เพือสือสารทางการเมืองอันเป็ นไปตามครรลอง
ของผลประโยชน์ ข องตน หรื อ กลุ่ม การเมื อ งนัน5 ๆ หากแต่ก ารศึก ษาของผู้ วิ จัย จะมุ่ ง เน้ น การ
วิเคราะห์ และการอธิ บายทีภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน) ซึงเป็ นกลุ่มคนชนชันล่
5 างเป็ นหลัก
26

อัญญรั ตน์ เอียมเอิบ , “การสือสารทางการเมืองของนักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์
เครื อข่ายทางสังคม,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553).

38
สําคัญในการศึกษา จึงทําให้ หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ของอัญญรัตน์ และของ
ผู้วิจยั มีความแตกต่างกัน หากแต่อญ
ั ญรัตน์ได้ เลือกใช้ กรอบแนวคิดทฤษฎี ในการศึกษาทีมีความ
ใกล้ เคียงกันกับงานของผู้วิจยั กล่าวคือ อัญญรัตน์ได้ เลือกกรอบแนวคิดทฤษฎี อันได้ แก่ แนวคิด
สือใหม่เว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคม (Social Networking), แนวคิดการสือสารทางการเมือง และ
การสื อสารทางการเมื องในยุคดิจิตอล, แนวคิดประชาธิ ปไตยอิเล็กทรอนิกส์ , แนวคิดเรื องกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมือง, และแนวคิดพื 5นทีสาธารณะ และแนวคิดพื 5นทีสาธารณะออนไลน์ ซึง
ทังหมดนี
5
5ล้ วนมีความสําคัญต่อการศึกษาสือใหม่ประเภทเว็บไซต์ หรื อสื อออนไลน์ทางสังคม ซึง
เป็ นอีกหน่วยการวิเคราะห์หนึงของผู้วิจยั เพราะผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษาเว็บไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน ซึง
เป็ นสือใหม่ หรื อสือออนไลน์เช่นกัน งานของอัญญรั ตน์ จึงเป็ นตัวอย่างสํ าคัญทีช่วยทําให้ ผ้ ูวิจัย
สามารถวิเคราะห์เชือมโยงเข้ ากับแนวคิด และทฤษฎี ได้ อย่างถูกต้ อง และชัดเจนมากยิงขึ 5น หรื อ
อาจกล่าวอี กนัยได้ ว่า งานของอัญญรั ตน์ สามารถทํ าให้ ผ้ ูวิจัยใช้ เครื องมื อในการวิเคราะห์ และ
อธิบายได้ อย่างครอบคลุม ถูกต้ อง และชัดเจน
2.2.4 งานวิจยั ชือ “เว็บไซต์ มหาวิ ทยาลัยเที ยงคื นในฐานะสื อประชาสังคม” ของเจษฎา
เจนพิทกั ษ์ ชาติ27
งานวิจยั ชิ 5นนี 5 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทียงคืนในฐานะ
สือประชาสังคมทีใช้ คณ
ุ สมบัติของสืออินเตอร์ เน็ตในการเสริ มพลังผู้ใช้ งาน การทําหน้ าทีเป็ นนาย
ประตูข่าวสารในลักษณะของชุมชนออนไลน์ รวมถึงศึกษาผู้ใช้ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที ยงคืนใน
ประเด็นการใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูล ที ได้ รับปั ญหา และอุปสรรคในการเข้ าถึ งข้ อมูลข่าวสารบน
เว็ บไซต์ 28 โดยที ผ ลการวิ จัยของเจษฎาแสดงให้ เ ห็ น ว่า เว็ บไซต์ ม หาวิ ทยาลัยเที ย งคื นได้ ส ร้ าง
คุณประโยชน์ ต่อผู้ใช้ มากมายในส่วนของการนํ าเสนอบทความทางวิชาการที หาอ่านได้ ยาก แต่
กระนัน5 เว็ บไซต์ ดัง กล่าวก็ ยัง ไม่ส ามารถทํ าหน้ าที ข องสื อประชาสัง คมอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพได้
เท่าทีควร อันเนืองมาจากอุปสรรคทีสําคัญในเรื องของเนื 5อหาภาษาทีใช้ ทีมีลกั ษณะทางวิชาการทีที

27

เจษฎา เจนพิทักษ์ ชาติ , “เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทียงคืนในฐานะสือประชาสังคม,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).
28
เรื องเดียวกัน, หน้ า 10.

39
ยากแก่ความเข้ าใจของผู้ใช้ ทวั ไป กลุ่มผู้ใช้ จึงถูกจํากัดเพียงแค่นกั วิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้ใช้ ทีมีความสนใจอย่างแท้ จริ ง ฯลฯ ซึง โดยสรุ ปผลการวิจยั พบว่าเว็บไซต์นี 5ยังไม่สามารถทําหน้ าที
ของสือประชาสังคมได้ อย่างเต็มทีอนั เนืองมาจากมีอปุ สรรคต่างๆดังทีได้ กล่าวไปเบื 5องต้ น29
แต่กระนันงานวิ
5
จยั ของเจษฎาก็นบั ว่าเป็ นประโยชน์สําคัญต่อการศึกษาของผู้วิจยั แม้ ว่า
ผลการวิจยั จะมีความคล้ ายคลึง หรื อไม่เหมือนกันก็ตาม แต่สิงสําคัญของงานวิจยั ชิ 5นนี 5ทีมีความ
เกียวข้ องกับงานของผู้วิจยั ตรงที Unit of Analysis หรื อ หน่วยในการวิเคราะห์ หรื อกรณีศกึ ษาทัง5
ของเจษฎา และของผู้วิจยั มีความคล้ ายคลึงกัน เพราะในงานวิจยั ส่วนหนึงของผู้วิจยั นันได้
5 เลือก
ศึกษาเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ซึงเป็ นอี กเว็บไซต์หนึงที มีวัตถุประสงค์ รู ปแบบการทํางาน
หรื อ ลัก ษณะโดยรวมทัว ไปที มี ค วามคล้ า ยคลึ ง หรื อ ดํ า เนิ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กับ เว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัยเทียงคืน เพราะทังสองล้
5
วนเป็ นสือภาคประชาสังคมเหมือนกัน การทําความเข้ าใจใน
งานวิจยั ของเจษฎาจึงเป็ นประโยชน์สําคัญอย่างยิงทีสามารถนํามาใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์
เพือทีการวิเคราะห์ของผู้วิจยั จะได้ ครอบคลุมถึงข้ อมูลทีเกียวข้ องมากทีสดุ นอกจากนี 5งานวิจยั ของ
เจษฎา แม้ จะเป็ นงานทางด้ านนิเทศศาสตร์ แต่ก็มีบางส่วนที มีความสัมพันธ์ และเกี ยวข้ องกับ
งานวิ จัย ทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์ เห็ น ได้ จ ากการที เ จษฎาได้ เ ลื อ กใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร์
(บางส่วน) มาใช้ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ เนื อ5 หาซึงมี ลักษณะคล้ ายคลึงกับงานของผู้วิจัย อัน
ได้ แก่ การทีเจษฎาเลือกใช้ แนวคิด “สือประชาสังคม, แนวคิดเรื องพื 5นทีสาธารณะ, แนวคิดเรื อง
เศรษฐศาสตร์ การเมืองแนววิพากษ์ (การครอบงํา)” ฯลฯ โดยทีแนวคิดดังทีเกริ นกล่าวมาเป็ นเพียง
แนวคิดบางส่วนทีสอดคล้ องกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ซึงเจษฎาได้ เลือกนํามาใช้ ในการวิเคราะห์
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิ 5นนี 5ก็มีลกั ษณะทีวิเคราะห์ไปในทางรัฐศาสตร์ บางประเด็นเท่านัน5 เพราะ
ในเนื อ5 หาโดยรวมก็ ยังคงเป็ นการให้ ความสํ าคัญกับการวิเคราะห์ ในทางนิเทศศาสตร์ หรื อด้ าน
สือสารมวลชนเสียเป็ นส่วนใหญ่ (เห็นได้ ชดั จากการมุ่งวิเคราะห์การใช้ สืออินเตอร์ เน็ต, การผลิต
เว็บตามแนวคิดเว็บ 2.0, และการมุง่ อธิบายเว็บมาสเตอร์ ในฐานะเป็ นผู้เฝ้าประตูข่าวสาร ฯลฯ) แต่
กระนันการได้
5
อา่ นทําความเข้ าใจในงานวิจยั ของเจษฎานัน5 ยิงทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจถึงบทบาท และ
วิธีการดําเนินการของสือสารมวลชน โดยเฉพาะสือภาคประชาชนทีมีตอ่ สังคมมากยิงขึ 5น รวมไปถึง
29

เรื องเดียวกัน, หน้ า 111-132.
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การทีสือประเภทดังกล่าวมุง่ ให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อวิเคราะห์เกียวกับสังคมการเมือง ยิงเป็ นประเด็น
สําคัญทีทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทราบถึงพฤติกรรมการศึกษาข่าวสารความรู้ ทางวิชาการ รวมไปถึงอุปสรรค
ต่างๆของประชาชนผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ภาคประชาสังคม ซึงทําให้ เห็นถึงวิธีการสือสาร และกลยุทธ์
การใช้ สือเป็ นตัวเสริ มพลังให้ คนสามารถเพิมพูนความรู้ ทางวิชาการทีเกี ยวข้ องกับการเมือง สิงที
เกริ นกล่าวมาทังหมดโดยรวมจึ
5
งนับว่าเป็ นประโยชน์สําคัญอย่างยิงสําหรับผู้วิจยั
2.2.5 งานวิจยั ชือ “อิ นเตอร์ เน็ตกับการเมื องไทย” ของยุทธพร อิสรชัย30
งานวิจยั ชิ 5นนี 5 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิจยั เพือให้ ทราบว่าการใช้ สืออินเตอร์ เน็ตในการ
รณรงค์หาเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียง และการรับรู้ ข่าวสารทางการเมือง
ผ่านสืออินเตอร์ เน็ตหรื อไม่ มีประสิทธิ ภาพเพียงใด รวมไปถึงมีบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองใน
ด้ านการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างไร ซึงวัตถุประสงค์ทีผ้ ูวิจยั ได้ ยกตัวอย่างทีเกริ นกล่าวมานัน5
ถื อได้ ว่ามี ความสํ าคัญต่อการศึกษาของผู้วิจัย เพราะทํ าให้ ทราบว่าการใช้ สืออินเตอร์ เน็ต ผ่าน
เครื อข่ายเว็บไซต์นนมี
ั 5 ประสิทธิ ภาพในการนําเสนอเนื 5อหาทางด้ านการเมืองมากน้ อยเพียงใด ซึง
สามารถนํ ามาใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ ถึงเครื อข่ายเว็บไซต์ศูนย์ ข่าวสาละวินในด้ านการ
เคลือนไหวทางการเมืองได้ แต่กระนันงานวิ
5
จยั ของยุทธพรชิ 5นนี 5ก็ศึกษาได้ เพียงบทบาท ลักษณะ
หรื อความสําคัญของการใช้ สืออินเตอร์ เน็ตในฐานะทีเป็ นเครื องมือหนึงสําหรับการเคลือนไหวทาง
การเมื องเท่านัน5 หากแต่ไม่ส ามารถนํ าเนื อ5 หาที ยุทธพรวิเ คราะห์ ม าใช้ ได้ เพราะเป็ นประเด็นที
แตกต่างจากงานของผู้วิจยั งานวิจยั ของยุทธพรจึงมีความเกียวข้ องกับงานของผู้วิจยั เพียงแค่การ
ใช้ ประเภทของสื อที เหมื อนกันในการพิจ ารณาถึ งประสิ ทธิ ภาพในการเคลื อนไหวทางการเมื อง
นอกจากนี 5งานของยุทธพรเป็ นงานทางด้ านรัฐศาสตร์ (การปกครอง) โดยเฉพาะ จึงเป็ นประโยชน์
อย่างมากที ทํ าให้ ผ้ ูวิจัยได้ เ ข้ าใจถึ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่างสื อ และการเมื อง (สื อ ในฐานะเป็ น
เครื องมื อเคลื อนไหวทางการเมื อง) ซึงเป็ นแนวคิดหนึงที สามารถนํ ามาใช้ เป็ นตัวอย่างและปรั บ
ประยุกต์ใช้ กบั งานของผู้วิจยั ได้ ทีสําคัญผลการวิจยั ของยุทธพรส่วนหนึงนันเป็
5 นการตอบคําถามได้
อย่างชัดเจนว่า “การใช้สือ อิ นเตอร์ เน็ตในทางการเมื องนัน& สามารถช่วยพัฒนาการเมื องในด้านการ
30

ยุทธพร อิสรชัย, “อินเตอร์ เน็ตกับการเมืองไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544).
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มี ส่วนร่ วมได้” ซึง น่าจะเป็ นเครื องมือนําทางทีดีทีผ้ วู ิจยั สามารถนํามาใช้ วิเคราะห์กบั งานของผู้วิจยั
ได้ เพราะทําให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสือ (ไม่เพียงเฉพาะเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเท่านัน)
5 ทีมี
ความสัมพันธ์ และเกียวข้ องกันในทางการเมือง การศึกษางานของยุทธพรจึงเป็ นประโยชน์สําคัญ
อย่างยิงที ทําให้ เห็นอีกมิติหนึงของการใช้ สือเป็ นเครื องมื อทางการเมื องในสังคมที ปกครองด้ วย
ระบอบประชาธิ ปไตย ซึงเป็ นระบอบการปกครองทีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทุกคนได้ มีส่วนร่ วมใน
การแสดงบทบาทของตนทางการเมื องอย่างกว้ างขวาง ซึงก็สอดคล้ องกับลักษณะสังคมพม่าใน
ปั จจุบนั ทีเป็ นประเทศใหม่ทีเพิงเปลียนผ่านเข้ าสู่การปกครองในรู ปแบบประชาธิปไตย (แม้ จะเป็ น
ประชาธิ ป ไตยในรู ป แบบพม่ า ก็ ต าม) งานวิ จัยของยุท ธพรจึ ง นับ ว่ า เป็ นอี ก งานหนึ ง ที มี ค วาม
เกียวข้ องกับงานของผู้วิจยั ซึง ผู้วิจยั ได้ ยกตัวอย่างดังทีเกริ นกล่าวมาให้ เห็นเบื 5องต้ น
2.2.6 งานวิจยั ชือ “บทบาทของโต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิ สรากับการเป็ นสื อ เพือ สันติ ภาพ
กรณี เหตุการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ของวิชญวาณี ชูน้ ยุ 31
งานวิจยั ชิ 5นนี 5เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงเป็ นการศึกษาวิจยั ทีใช้
วิธีการวิจัยทัง5 เอกสาร (Documentary Research)

และการวิจัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative

Research) โดยใช้ วิธี การสัม ภาษณ์ เ พื อนํ าข้ อมูล มาวิ เ คราะห์ มี วัตถุประสงค์ ทีสํ าคัญ ก็ คือ มุ่ง
ศึกษาว่าสถาบันอิสราซึงเป็ นสือเพือสันติภาพ และในฐานะทีเป็ นสือทางเลือกนันมี
5 บทบาทสําคัญ
มากน้ อยเพียงไรต่อการนําเสนอข่าวสาร หรื อข้ อเท็จจริ งต่อสังคม โดยเฉพาะเมือนํามาเปรี ยบเทียบ
กับสือหนังสือพิมพ์กระแสหลัก32 เพราะในเนื 5อหาของงานวิจยั นัน5 วิชญวาณีได้ เน้ นยํ 5า และชี 5ให้ เห็น
ความสํ าคัญของสือกระแสหลักว่าเป็ นสือทีไม่สามารถทําหน้ าที ในการสือสารสันติภาพได้ อย่าง
เต็มที สือมวลชนไม่สามารถเป็ นกระจกทีสะท้ อนภาพความเป็ นจริ งทีชดั เจนได้ อย่างไร้ อคติ และ
สาระแอบแฝงใดๆ เนืองมาจากมีปัจจัยข้ อจํากัดต่างๆในการทํางาน เช่น โครงสร้ างการถื อครอง
กรรมสิทธิ]โดยภาครัฐ การกํากับการดูแล และควบคุมสือจากภาครัฐทีปราศจากการคํานึงถึงสิทธิ
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วิชญวาณี ชูน้ ยุ , “บทบาทของโต๊ ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิสรากับการเป็ นสือเพือสันติภาพ กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบใน
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2552).
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เสรี ภาพในการสื อสาร รวมไปถึงประเพณี ในการปฏิ บตั ิทําข่าวนัน5 มักให้ ความสํ าคัญกับบุคคล
สําคัญมากกว่าประชาชนธรรมดา และปั จจัยสําคัญอีกประการคือ ค่านิยมและอคติส่วนบุคคลของ
นักข่าวที ข าดความละเอี ยดอ่อ น และเคารพในความแตกต่า งทางสัง คม 33 ดัง นัน5 สื อสันติภ าพ
(สถาบันอิสรา)* จึงถือกําเนิดขึ 5นมา ซึงกรณีนี 5ก็เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของผู้วิจยั เองทีเลือกศึกษา
สือทางเลือก (สือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์) ทีม่งุ นําเสนอข่าวสารที
เป็ นข้ อเท็จจริ ง และตอกยํ 5าให้ เห็นถึงความเท่าเทียมกันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอให้
เห็นถึงความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าทุกกลุม่ เพือเป็ นแนวทางหนึง ในการยืนยันถึงความ
มีอยู่ของอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตน และมีสิทธิเสรี ภาพทัว ไปเหมือนกับประชาชนพม่า สือทังสอง
5
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ นสือสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน รวมไปถึงสถาบันอิสรา ซึง
เป็ นงานวิจยั ทีผ้ ูวิจยั เลือกนํามาใช้ สําหรับทบทวนวรรณกรรมนัน5 จึงเป็ นสือทีไม่มีข้อจํากัดใดๆใน
การนําเสนอข่าวสาร เป็ นสือทีมีจุดยืนในการให้ ความสําคัญกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และ
ตอกยํ 5าถึงความเป็ นจริ งทีเกิดขึ 5น ซึงลักษณะดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากการนําเสนอของสือ
กระแสหลักโดยทัว ไปทีมกั มีข้อจํากัดทีเป็ นเงือนไขผูกมัด ทําให้ การทําหน้ าทีของสือในการนําเสนอ
ข่าวสารไม่สามารถกระทําได้ อย่างเต็มที
ด้ วยเหตุนี 5งานวิจยั ของวิชญวาณี จึงนับว่าเป็ นงานวิจยั หนึงทีมีความสําคัญ และเกียวข้ อง
กับงานวิจยั ของผู้วิจยั เป็ นอย่างยิง อันเป็ นเพราะการทีหน่วยในการวิเคราะห์ หรื อกรณีทีใช้ ศกึ ษา
นันมี
5 ลกั ษณะทีเหมือนกัน คือ การเป็ นสือทางเลือกซึงมีทิศทาง หรื อวัตถุประสงค์ทีดําเนินไปอย่าง
คล้ ายคลึงกัน แม้ จะเป็ นกลุ่มทางสังคมทีมีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ทีแตกต่างกันก็ตาม นอกจากนี 5
วิชญวาณี ยงั เลื อกใช้ แนวคิด และทฤษฎี บางส่วนทีมีความคล้ ายคลึงกับงานวิจัยของผู้วิจัย เช่น
แนวคิดสือทางเลือก (Alternative Media) และแนวคิดสือภาคประชาชน (Public Jounalism) ฯลฯ
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เรื องเดียวกัน, หน้ า 2.
สถาบันอิสรา เป็ นสถาบันทีม่งุ ผลิตสือเพือสันติภาพ ซึงมีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญคือ ร่ วมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในปั ญหา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ป ระชาชนในประเทศมีทัศนคติทีถูกต้ องเกียวกับการดํารงอยู่ของความหลากหลายทางด้ านเชือ5 ชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม พร้ อมทังมุ
5 ่งสร้ างความรู้ความเข้ าใจกับสือมวลชนให้ ตระหนักในการนําเสนอข่าวสารเกียวกับสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างถูกต้ อง สมดุล รอบด้ าน และเป็ นธรรม เพือพัฒนาศักยภาพของสือมวลชนทังส่
5 วนกลางและในพื 5นที สร้ างการมีส่วนร่ วมและ
เรี ยนรู้ในการนําเสนอหนทาง ผลักดัน และเปลียนแปลงด้ านนโยบาย และกฎหมายทีจะนําไปสู่สงั คมสันติสขุ ในพื 5นที และเพือให้ เป็ นเวที
กลางในการแลกเปลียนข่าวสารข้ อมูล และนําเสนอความคิดเห็นในการแก้ ปัญหาทุกฝ่ าย
*
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ทิศทางการวิเคราะห์เนื 5อหาบางส่วนจึงดําเนินไปในทิศทางทีนา่ จะคล้ ายคลึงกัน แม้ จะเป็ นงานวิจยั
ทางด้ านนิเทศศาสตร์ ก็ตาม
2.2.7 งานวิจยั ชือ “การปรับตัวของสื อ ละครเวที นอกกระแส จากยุคการเคลื อ นไหวทาง
การเมื อง (พ.ศ.2514-6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) ถึงยุคการเคลื อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (หลัง 6
ตุลาคม พ.ศ. 2519-2553)” ของกมลวรรณ์ บุญโพธิ]แก้ ว34
งานวิจยั ชิ 5นนี 5เป็ นการศึกษาทีใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ซึงมุ่ง
วิเคราะห์ทีตวั “ละคร” ในฐานะทีเป็ นสือกลางของการสือสาร ควบคูไ่ ปกับการใช้ แนวคิดเรื องการ
ครองอํานาจนํา (Hegemony) และการโต้ ตอบการครองอํานาจนํา (Counter Hegemony) ของ
อันโตนิโอ กรัมชี พร้ อมไปกับการใช้ แนวคิดขบวนการเคลือนไหวทางสังคม (Social Movement)
งานวิจยั ชิ 5นนี 5นับว่ามีประโยชน์สําคัญอย่างยิงสําหรับผู้วิจยั ทีสามารถนํามาใช้ เป็ นตัวอย่างด้ านการ
นํ าแนวคิดทฤษฎี ม าวิ เ คราะห์ เ ชื อมโยงเข้ ากับประเด็นกรณี ศึกษา เพราะในงานวิ จัยชิ น5 นี ล5 ้ วน
เลือกใช้ กรอบการวิเคราะห์ทีเกียวข้ องกับทางรัฐศาสตร์ เป็ นส่วนใหญ่ แม้ ว่าหน่วยในการวิเคราะห์
หรื อประเด็นทีใช้ ในการศึกษาจะมีความแตกต่างกันก็ตาม ทีสําคัญเครื องมือทีใช้ ในการสือสารก็
เป็ นสือทางเลือก หรื อสือทีเป็ นคูต่ รงข้ ามกับสือหลักเช่นเดียวกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักๆทีมีความคล้ ายคลึงในงานของผู้วิจยั อันได้ แก่ “เพื อ แสดงให้เห็น
ถึงการปรับตัวในการสื อ สารกลุ่มละครเวที นอกกระแส ที ใช้สือละครเวที ในการถ่ายทอดอุดมการณ์
ความคิ ด ต่ อสู้/ต่ อรอง ตัง& แต่ ช่วงเริ มต้นการทํ างานในยุคการเคลื อนไหวทางการเมื องมาจนถึ ง
ปั จจุบนั ” ซึง วัตถุประสงค์ข้อนี 5นีเองทีมีความคล้ ายคลึงกันกับการศึกษาวิจยั ในเรื องบทบาทของสือ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย เพราะจะช่วยทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถนํามาใช้ เป็ นตัวอย่างใน
การวิเคราะห์ เพราะในงานวิจยั ผู้วิจยั ก็จะวิเคราะห์ให้ เห็นถึงสือ (สาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละ
วินนิวส์ออนไลน์) ในฐานะทีเป็ นเครื องมือทางอุดมการณ์ในการถ่ายทอดความคิด หรื อต่อสู้/ต่อรอง

34

กมลวรรณ์ บุญโพธิ] แก้ ว , “การปรั บตัวของสือละครเวทีนอกกระแส จากยุคการเคลือนไหวทางการเมือง (พ.ศ.2514-6

ตุลาคม พ.ศ. 2519) ถึงยุคการเคลือนไหวทางสังคมแบบใหม่ (หลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519-2553),” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554).
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กับสื อกระแสหลักที มีบทบาทและอํ านาจเช่นเดียวกันกับงานวิจัยของกมลวรรณ์ แม้ จะมี ความ
แตกต่างใน Unit of Analysis ก็ตาม
จากการศึกษาของกมลวรรณ์ ผลการศึกษาพบว่า “การเคลื อนไหวของสื อละครเวที นอก
กระแสนี & สํ าหรับในยุคการเคลื อนไหวทางการเมื องนัน& ถื อได้ว่าเป็ นช่ วงเวลาที รัฐเผด็จการทหาร
ครองอํ านาจ และใช้อํานาจเบ็ดเสร็ จดํ าเนิ นการบริ หารด้วยวิ ธีการควบคุมชี วิต และความเป็ นอยู่
ของประชาชนผ่ านการใช้กลไกรัฐ และอุดมการณ์ นักศึ กษาและปั ญญาชนที ได้รับความรู้ จาก
สถาบันการศึ กษาขัน& สูงจึ งรวมกันต่อต้านอํ านาจ และล้มล้างรัฐดังกล่าวด้วยการใช้สือสมัยใหม่
สื อ สาร และถ่ายทอดอุดมการณ์ โต้ตอบ โดยมี เป้ าหมายเพือ ต่อต้านอุดมการณ์ หลักและเคลื อนไหว
ทางการเมื อง ประชาชนจึ งต่างพากันต่อต้านรัฐบาลทหาร และเรี ยกร้องการเปลี ย นแปลงไปสู่ความ
เป็ นประชาธิ ปไตย โดยในเวลาต่อมาซึ งเป็ นยุคการเคลื อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ทีเป็ นช่ วงเวลา
ของการเปลี ยนแปลงในทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม ที มุ่งไปสู่การเมื องใหม่ และเน้นเรื  อง
ความหลากหลายของอัตลักษณ์ สื อดังกล่าวจึ งมี ลกั ษณะที นําเสนอประเด็นเนื &อหาที หลากหลาย
และแตกแขนงไปสู่การสอดรับกับกระแสการเปลี ยนแปลงนัน& มี การเปิ ดรับแนวคิ ดเชิ งวิ ชาการ
กระแสใหม่ (Alternative Paradigm) จึ งทํ าให้พืน& ที ในการเคลื อนไหวขยายออกไปเพิ มมากขึ& น สื อ
ดังกล่าวจึ งกลายมาเป็ นเครื  องมื อในการพัฒนาคุณภาพชี วิตมนุษย์ และคุณภาพสังคม มุ่งเน้นให้
เกิ ดกระบวนการสื อสารแบบมี ส่วนร่ วม สร้ างความรู้ ปูพื&นฐานความเข้าใจเรื  องการเมื อง และ
สังคมแบบใหม่ ให้กบั ผู้รับสาร ซึ งจะเป็ นสื อกลางที สามารถนํ าประชาชนไปสู่การเปลี ยนแปลงใน
ด้านคุณภาพชี วิตที ดีกว่าเดิ ม”35 กระนันงานวิ
5
จยั ชิ 5นนี 5จึงมีความเกี ยวข้ องกับงานของผู้วิจยั ตรงที
สามารถใช้ เป็ นแบบอย่างในการวิเคราะห์ และอธิบาย โดยใช้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีทีไม่แตกต่าง
กันมากนัก ซึงจะช่วยทํ าให้ งานของผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ ไปได้ ตามทิศทางของกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ทีถูกต้ อง แม้ จะมีความแตกต่างกันที หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ก็ ตาม
กล่าวคือ ผู้วิจยั มุ่งศึกษาวารสาร และเว็บไซต์ทีเป็ นสือทางเลือก ในขณะทีงานของกมลวรรณ์ มุ่ง
ศึกษาทีละครเวที แต่กระนันรู
5 ปแบบทิศทาง หรื อวัตถุประสงค์ของสือดังกล่าวก็มีส่วนคล้ ายคลึงกับ
การศึกษาของผู้วิจยั

35

เรื องเดียวกัน, หน้ า 273-302.
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ภาพที 2 ภาพแสดงแผนผังกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

ผู้ผลิตสือ

อุดมการณ์ของผู้ผลิตสือ

แนวคิดประชาธิปไตย

ประเด็นการสือ สาร

(แบบมีสว่ นร่วม/พหุสงั คมวัฒนธรรม)

ทางการเมือง

หลักการสิทธิมนุษยชน
สร้ างความเป็ นธรรม

ประเด็นหลักของเรื อง
(พ.ศ.2553-2555)

สิทธิเสรี ภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม

ความเลวร้ าย,ความ

ศักยภาพ คุณค่า ศักดิ]ศรีในความเป็ นมนุษย์

รุนแรง, ความไม่
ยุติธรรม,ปั ญหาเชิง

การเป็ นสือ ทางเลือกข้ าม
พรมแดนเพือสือ สารเรื อง

ชนกลุม่ น้ อยพม่า

การสร้ างพื 5นทีก ารสือ สาร
การเป็ นปากเสียงเรียกร้ อง
การสร้ างความเข้ าใจทีดี

นโยบายของรัฐบาล

ความต้ องการ
(Need)

การต่อสู้ทางการเมือง
ของชนกลุม่ น้ อยพม่า

สือ เป็ นภาษาไทย
มีอยูใ่ นห้ องสมุดทุกมหาวิทยาลัย

กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
1) กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง
[กะเหรี ยงพุทธ,คริ สต์,ปะโอ (ต่องสู่),

นักวิชาการด้ านพม่า และผู้มีสว่ น
เกียวข้ องกับพม่าในไทยรู้จกั สือ นี 5ดี

ความเท่าเทียม
สิทธิมนุษยชน,
สิทธิชมุ ชน,สิทธิสตรี ,
สิทธิเด็ก, สิทธิ
ทรัพยากร, ความเท่า

5
(กะยา),
ปะหล่อง (ตะอัง),กะเรนนี

นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา อาจารย์

เทียมด้ านนโยบาย

กะยอ,สะกอ (ปกากญอ),ปะด่อง]

นักวิชาการ องค์กรสิทธิมนุษยชน

ฯลฯ

2) กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่

ผู้ทีสนใจ สือ ต่างๆอ้ างอิงประเด็น

3) กลุม่ ชาติพนั ธุ์โรฮิงยา

เนื 5อหาทีสอื นําเสนอ

4) กลุม่ ชาติพนั ธุ์คะฉิน
การต่อสู้ข้ามพรมแดนในระดับเล็กๆ
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จากแผนผังกรอบแนวคิดทีใช้ ในการวิจยั นันจึ
5 งทําให้ เห็นการเชือมโยงกันระหว่างคําถาม
การวิจยั และวัตถุประสงค์ทีใช้ ในการศึกษา ซึงพบว่าผู้ผลิตสือคือ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี และทีมงานมี
อุดมการณ์ในการผลิตสือทีสอดคล้ องกับแนวคิดประชาธิปไตย ซึงเป็ นรู ปแบบทีอยู่บนพื 5นฐานของ
การให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกกลุ่มทีมีลกั ษณะเป็ นพหุสงั คมวัฒนธรรมใน
พม่า เห็นได้ จากความต้ องการในการสื อสารประเด็นที เกี ยวข้ องกับความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,
ความไม่ยตุ ิธรรม และปั ญหาเชิงนโยบายต่างๆทีส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆในพม่า โดย
ผลกระทบทีผ้ ูผลิตให้ ความสํ าคัญกับการนํ าเสนอมักสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เที ยมหรื อไม่เป็ น
ธรรมที เ กิ ดขึน5 กับกลุ่มชาติพันธุ์ ดัง นัน5 ความต้ องการ (Need) ที สํ าคัญของผู้ผลิตสื อจึงอยู่บน
พื 5นฐานของการเรี ยกร้ องความเท่าเทียมให้ เกิดขึ 5นกับพหุชาติพนั ธุ์ในพม่า อาทิ ประเด็นเรื องสิทธิ
มนุษยชน, สิทธิชมุ ชน, สิทธิสตรี ,สิทธิเด็ก,สิทธิทรัพยากร,ความเท่าเทียมกันทางนโยบาย เป็ นต้ น
สือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จึงมีคณ
ุ ลักษณะทีสอดคล้ อง
กับคุณสมบัติของสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนในแง่ของการเป็ นสือทีเปิ ดพื 5นทีทางการสือสาร เป็ น
ตัวกลางในการเป็ นปากเสียงเรี ยกร้ อง รวมไปถึงการส่งเสริ มความเข้ าใจทีดี คุณลักษณะดังกล่าว
ได้ ส่งผลให้ เกิดการต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้ อยพม่าในมิติเล็กๆระดับหนึงทีผ้ ูวิจยั มองว่ามี
ความสํ า คัญ ในฐานะเป็ นสื อ ที นํ า เสนอเป็ นภาษาไทย มี อ ยู่ใ นห้ อ งสมุด ของทุก มหาวิ ท ยาลัย
นักวิ ชาการด้ านพม่า และผู้มีส่วนเกี ยวข้ องกับพม่า รวมไปถึ งนักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา อาจารย์
นักวิช าการ องค์กรด้ านสิ ทธิ มนุษยชน และผู้ส นใจต่างให้ ความสํ าคัญกับการนํ าเสนอประเด็น
เนื 5อหาต่างๆของสื อข้ ามพรมแดนประเภทนี 5 ในฐานะเป็ นฟั นเฟื องสํ าคัญที สามารถต่อยอด หรื อ
ขยายต่อให้ เป็ นประเด็นที ใ หญ่ ขึน5 หรื อสร้ างการรั บรู้ ที กว้ างมากขึน5 ส่ง ผลให้ เ กิ ดการต่อสู้ข้ าม
พรมแดนในประเทศไทยระดับหนึง ในฐานะเป็ นประเทศทีให้ ความคุ้มครองในเรื องสิทธิเสรี ภาพการ
สือสารทีอยูบ่ นพื 5นฐานของกรอบประชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ นอกจากนี 5จากการสํารวจศึกษา
ประเด็นเนื 5อหาทีผ้ ผู ลิตนําเสนอผ่านสือทังสองนั
5
นกลั
5 บพบว่าพหุสงั คมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในพม่า แม้ นัยยะหนึงจะให้ ความสําคัญโดยนําเสนอในเชิงของการสะท้ อนภาพรวมทังหมดของ
5
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในลักษณะทัว ไป แต่ในอีกนัยยะหนึงกลับพบว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์ทีถกู กล่าวถึงใน
ลักษณะเฉพาะมีเพียง 4 กลุม่ หลักคือกลุม่ กะเหรี ยง,ไทใหญ่,โรฮิงยา และคะฉินซึง ถือเป็ นข้ อค้ นพบ

บทที 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเรื อง “บทบาทของสื อทางเลื อกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการ
เปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยของพม่า : ศึกษากรณี วารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์
ออนไลน์” นัน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยทีการวิจยั เชิงคุณภาพในทีนี  ผู้วิจยั จะใช้ วิธีการศึกษา และเครื องมือในการเก็บข้ อมูลที
หลากหลาย ไม่ ว่ าจะเป็ นการบันทึ กจากภาคสนาม ข้ อความจากการสัม ภาษณ์ การสนทนา
รู ปภาพ และการบันทึกต่างๆ แต่กระนัน แล้ วเครื องมื อที สํ าคัญที สุดในการเก็ บข้ อมูล ก็ คือ “ตัว
ผู้วิจยั ” เอง ทีต้ องนําวิธีการทีหลากหลายเหล่านันเข้
 าไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล และตีความข้ อมูล ซึง
ข้ อมูลทีได้ อาจมีลกั ษณะทีแตกต่าง หรื อมีความยืดหยุ่น อันเนืองมาจากการตีความหมายย่อมจะ
แตกต่างกันไปตามมุมมองของผู้ตีความ ซึงเปรี ยบเสมือนเป็ นเลนส์สําหรับส่องดูข้อมูล ด้ วยเหตุนี 
เพื อให้ ได้ ความหมายทีสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงจํ าเป็ นต้ องใช้ หลายวิธีทัง ในการเก็ บข้ อมูล และในการ
ตีความข้ อมูล1
การวิจัยเชิงคุณภาพถื อได้ ว่าเป็ นการศึกษาโลกแห่งความเป็ นจริ งภายใต้ สถานการณ์ ที
เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยทีผู้วิจยั จะต้ องไม่เข้ าไปจัดการ หรื อควบคุมสิงทีตนศึกษา เป็ นการวิจยั ที
เปิ ดกว้ างที ต้ องดํ าเนินไปตามหลักตรรกะแบบอุปนัย นันหมายความว่าตัวผู้วิจัยเองจะต้ องให้
ความสําคัญกับการทํ าความเข้ าใจปรากฎการณ์ ทีศึกษาอย่างเป็ นองค์รวม โดยจะต้ องคํานึงถึง
บริ บทของสิงทีตนศึกษา โดยอาจเข้ าไปติดต่อและมีสว่ นร่วมได้ โดยตรงกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ซึงเป็ นการให้ ความสําคัญกับกรณีเฉพาะทีผู้วิจยั ศึกษา2
สําหรับการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพนัน จะเป็ นการนําเอาข้ อมูล
ทีได้ จากการค้ นคว้ าวิจยั มาจัดการให้ เป็ นระบบ และหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทัง

1

ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์ และศิลป์แห่งการวิจยั เชิงคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อมริ นทร์ พริ น ติ งแอนด์พบั ลิชชิง,
2552),หน้ า 28.
2
เรื องเดียวกัน, หน้ า 58.
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เชือมโยงและหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงเป็ นลักษณะของการ
จําแนก และจัดระบบข้ อมูล เพือทีจะทําให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของปรากฎการณ์ทีผู้วิจยั ศึกษา ซึง
วิธีการนี จะทําให้ ผ้ ูวิจยั มีการวิเคราะห์ทีเป็ นระบบ ซึงจะสามารถช่วยทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจในความ
หลากหลาย และความแตกต่างของข้ อมูลทีเก็บรวบรวมมา นอกจากนี การวิเคราะห์จะช่วยทําให้
ผู้วิจยั สามารถหาความสัมพันธ์ของข้ อมูล แยกแยะเงือนไขเพืออธิบายสาเหตุความสัมพันธ์ รวมไป
ถึงจะช่วยในการอธิบายพัฒนาการ ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดขึ น การดํารงอยู่ และการเปลียนแปลงของ
ปรากฏการณ์ ทีศึกษา โดยทีการวิเคราะห์จะเกิดขึ นบนหลักการเบื องต้ นทีผู้วิจยั ได้ เกริ นกล่าวมา
เบื องต้ นนันคือ การมองภาพองค์รวม การอธิบายเงือนไข และสภาพแวดล้ อมของปรากฎการณ์ ที
สําคัญผู้วิจยั จะนําเอาทรรศนะความคิดเห็น หรื อบทสัมภาษณ์ ทีเกิดจากการลงพื นทีมาใช้ สําหรับ
อธิบายปรากฎการณ์โดยจะให้ ความสําคัญกับมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล นั น ผู้ วิ จัย จะเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytical
Description) โดยมุ่งเน้ นทีการอธิบาย และวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) และ
วิเคราะห์บริ บท (Context Analysis) ซึงหลักๆนัน การพรรณนาเชิงวิเคราะห์จะเป็ นการอธิ บาย
ข้ อมูลซึงเป็ นข้ อค้ นพบทีมาจากการวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) ทีมาจากเอกสาร
เป็ นส่วนใหญ่ โดยเป็ นการวิจยั เพือสํารวจ และศึกษาสภาพความเป็ นจริ งของเหตุการณ์ทงในอดี
ั
ต
และปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นจากตํารา เอกสาร บทความ สิงพิมพ์ รวมทังจากฐานข้

อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทีปรากฏเป็ นหลักฐาน และมีการเผยแพร่ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิงกรณี เฉพาะที
ผู้วิจยั เลือกศึกษาคือ “สาละวิ นโพสต์ และเนื -อหาจากเว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” โดยเป็ นการ
วิจยั ทีมุง่ วิเคราะห์ประเด็น บริ บทการนําเสนอเนื อหา ระบบโครงสร้ าง กระบวนการทํางาน เป็ นต้ น
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ในแง่ของการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) นันจะมี

ประโยชน์
อย่างมากทีจะทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทราบข้ อเท็จจริ งในแนวลึกของเนื อหาสาระทีปรากฏในเนื อหาเอกสาร
ต่า งๆที ทํ า การศึก ษาวิ เ คราะห์ ซึ งจะทํ า ให้ ผ้ ู วิ จัย เห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น ที เป็ นประเด็ น หลัก สํ า คัญ ใน
การศึกษา นอกจากนี ผู้วิจยั ยังมีวิธีการวิเคราะห์อีกหนึงวิธีนนคื
ั อ การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ทีมา
3

หน้ า 15.

ชยันต์ วรรธนะภูติ, คู่มือการวิจยั เชิงคุณภาพเพืองานพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สายส่งศึกษิ ตเคล็ดไทย, 2537),
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จากการวิเคราะห์ บริ บท (Context Analysis) ซึงบริ บทในทีนี คือ สิงทีอยู่รอบๆ หรื อสิงที เข้ ามา
เกี ยวข้ อง ช่วยขยาย หรื ออธิ บายความเข้ าใจให้ ชดั เจนยิงขึ น ซึงเป็ นเงื อนไข และสภาพแวดล้ อม
ของปรากฎการณ์ ทีให้ ความหมาย อาทิ เงื อนไขด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที
เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม4
สําหรับงานวิจยั ชิ นนี  ผู้วิจยั จะมุ่งวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) และการ
วิเคราะห์บริ บท (Context Analysis) ที พบในวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ โดยจะเลือกศึกษาระยะเวลาตังแต่
 ปี พ.ศ. 2553-2555 ซึงเป็ นช่วงเวลาของการเปลียน
ผ่านการเมืองการปกครองจากระบอบเผด็จการทหารมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในพม่า ซึงจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลาทีใช้ ในการศึกษาคือ ช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย (1 มกราคม 2553
ถึง 6 พฤศจิกายน 2553) และช่วงหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย (8 พฤศจิกายน 2553-31
ธันวาคม 2555) โดยใช้ กรอบบริ บทเวลาทีเกิดการเลือกตังในพม่

าวันที 7 พฤศจิกายน 2553 เป็ น
ตัวแบ่งเวลาทีศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ก่อนและหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย ดังภาพสรุป
ภาพที 3 ภาพประกอบแสดงกรอบระยะเวลาของสือทีใช้ ในการศึกษา

กรอบระยะเวลาของสือทีใช้ ในการศึกษา (พ.ศ.2553-2555)
7 พฤศจิกายน 2553 : การเลือกตังในพม่

า
(เกณฑ์แบ่งบริ บทเวลาก่อนและหลังการเปลียนผ่านฯ)
ก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
1 มกราคม 2553 – 6 พฤศจิกายน 2553

หลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
8 พฤศจิกายน 2553-31 ธันวาคม 2555

วารสารสาละวินโพสต์ฉบับที 57-61

วารสารสาละวินโพสต์ฉบับที 62-67 (พ.ย.-ต.ค. 54)

(ม.ค.-ต.ค. 53)

เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ (ก.ย. 54-ธ.ค.55)

4

แน่งน้ อย ย่านวารี , การวิเคราะห์ ข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ [ออนไลน์], 7 มีนาคม 2556, แหล่งทีมา http://www.
thaiblogonline.com/sodpichai.blog?PostID=39655
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สํ า หรั บภาพรวมขัน ตอนระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทัง หมดนัน ผู้วิ จัยจะเริ มจากการอธิ บายสรุ ป
ภาพรวมโดยใช้ แผนภาพ (My Mapping) เป็ นตัวอธิบาย และหลังจากนันจะอธิ

บายรายละเอียด
ของระเบียบวิธีวิจยั อย่างละเอียดเป็ นลําดับถัดไป ดังต่อไปนี 
ภาพที 4 ภาพสรุประเบียบวิธีวจิ ยั

Research Methodology
Field Research

Document Research

In-Dept interview
Secondary Source

Primary Source

Open Questions

Other Research, Article,

Salween Journal
http://salweennews.org

Content Analysis

Seminar papers,

Academic books

Context Analysis

Academician in

Suntivutimetee

Burma Studies :

[Editor]

(Dulyapak

Sang Leun

Descriptive Analysis
Interpretation of Data

Wandee

Coding Sheet

AD 2010-2012

[Translator]

Preecharushh)
Users [Salween Journal,
http://salweennews.org]

(Thanchanok Nakwirot)

แหล่ งทีมาของข้ อมูล
1.ข้ อมูลเชิงเอกสาร
การรวบรวมเอกสารข้ อมูล โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักทีสําคัญ คือ การเก็บข้ อมูลจาก
การวิจยั เอกสาร (Document Research) และการเก็บข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยที
ผู้วิจยั ขออธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี 
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1.1 การเก็บข้ อมูลจากการวิจยั เอกสาร (Document Research) ซึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนสําคัญ คือ
1.1.1 ข้ อมูลชันต้
 นแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึงประกอบด้ วยการเก็บข้ อมูลจาก
วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ โดยทีผู้วิจยั จะเน้ นทีการวิเคราะห์รูปแบบ
เนื อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์บริ บท (Context Analysis) ทีพบในวารสารสาละวิน
โพสต์เป็ นหลัก และมีการวิเคราะห์ในเนื อหาบางส่วนของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ตามกรอบ
ระยะเวลา ตังแต่
 ปี พ.ศ.2553-2555 (ดังทีเกริ นกล่าวเบื องต้ น)โดยในเบื องต้ นนัน ผู้วิจยั จะวิเคราะห์
รู ปแบบเนื อหา (Content) และบริ บท (Context) ผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ทงหมด
ั
67
ฉบับ คือ ตังแต่
 ฉบับที 1 (กรกฎาคม 2545) ถึงฉบับที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) โดยใช้
Coding Sheet หรื อตารางแจกแจงเป็ นเครื องมือในการวิจยั (ดังตารางแจกแจงในภาคผนวก) การ
วิเคราะห์เนื อหา และบริ บทผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์นนจะช่
ั  วยทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจกรอบ
เนื อหา ประเด็นเนื อหาหลักทีเป็ นภาพรวมทังหมด

ตังแต่
 ฉบับที 1-67 ว่าสือสิงพิมพ์ประเภทนี มุ่ง
นําเสนอประเด็นหลักทีสําคัญอะไรบ้ าง เช่น การเมือง,สถานการณ์ปัจจุบนั , ชนเผ่า (ชนกลุ่มน้ อย)/
การต่อสู้ (สงคราม, หรื อสิทธิ ทรัพยากร) เป็ นต้ น การวิเคราะห์เนื อหา และบริ บทผ่านหน้ าปกที
บรรณาธิการต้ องการนําเสนอในแต่ละฉบับนันจะสามารถเห็

นภาพรวมหน้ าปกทีผ่านมาทังหมดว่

า
ให้ นํ าหนักกับเรื องอะไรบ้ าง และเรื องเหล่านันมี
 ความหมายอะไร ในห้ วงเวลาทีภาพปกถูกนําเสนอ
รวมถึงมีความถีมากน้ อยเพียงไรในการนําเสนอเนื อหาทีเป็ นไปในทิศทางด้ านต่างๆ การวิเคราะห์
หน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์จงึ เป็ นการวิจยั เบื องต้ นทีสามารถทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นถึงพัฒนาการทีเป็ น
ภาพรวมทังหมดของเนื

อหาที นํ าเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์ หลังจากการวิเคราะห์ เนื อ หา
และบริ บทผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ โดยใช้ Coding Sheet เป็ นเครื องมือในการวิจยั แล้ ว
นัน ขันตอนต่

อมาผู้วิจยั นันจะเลื

อกศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ และเนื อหาผ่านเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ ออนไลน์ ทีอยู่ใ นกรอบระยะเวลาที ผู้วิจัยกํ าหนด คือ ตังแต่
 ปี พ.ศ. 2553-2555 ซึงพอจะ
อธิบายอย่างละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี 
1.1.1.1 รู ปแบบเนื อหาในวารสารสาละวินโพสต์ โดยผู้วิจยั จะทําการศึกษาเนื อหาหลักที
ปรากฏในวารสารสาละวินโพสต์ ได้ แก่ บทความ เนื อหาข่าว บทสัมภาษณ์ ภาพประกอบ และ
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คอลัมน์ต่างๆ โดยในเบื องต้ นผู้วิจัยจะวิเคราะห์ รูปแบบเนื อหา (Content) และบริ บท (Context)
ผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ทงหมด
ั
67 ฉบับ* คือ ตังแต่
 ฉบับที 1 (กรกฎาคม 2545) ถึงฉบับ
ที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) โดยใช้ Coding Sheet หรื อตารางแจกแจงเป็ นเครื องมือในการ
วิจยั (ดังปรากฏในภาคผนวก) ลักษณะดังกล่าวจะช่วยในการจัดระเบียบข้ อมูลทีสามารถนําไปใช้
ในการวิเคราะห์ของผู้วิจยั ได้ อย่างเป็ นระบบ โดยใน Coding Sheet จะแบ่งออกเป็ นรู ปปก และการ
วิเคราะห์รูปภาพทีนําเสนอผ่านปก,ลําดับทีของฉบับ, ช่วงเวลาทีเผยแพร่ , และประเด็นเนื อหาหลัก
บริ บทจากหน้ าปก ซึงจะประกอบด้ วยลักษณะของสิงพิมพ์, ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจาก
หน้ าปก, ประเด็นเนื อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก, ประเด็นเนื อหาหลักจากภาพและชือเรื องจาก
หน้ าปก ฯลฯ ซึงการวิเคราะห์ Front page และภาพหน้ าปกนันจะทํ

าให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจ และมองเห็น
ภาพกว้ างๆเกียวกับประเด็นเนื อหาหลัก (Theme) และบริ บททีสําคัญทีสุดของแต่ละเล่มทีต้ องการ
นําเสนอในแต่ละฉบับ ทีสําคัญเมือวิเคราะห์หน้ าปกทุกเล่ม จะทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทราบถึงความถีของ
ประเด็น และบริ บททีนําเสนอผ่านภาพหน้ าปก ซึงเป็ นประเด็นเนื อหาหลักทีสามารถทําให้ ผ้ ูวิจัย
เห็นพัฒนาการของเนื อหาตลอดระยะเวลา 9 ปี ที สื อประเภทนี ไ ด้ ทําหน้ าทีเป็ นสือทางเลื อกเพื อ
สร้ างความเข้ าใจในแง่ มุมต่างๆเกี ยวกับประเทศพม่า หลังจากนัน ก็ จ ะเน้ นพิจารณาถึงรู ปแบบ
เนื อ หาโดยใช้ ก รอบของระยะเวลาที พม่าเปลี ยนผ่ านจากระบอบเผด็ จ การทหาร มาสู่ระบอบ
ประชาธิ ปไตยในรู ปแบบของพม่าเป็ นสํ าคัญ ซึงจะอยู่ใ นช่วงระยะเวลาระหว่างปี พุทธศักราช
2553-2554 โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการผลิตวารสารสาละวินโพสต์จํานวน 11 ฉบับ คือ
ฉบับที 57 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553) ถึงฉบับที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) ซึงเป็ นฉบับ
สุดท้ าย
1.1.1.2 รู ปแบบเนื อหาในเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์(http://salween news.org) โดย
จะทํ าการศึก ษาเนื อ หาข่า วสารเฉพาะที เป็ นภาษาไทยในเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ วส์ อ อนไลน์ อาทิ
คอลัมน์ข่าว, บทความ, รายงาน/เอกสารการวิจยั , English Article,และวีดีโอ ในช่วงระยะเวลา
ตังแต่
 มีการก่อตัวสํานักพิมพ์วารสารสาละวินโพสต์ออกมาจําหน่าย จนกระทังได้ ยตุ ิไปเมือเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2554 นัน มี
จํานวนวารสารทีพิมพ์ ออกมาทังหมด

67 เล่ม (ตัง แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2554) โดยทีมีความถีในการ
จัดพิมพ์วารสารสาละวินโพสต์ 2 เดือนต่อ 1 เล่ม
*
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เปลี ยนผ่านจากระบอบเผด็จการทหาร มาสู่การเป็ นประชาธิ ปไตย (เนื อหาตังแต่
 ปี 2553-2555)
โดยจะไม่รวมลิงค์ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษทีลิงค์ไปในภายนอกเว็บไซต์
1.1.2 ข้ อมูลชันรองแบบทุ

ติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ วิธีการนําเอกสารต่างๆที
เกียวข้ องมาศึกษาค้ นคว้ าประกอบการอธิบาย อาทิ งานวิจยั รายงานการวิจยั เอกสารการสัมมนา
หนังสือวิชาการ และบทความจากวารสารต่างๆ

โดยทีการวิเคราะห์จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ

ข้ อมูลชันต้
 นแบบปฐมภูมิ ซึงจะใช้ วิธีการวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) และการ
วิเคราะห์บริ บท (Context Analysis) ทีปรากฏอยู่ในเอกสารข้ อมูลชันรองต่

างๆ ทีมีความเกียวข้ อง
กับการทําวิจยั
2.ข้ อมูลจากบุคคล
การเก็บข้ อมูลภาคสนาม (Field Research)
ผู้วิจัยได้ แ บ่งวิ ธี การศึกษาโดยวิธี การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Dept interview) ซึงจะใช้
คําถามปลายเปิ ด (Open Question) โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสําหรับผู้
ส่งสาร/ผู้ผลิตคือ “วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี” ซึงเป็ นบรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักใน
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ รวมถึงสัมภาษณ์บคุ ลากรในองค์กรซึงเป็ นชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
ทีมาจากพรมแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศพม่าคือ แสงลืน ซึงมีหน้ าทีแปลข่าวภายใน
องค์กรฯ สําหรับส่วนทีสอง กลุม่ บุคคลผู้เชียวชาญทางด้ านวิชาการทางด้ านพม่าศึกษาคือ อาจารย์
ดุลยภาค ปรี ชารัชช ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําโครงการเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศกึ ษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํ าหรั บการเก็ บข้ อมูล ภาคสนามนัน ผู้วิจัยจะแบ่ง ประเด็น
คําถามออกเป็ น 2 ส่วนทีสําคัญ คือ
2.1 ประเด็นคําถามปลายเปิ ด (Open-Question) ที ใช้ ในการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ผลิ ต
(วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ) ลักษณะคําถามดังกล่าวมีจุดประสงค์เพือสอบถามถึงแนวนโยบาย ลักษณะ
ของวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์ โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คื อ
คําถามทีใช้ สําหรับสอบถามบรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวิน
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นิวส์ออนไลน์ [วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี และบุคลากรทีทํางานอยู่ภายในองค์กรคือ แสงลืน (เป็ นชาวไทย
ใหญ่) : ผู้แปลข่าวจากภาษาพม่าเป็ นภาษาไทย] ได้ แก่
ตัวอย่างคําถามด้ านภาพรวมขององค์กร
-บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี
จุดประสงค์อะไรทีเป็ นแรงผลักดัน หรื อแรงจูงใจทีทําให้ เข้ ามาทํางานในฐานะเป็ นผู้ขบั เคลือน หรื อ
เคลือนไหวในการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกียวข้ องกับชนกลุม่ น้ อยพม่า
-บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี
แนวคิด และนโยบายอย่างไร ในการจัดทําเนื อหาวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าวารสารสาละวินโพสต์และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มีรูปแบบเนื อหาอย่างไรทีสะท้ อนมิติ
เรื องราวชนกลุม่ น้ อยพม่าในประเทศพม่า และไทย
-บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี
หลักเกณฑ์อะไรบ้ างในการคัดเลือกเนื อหาข่าวสารทีนํามาเสนอผ่านวารสารฯ และเว็บไซต์ฯ
-ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ผู้ผลิตมีทีมงานในการจัดทําวารสารสาละวินโพสต์ และ
เว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ม ากน้ อยเพี ย งไร จํ านวนเท่าไร ปั จ จุบัน มี กีคน แต่ล ะคนมี ทีมา
อย่างไร มีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกทีมงาน
-ปั จ จุบัน มี กลุ่ม ผู้ทํางานในการนํ าเสนอเนื อ หาต่างๆที เกี ยวกับชนกลุ่ม น้ อยผ่าน
เว็บไซต์, Facebook กีคน แต่ละคนมีทีมาอย่างไรบ้ าง เหตุใดกลุ่มบุคคลเหล่านี ยังคงทํางานให้ กบั
สือประเภทนี อยู่ มีงบประมาณจากทีใดในการนํามาใช้ สนับสนุนงานส่วนนี 
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ได้ รับเงินสนับสนุนเป็ นงบประมาณในการจัดทํ าสือจากทีใดบ้ าง และมีปริ มาณเงินทุนสนับสนุน
มากน้ อยเพียงไร

55
-บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี
เป้าหมาย และความคาดหวังในปั จจุบนั และอนาคตอย่างไร
-บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี
การเปิ ดโอกาสให้ ชนกลุ่มน้ อยพม่าได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการผลิตรู ปแบบเนื อ หาหรื อไม่ หรื อมี
วิธีการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นทีเกี ยวข้ องกับเรื องราวทีชนกลุ่มน้ อยต้ องการนําเสนอให้ สงั คมรับรู้
อย่างไรบ้ าง
ตัวอย่างคําถามด้ านมุมมองทัศนคติ และความคิดเห็น
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ได้ สะท้ อนอุดมการณ์ของผู้ผลิตสืออย่างไร จุดยืนทีสําคัญของสือประเภทนี คืออะไร
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าสือประเภทนี มีบทบาทในการเป็ นสือทางเลือกเพือสือสารเรื องราวชนกลุ่มน้ อยพม่าอย่างไร
บ้ าง เนื อหาส่วนใหญ่เน้ นไปทีด้ านไหน มีทิศทางในการนําเสนอเนื อหาไปในแนวทางไหน
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าภาพรวมของเนื อหามีความแตกต่างจากเนื อหาทีสือกระแสหลักนําเสนอมากน้ อยเพียงไร
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าสือประเภทนี มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงไร รวมทังคาดหวั

งอะไรจากการ
ทํางานเป็ นผู้ผลิตหลัก
-ตลอดระยะเวลาที ผ่านมา บรรณาธิ การวารสารสาละวิ นโพสต์ และผู้ผ ลิ ตหลัก
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ รับผลกระทบอย่างไรบ้ างจากรัฐบาลพม่า (ผลกระทบทางบวก,
ทางลบ)
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าสื อกระแสหลัก และสื อทางเลื อกอย่างวารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์
ออนไลน์มีลกั ษณะในการนําเสนอเนื อหาเกี ยวกับชนกลุ่มน้ อยทังที
 อยู่ในประเทศพม่า และในฝั ง
ประเทศไทยแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร และมีทิศทางในการนําเสนอเนื อหาเป็ นไปในแนวทางใด
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-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
มองบทบาทสืออืนอย่างไรบ้ าง
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าเนื อหาทีนําเสนอออกไปนันมี
 บทบาทมากน้ อยเพียงไรในการเพิมเติมเสริ มประเด็นในส่วนที
สือกระแสหลักขาด
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าที ผ่านมามี อุปสรรค หรื อปั ญหาอะไรบ้ างในการเป็ นกลุ่มหลักที ขับเคลื อนในการนํ าเสนอ
เนื อหาต่างๆผ่านสือประเภทนี 
-สาเหตุใดทีวารสารสาละวินโพสต์ต้องปิ ดตัวลงทีฉบับที 67 และมีสาเหตุทีมากกว่า
เรื องของงบประมาณในการจัดทําหรื อไม่ อะไรบ้ าง
-บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลักเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
คิดว่าสือสิงพิมพ์ประเภทวารสารฯ และสือเว็บไซต์,Facebook นันมี
 ความแตกต่างกันมากน้ อยแค่
ไหนในแง่ของการนําเสนอข้ อมูล
-ตลอดระยะเวลา 9 ปี ทีผ่านมา บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ และผู้ผลิตหลัก
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์คิดว่าความเปลียนแปลงในแต่ละยุคมีบทบาทต่อสืออย่างไรบ้ าง มี
การชี นํา หรื อมีการเปลียนแปลงประเด็น เนื อหาอย่างไรบ้ าง
2.2 ประเด็นคําถามปลายเปิ ด (Open-Questions) ทีใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคคล
ที มี ส ถานะภาพต่างๆในสัง คม โดยใช้ วิธี การคัดเลื อกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ แก่
1. นักวิชาการทางด้ านพม่าศึกษา และเป็ นอาจารย์ประจําโครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดุลยภาค ปรี ชารัชช)
2. กลุม่ ผู้อา่ นวารสารสาละวินโพสต์ และผู้เข้ าใช้ เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
(ธันย์ชนก นาควิโรจน์) โดยมีตวั อย่างคําถามตัวอย่าง ได้ แก่
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-ท่ า นคิ ด ว่ า วารสารสาละวิ น โพสต์ และเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ มี ค วาม
แตกต่างจากสือกระแสหลักหรื อไม่ มากน้ อยเพียงไร อย่างไรบ้ าง
-ท่านคิดว่าวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ มีประโยชน์
อย่างไรบ้ างในการนําเสนอเรื องราวต่างๆเกียวกับชนกลุม่ น้ อยพม่าออกสูส่ งั คม
-ท่านคิดว่าวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ มุ่งนําเสนอ
ประเด็นเนื อหาอะไรเป็ นหลัก และคิดว่าผู้ผลิตสือนี มีวตั ถุประสงค์อย่างไร
-ท่า นคิ ด ว่า วารสารสาละวิ น โพสต์ และเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ วส์ ออนไลน์ มี จุดเด่น
อะไรบ้ าง
-ท่านคิดว่ากลุ่มหลักของผู้อ่านวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวออน
ไลน์คือกลุม่ ใด เหตุใดถึงคิดเช่นนัน
-ท่านคิดว่าวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มีจดุ ประสงค์
หลักอะไร
-ท่านคิดว่าวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มีลกั ษณะเป็ น
สือทีต่อต้ านสือกระแสหลักในพม่า และมีทิศทางในการนําเสนอเนื อหาทีต่อต้ านรัฐบาลพม่าหรื อไม่
อย่างไร
-ท่านคิดว่าผลกระทบ หรื อ Impact ทีสําคัญของสือทังสองประเภทได้

ส่งผลอะไร
อย่างไร และกับใคร
ประเด็นเนือ) หาในวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ท ีผ้ ูวิจัย
นํามาใช้ วิเคราะห์ ข้อมูล (Content Analysis)
ในงานวิจัยชิ น นี  ผู้วิจัยต้ องการศึกษาวิ เคราะห์ และตี ความเนื อ หาในวารสารสาละวิ น
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ทีสอดรับ หรื อนําเสนอให้ เห็นถึงประเด็นหลักสําคัญทีสือ
ดังกล่าวต้ องการนําเสนอโดยเลือกใช้ บริ บทเวลาในช่วงการเปลียนผ่านการเมืองการปกครองจาก
ระบอบเผด็จ การทหารมาสู่ระบอบประชาธิ ปไตยในพม่ า (พ.ศ.2553-2555) เป็ นประการหลัก
สําคัญซึงจัดจําแนกได้ ดงั ต่อไปนี 
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กระบวนการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) ของวารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ในแง่ของการนําเสนอเนื อหาทางด้ านสังคมการเมืองเป็ นหลักสําคัญ ซึงจากการสํารวจ
และศึกษารู ปแบบการนําเสนอเนื อหาในบริ บททางด้ านการเมืองการปกครองของวารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ เ ป็ นการเบื อ งต้ น นัน สามารถอธิ บ ายตามลํ า ดับ ได้
ดังต่อไปนี 
1. เนื อหาในบริ บททางด้ านการเมืองการปกครองของวารสารสาละวินโพสต์ จากการ
สํ า รวจ และศึก ษาวารสารสาละวิ น โพสต์ พ บว่ า ในวารสารฯแต่ล ะฉบับ จะมี ป ระมาณ 10-15
คอลัมน์ ขึ นอยูก่ บั เนื อหาข่าวสาร หรื อเหตุการณ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาทีวารสารแต่ละฉบับเกิดขึ น
โดยคอลัมน์ ทีสํ าคัญ และเกี ยวข้ องกับบริ บททางด้ านการเมืองการปกครองนัน จากการสํ ารวจ
พบว่ามีลกั ษณะการนําเสนอประเด็นดังกล่าว โดยหลักๆประมาณ 3-4 คอลัมน์ ต่อฉบับ แต่ทงนี
ั 
ทัง นัน ทุกคอลัม น์ ก็ล้ วนนํ า เสนอให้ เ ห็ นประเด็น ที เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน โดยจะสอดแทรก
ความคิดทีเป็ นลักษณะต่อต้ านการกระทําทีไม่เห็นด้ วยของรัฐบาลพม่า และในขณะเดียวกันก็ให้
ความสําคัญในเรื องชนกลุม่ น้ อย/การต่อสู้ (สงคราม หรื อสิทธิทรัพยากร) ฯลฯ
วารสารสาละวินโพสต์กบั กรอบระยะเวลาทีใช้ สําหรับการศึกษา
วารสารสาละวินโพสต์ทีอยู่ในกรอบระยะเวลาทีผู้วิจยั กํ าหนดดังทีเกริ นกล่าวมา คือ 3 ปี
ตังแต่
 ปี พ.ศ.2553-2555 ในช่วงดังกล่าวจะมีวารสารสาละวินโพสต์จํานวน 11 เล่ม (ตังแต่
 ฉบับที
57 [มกราคม- กุมภาพันธ์ 2553] – ฉบับที 67 [กันยายน-ตุลาคม 2554]) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลาคือ
1) ช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย (ศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ตงแต่
ั  ฉบับที 57
[มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553] ถึง ฉบับที 61 [กุนยายน-ตุลาคม 2553] )
2) ช่วงหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย (ศึกษาวารสารสาละวินโพสต์ตงแต่
ั  ฉบับที 62
[พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553] ถึงฉบับที 67 [กันยายน-ตุลาคม 2554] )
จากกรอบระยะเวลาที ผู้วิจัยได้ วางไว้ 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) ในส่วนของสื อประเภท
วารสารสาละวินโพสต์จะมีจํานวนทีอยูใ่ นกรอบระยะเวลาดังกล่าวทังสิ
 น 11 เล่ม (ถึงตุลาคม 2554
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ซึงเป็ นวาระการยุติการผลิต) ซึงเป็ นช่วงระยะเวลาทังก่
 อนและหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
ในแบบพม่า
2. เนื อหาในบริ บททางด้ านการเมืองการปกครองของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ จาก
การสํ า รวจ และศึก ษาเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ พ บว่ า มี ทิ ศ ทางในการนํ า เสนอเนื อ หา
เหมือนกันกับวารสารสาละวินโพสต์ เพียงแต่ว่าในปั จจุบนั สือประเภทนี มีความสําคัญในฐานะที
เป็ นเครื องมื อ หลัก ในการนํ า เสนอเนื อ หา หรื อ ข้ อ มูล เกี ยวกับ การเมื อ งการปกครองพม่ า อัน
เนืองมาจากสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ได้ ถูกปิ ดตัวลง ด้ วยเหตุจากการขาดงบประมาณ
หรื อทุนในการผลิต เครื อข่ายออนไลน์ จึงถื อกํ าเนิดขึน มาแทนที วารสารฯที ถูกปิ ดตัวลง แต่ทัง นี 
ทัง นัน ผู้ผลิ ตข่าวผ่านเว็บไซต์ ก็ยัง คงนํ าเอาเนื อ หาในวารสารสาละวิ นโพสต์ ทุกฉบับในอดีตมา
นําเสนอ หรื อถ่ายทอดสารในสือออนไลน์ดงั กล่าว (แต่ก็มีการตัดเนื อหาออกไปบ้ างบางส่วน) สือนี 
จะมีประโยชน์สําคัญอย่างยิงต่อผู้ทีไม่มีวารสารฯฉบับทีผ่านมาได้ เข้ าถึงเนื อหาข้ อมูลทีผู้ส่งสารได้
นําเสนอมาทังหมด

ซึง New Media เหล่านี จ ะช่วยในการสร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับพม่าให้ แก่
ผู้ใช้ บริ การ หรื อผู้รับสารได้ อีกวิธีหนึง โดยคอลัมน์ทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับวารสารสาละวินโพสต์
(แต่ New Media หรื อเว็บไซต์มีความหลากหลายในการนําเสนอข้ อมูลเกี ยวกับพม่ามากกว่า
วารสารฯ) ได้ แก่ คอลัมน์ “ข่ าว, บทความ, รายงาน/เอกสาร, ENGLISH ARTICLE, วี ดีโอ” สื อ
ประเภทนี จ ึงมี ความสะดวก ความทัน สมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมี ความหลากหลาย (เนื อ หา,
เครื องมื อในการถ่ายทอดสาร, ประชาชนผู้ใช้ บริ การ ฯลฯ) มากกว่าวารสารสาละวินโพสต์ แต่
กระนันก็
 มีความแตกต่าง ข้ อดี และข้ อเสียต่างกันไป
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์กบั กรอบระยะเวลาทีใช้ สําหรับการศึกษา
ผู้วิจยั จะทําการศึกษาเนื อหาข่าวสารเฉพาะทีเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์
สาละวินนิวส์ ออนไลน์ อาทิ คอลัมน์ ข่าว, คอลัมน์ บทความ, คอลัมน์ รายงาน/เอกสาร, คอลัมน์
English Article, และคอลัมน์วีดีโอ ซึงอยู่ในช่วงระยะเวลาหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยใน
พม่า (เนื อ หาตังแต่
 เดือนกันยายน 2554 - ธันวาคม 2555) โดยจะไม่รวมลิง ค์ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษทีลิงค์ไปในภายนอกเว็บไซต์
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แนวทางในการศึกษา
สําหรับแนวทางในการศึกษา ผู้วิจยั จะเลือกนําเอารู ปแบบเนื อหาทังจากวารสารสาละวิ

น
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เพือนํามาใช้ ในการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
และการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ดังต่อไปนี 
1. การนําเสนอเนื อหาผ่านวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
2. รู ปแบบเนื อ หา หรื อ ประเด็ นที สะท้ อนให้ เ ห็ นถึ ง การเรี ยกร้ อง หรื อการต่อสู้ทาง
ความคิด เพือให้ เกิดการเปลียนผ่านทางการปกครองไปสูป่ ระชาธิปไตย
3. รวบรวมข้ อมูลเชิ งเอกสารจากการศึกษา รวมทัง ข้ อมูลที ได้ รับจากการลงพื น ที เพื อ
สัมภาษณ์ บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และบุคลากรที มี บทบาทและความ
เกียวข้ องในการผลิต หรื อนําเสนอสารผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
4. รวบรวมข้ อมูลทีได้ รับจากการสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญจากนักวิชาการทางด้ านพม่า
ศึกษา ตลอดจนกลุม่ ผู้อา่ นวารสารฯ และผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ฯในฐานะเป็ นผู้รับสาร
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั จะเลือกใช้ การวิเคราะห์รูปแบบเนื อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์บริ บท
(Context Analysis) ทีพบในวารสารสาละวินโพสต์เป็ นหลัก และมีการวิเคราะห์ในเนื อหาบางส่วน
ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ตามกรอบระยะเวลา ตังแต่
 ปี พ.ศ. 2553-2555 ซึงจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลาทีใช้ ในการศึกษาคือ ช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย (1 มกราคม 2553
ถึง 6 พฤศจิกายน 2553) และช่วงหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย (8 พฤศจิกายน 2553-31
ธันวาคม 2555) โดยใช้ กรอบบริ บทเวลาทีเกิดการเลือกตังในพม่

าวันที 7 พฤศจิกายน 2553 เป็ น
ตัวแบ่งเวลาทีศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ก่อนและหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย สําหรับการ
วิเคราะห์ศกึ ษาในครัง นี จะเป็ นเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในเชิงของการตีความข้ อมูล
(Interpretation of Data) โดยใช้ ตารางแจกแจง (Coding Sheet) เป็ นเครื องมือในการวิเคราะห์
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การนําเสนอข้ อมูล
ในการศึกษาเรื องบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ ผู้วิจยั จะขอเสนอเป็ นบทต่างๆดังนี 
บทที 1 บทนํา
1.1 ทีมา และความสําคัญของปั ญหา
1.2 คําถามในการวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.4 สมมติฐาน
1.5 แนวคิดและทฤษฎี
1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.7 นิยามศัพท์ทีใช้ ในการวิจยั
บทที 2 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษา
2.1.1 แนวคิดสือทางเลือก (Alternative media) และแนวคิดสือภาค
ประชาชน (Civic Media)
2.1.2 แนวคิดสือกับการเมือง และแนวคิดการสือสารทางการเมือง
(Mass Media and Politics)
2.1.3. แนวคิดการเมืองชาติพนั ธุ์ (Ethnic Politics)
2.2 งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
บทที 3 ระเบียบวิธีวิจยั
บทที 4 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตย และสือสารมวลชนในพม่า
บทที 5 สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย กรณีวารสารสาละวินโพสต์
และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
บทที 6 วิเคราะห์เนื อหาวารสารสาละวินโพสต์
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บทที 7 วิเคราะห์เนื อหาเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
บทที 8 บทสรุป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
กระบวนการขัน) ตอน และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ในการทําวิจยั เรื องบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ ผู้วิจยั ได้ จดั ระบบกระบวนการทํางาน โดยจัดสรรเวลาในการศึกษาค้ นคว้ า การลงพื นที
ภาคสนาม และการวิเคราะห์อธิบายแต่ละบท ตามขันตอน

และระยะเวลาดังต่อไปนี 
1. การเก็บข้ อมูล
1.1 การเก็บข้ อมูลเชิงเอกสาร :
-เก็บข้ อมูลเอกสารเพือสํารวจภาพหน้ าปก และประเด็นข้ อความหลักจากปกวารสาร
สาละวินโพสต์ในภาพรวมทัง 67 ฉบับ และเก็บข้ อมูลสํารวจแบบเจาะลึก 11 ฉบับ (ตังแต่
 ฉบับที
57 [มกราคม- กุมภาพันธ์ 2553] – ฉบับที 67 [กันยายน-ตุลาคม 2554]) ซึงอยู่ในบริ บทเวลาที
ผู้วิจยั ศึกษา ระหว่างวันที 21 มกราคม 2556 – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้ องสมุดศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (ตลิงชัน) และห้ องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-เก็บข้ อมูลเอกสารเพิมเติมในการสํารวจวารสารสาละวินโพสต์ (ในบางฉบับทียังคง
ขาดคือ ฉบับที 1-9 ทีผลิตในรู ปแบบจดหมายข่าว) และเอกสาร งานวิจยั ทางวิชาการทีเกี ยวข้ อง
ทางด้ านพม่าศึกษา และสือสารมวลชน ระหว่างวันที 22-26 เมษายน 2553 ณ หอสมุดกลาง,
หอสมุดคณะสังคมศาสตร์ , และหอสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เก็บข้ อมูลจากการใช้ โปรแกรม News Center เพือค้ นหาการอ้ างอิงประเด็นเนื อหา
บางส่วนจากสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เพือนํามาใช้
วัดผลกระทบในมิติการนําเสนอของสืออืนๆ วันที 24 กรกฎาคม 2553 ณ หอสมุดกลาง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
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1.2 การเก็บข้ อมูลเชิงภาคสนาม :
- สัมภาษณ์ เชิงลึกแสงลืน (ชาวไทยใหญ่) ซึงเป็ นบุคลากรในองค์กรสาละวินฯที มี
หน้ าทีในการแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยใช้ สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ น
เครื องมือในการติดต่อสือสาร วันที 31 มีนาคม 2556
-สัมภาษณ์ เชิงลึกวันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิ การวารสารสาละวินโพสต์ และเป็ น
กลุ่มผู้ผลิตหลัก วันที 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ร้ านกาแฟแฮปปี ฮ ทั ถนน
นิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
-สัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ผู้ใช้ สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ (ในฐานะเป็ นสมาชิกรับ
วารสารรายเดือน) และเป็ นผู้ใช้ สือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ คือ ธันย์ชนก นาควิโรจน์
วันที 1 มิถนุ ายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจันทร์ )
-สัมภาษณ์ เชิงลึกอาจารย์ดลุ ยภาค ปรี ชารัชช นักวิชาการด้ านพม่าศึกษา และเป็ น
อาจารย์โครงการเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที
15 สิ ง หาคม 2556 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้ องประจํ าอาจารย์ ชัน 7 คณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
2. การวิเคราะห์ข้อมูล :
สํ าหรั บการวิเคราะห์ ข้ อมูลนัน ผู้วิจัยได้ ทํามาอย่างต่อเนื อง ตังแต่
 ม กราคม – สิงหาคม
2556 โดยขอจัดจําแนกดังต่อไปนี 
-แก้ ไข วิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงในการอธิบายโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายหลังการสอบ และ
แนวคิดทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษา รวมถึงทบทวนวรรณกรรม มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
-วิเ คราะห์ หน้ าปกและประเด็นเนื อ หาหลักจากวารสารสาละวินโพสต์ โดยใช้ Coding
Sheet เป็ นเครื องมือในการวิจยั ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
-วิเคราะห์ เ นื อ หาภาพรวมพัฒ นาการทัวไปของสื อวารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็บไซต์
สาละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ โ ดยศึก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร วารสาร และคํ า สัม ภาษณ์ ข องแสงลื น
บุคลากรในองค์กรสาละวินฯ เดือนมีนาคม 2556
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-วิเคราะห์ บทสัม ภาษณ์ ของบรรณาธิ การวารสารสาละวิ นโพสต์ และผู้ผลิตหลัก (วัน ดี
สันติวฒ
ุ ิเมธี ) ทีได้ จากการลงพื นทีสัมภาษณ์เพือนํามาเขียนอธิบายเพิมเติมในบทว่าด้ วยภาพรวม
ทัวไป (บทที 4) เดือนพฤษภาคม 2556
-วิเคราะห์ ประเด็นเนื อหาที ได้ รับจากการวิเคราะห์หน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ทัง 67
ฉบับ และนํามาเขียนเรี ยบเรี ยงในบทว่าด้ วยภาพรวมเนื อหาทีนําเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์
เพือทําให้ ทราบประเด็นความถี ทีถูกนํ าเสนอออกมาตลอดระยะเวลา 9 ปี โดยนํ ามาเขียนเรี ยบ
เรี ยงในเดือนมิถนุ ายน 2556
-วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างประเด็นเนื อหาทีเกี ยวข้ องจากสือประเภทวารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ กับบริ บทปรากฏการณ์ ประชาธิ ปไตยในพม่า เดื อน
กรกฎาคม 2556
-วิเคราะห์ผลกระทบ หรื อ Impact ของสือทังสองประเทศใน

2 มิติคือ มิติผ้ รู ับสาร และมิติ
ของสืออืนๆ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556
3.การเขียนรายงาน : (มกราคม-สิงหาคม 2556)
-บทที 1 บทนํา (ฉบับแก้ ไขภายหลังการสอบโครงร่างฯ) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556
-บทที 2 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556
-บทที 3 ระเบียบวิธีวิจยั เดือนมีนาคม 2556
-บทที 4 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตย และสือสารมวลชนในพม่า
เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2556
-บทที 5 สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย กรณีวารสารสาละวินโพสต์ และ
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556
-บทที 6 วิเคราะห์เนื อหาวารสารสาละวินโพสต์ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556
-บทที 7 วิเคราะห์เนื อหาเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556
-บทที 8 บทสรุป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ เดือนกันยายน 2556

บทที 4
ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตย และสือสารมวลชนในพม่ า
ก่อนทีผ้ วู ิจยั จะศึกษาอย่างเจาะลึกถึงประเด็นเรื องบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดน
ในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยของพม่า ศึกษากรณี วารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นนั . ผู้วิจยั ขอเกริ นกล่าวถึงภาพรวมทีเป็ นบริ บททางด้ าน
ประวัติศาสตร์ การพัฒนาประชาธิ ปไตย และพัฒนาการสื อสารมวลชนในพม่าเป็ นการเบื .องต้ น
เสี ย ก่ อ นในบทนี . ซึ ง จะช่ ว ยสร้ างเสริ ม ให้ ผ้ ูวิ จัย สามารถเข้ า ใจบริ บ ทและพัฒ นาการทางด้ า น
ประชาธิปไตยในพม่าทีเกิดขึ .น อันจะเป็ นพื .นฐานสําคัญทีชว่ ยนําทางให้ ผ้ วู ิจยั สามารถมองเห็นมิติที
เป็ นองค์รวมในการเกิดขึ .นของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
4.1 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตยในพม่ า
ผู้วิจยั จะขอแบ่งการอธิ บายประวัติศาสตร์ การพัฒนาประชาธิ ปไตยออกเป็ น 4 ช่วงเวลา
คือ ยุคก่อนอาณานิ คม, ยุคอาณานิ คม,ยุคหลังอาณานิ คม และยุคปั จจุบนั โดยแต่ละยุคนันก็
. จะมี
ความแตกต่างหลากหลาย ผู้วิจยั จะขอสรุ ปให้ เห็นภาพรวมโดยทัว ไปของพัฒนาการประชาธิปไตย
ในพม่า ซึงจะสรุ ปให้ เห็ นถึ งจุดเด่นของแต่ล ะยุคว่ามี ลักษณะที โดดเด่นอย่างไรบ้ างตามลํ าดับ
ช่วงเวลา ดังต่อไปนี .
4.1.1 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า “ยุคก่อนอาณานิคม”
สําหรับในยุคก่อนอาณานิคมนี .ผู้วิจยั ขอเรี ยกว่า “ ยุคราชวงศ์ หรื อยุคกษัตริ ย์ ” ซึงเป็ นช่วง
ระยะเวลาที ย าวนานหนึ ง พั น ปี แรกของรั ฐ ในพม่ า ซึ ง อยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาระหว่ า งการตัง.
ราชอาณาจักรพุกาม ประมาณ ค.ศ. 1044* ไปจนกระทังถึงการล่มสลายของกษัตริ ย์ราชวงศ์
คองบอง** ในปี ค.ศ.1885 ศูนย์ กลางของรั ฐและการปกครองในช่วงระยะแรกของพม่าจึงอยู่ที
พระมหากษัตริ ย์ พลเมืองของประเทศพม่าต้ องตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ที
ทรงเข้ มแข็ง มี บุญ ญาธิ การ และเมื อพิจ ารณาลงไปถึ งลักษณะอํ านาจของพระมหากษั ตริ ย์ทีมี
ประวัติศาสตร์ พม่ายุคราชวงศ์ เริ มสถาปนาอย่างเด่นชัดและมัน คงในสมัยพระเจ้ าอโนรธามังช่อ หรื อพระเจ้ าอนิรุทธิA แห่ง
ราชวงศ์พกุ าม ประมาณปี ค.ศ. 1044
**
ประวัติศาสตร์ พม่ายุคราชวงศ์ จะมาสิ .นสุดลงทีสมัยพระเจ้ าธีบอ หรื อพระเจ้ าสีป่อ ทีเสียมัณฑะเลย์ให้ กบั กองทัพอังกฤษ
ประมาณปี ค.ศ. 1885
*
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บทบาทในสังคม อาจกล่าวได้ ว่าสถาบันอํ านาจของพระมหากษัตริ ย์แห่งนี 'ถือเสมื อนเป็ นสถาบัน
ผู้ปกครองที .มีอํานาจเบ็ ดเสร็ จแต่เพี ยงผู้เดี ยว จึงอาจสรุ ปการพัฒนาประชาธิ ปไตยในยุคนี .ได้ ว่า
ยังคงไม่เกิดขึ .น เพราะระบบการเมืองการปกครองสําหรับประชาชนทัว ไปนันจะอิ
. งอยู่กบั “ราชวงศ์
หรื อองค์พระมหากษัตริ ย์ “ ซึง ถือเสมือนหนึง เป็ นรัฐของสังคม
ด้ วยเหตุนี .จึงทําให้ เห็นได้ ว่าในยุคนี .พัฒนาการประชาธิ ปไตยในพม่ายังไม่เกิดเพราะการ
ปกครองพม่ าจะมี รากฐานมาจากสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ใ นลัก ษณะของการปกครองแบบ”
สมบูรณาญาสิทธิ ราชย์” โดยทรงอยู่บนส่วนยอดของสังคมทีมีประชากรส่วนใหญ่ อยู่รวมกันเป็ น
ชุมชนเฉพาะหนึง ๆ นอกจากนี .ในยุคนี .ยังมีสถาบันทางศาสนาเป็ นสถาบันหลักสําคัญ ซึงพม่าได้ รับ
อิทธิพลมาจากอินเดีย อันเป็ นพื .นทีพรมแดนติดกัน ไม่วา่ จะเป็ นศาสนาพราหมณ์ โดยนํามาปรับใช้
ให้ ส อดคล้ องกับบริ บทของพุทธศาสนา ซึงเป็ นศาสนาหลักใหญ่สํ าคัญ ของชาวพม่า อัน ได้ แ ก่
ความคิดทีมองสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นเสมือนหนึง “เทวราชา”, “ธรรมราชา” หรื อแม้ กระทัง
“จักรพรรดิ ราช” โดยเฉพาะอย่างยิงความคิดทีมองสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ น “เทวราชา” นัน. * จะ
เป็ นการมองกษัตริ ย์พม่าว่านอกจากจะเปรี ยบเสมือนเป็ นภาคหนึงของพระนารายณ์แล้ ว กษัตริ ย์
ยังเป็ นภาคหนึง ของพระโพธิ สัตว์ ทีจะตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ าในเวลาต่อมาอี กด้ วย จะเห็นได้ ว่า
แนวคิดทางการปกครองของพม่าในยุคก่อนอาณานิคมนันจะยึ
. ดสองสถาบันหลักเป็ นสําคัญอย่าง
ทีเกริ นกล่าวในเบื .องต้ นคือ “สถาบันกษัตริ ย์” และ “สถาบันศาสนา” โดยจะนําทังสองสถาบั
.
นมา
เชือมโยงให้ มีความสอดคล้ องกัน ลักษณะดังกล่าวได้ ทําให้ อํานาจของพระมหากษัตริ ย์พม่านัน.
สามารถทีจะยืนหยัดได้ อย่างมัน คงด้ วยการอาศัยความเชือทางศาสนาเข้ ามาช่วยสนับสนุน แม้ ว่า
สถาบันกษัตริ ย์พม่าจะมีความเชือทางศาสนาพราหมณ์ เข้ ามาเจือปนอยู่ แต่กระนันราชภาระกิ
.
จ
หลักของกษัตริ ย์พม่าที สําคัญอย่างยิงเลยก็ คือ เป็ นองค์ อุปถัมภ์ ศาสนาพุทธซึ. งเป็ นศาสนาหลัก
สําคัญในหมู่ประชาชนชาวพม่า
ดังนันสถาบั
.
น “กษัตริ ย์” จึงนับว่าเป็ นปั จจัยหลักสําคัญต่อการจัดระเบียบการปกครอง
ภายในประเทศพม่ายุคก่อนอาณานิคมให้ สามารถอยู่ได้ อย่างสงบ การปกครองในช่วงเวลานี .จึง
เป็ นรู ปแบบแนวคิดทางการปกครองใน “ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ” โดยมีลกั ษณะเป็ นการ
รวมศูนย์อํานาจเข้ ากับศูนย์กลาง พระมหากษัตริ ย์จะเป็ นผู้ทีมีอํานาจสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวใน
สังคม

*

สันนิษฐานกันว่าพม่านันได้
. รับมาจากมอญ และมอญก็ได้ รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึง แต่ไม่ว่าจะเป็ นพม่า หรื อมอญก็ได้
นําเอาลักษณะสถาบันกษัตริ ย์เช่นนี .มาดัดแปลงให้ เข้ ากับความคิดความเชือทางศาสนาของตนอีกครัง. หนึง
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4.1.2 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า “ยุคอาณานิคม”
ในยุคอาณานิคม ซึงผู้วิจัยแบ่งเป็ นยุคที 2 นัน. ถื อได้ ว่าเป็ นยุคสําคัญของพม่าที เกิดการ
เปลี .ยนแปลงทางสังคมการเมื องการปกครอง อันเนื .องมาจากการเข้ามาสถาปนาระบอบอาณา
นิ คมอังกฤษในประเทศพม่า นับตังแต่
. เมือก่อเกิดรัฐอาณานิคม* ในประเทศพม่า ปี ค.ศ.1825 เป็ น
ต้ นมา จนกระทัง สิบเอ็ดปี ก่อนได้ รับเอกราชในปี ค.ศ.1948 นัน. พม่าในสายตาของรัฐบาลจักรวรรดิ
เป็ นเพียงมณฑลหนึงทีอยู่ห่างไกลซึงถูกผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึงของจักรวรรดิอินเดีย แม้ ภายหลัง
จากการแยกออกจากอินเดียในวันที 1 เมษายน ค.ศ.1937 นโยบายและทิศทางทางเศรษฐกิจและ
ความมัน คงหลักๆของพม่า ก็ได้ ก่อรู ปขึ .นภายใต้ กรอบผลประโยชน์ของรัฐบาล นอกจากนี .ตังแต่
. ปี
ค.ศ.1923 เป็ นต้ น มา ผู้ ป กครองอาณานิ ค มถูก กระตุ้น ให้ ส ร้ างกลไกอย่ า งเป็ นทางการ เพื อ
สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการปกครองตัวเองของชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการอาศัยทรั พ ยากรจาก
ภายนอก โดยเฉพาะ “กองทัพอังกฤษ-อิ นเดี ย” รั ฐอาณานิคมจึงยังคงมีพลานุภาพจนสามารถ
ปราบปรามความไม่พอใจครัง. ใหญ่ๆได้ อย่างง่ายดาย
ในแง่ของชีวิตประชากรโดยส่วนใหญ่ของพม่า ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีองั กฤษ
นําเข้ ามานัน. ได้ เกิดขึ .นภายหลังจากปี ค.ศ.1886 เมือรัฐบาลอาณานิคมได้ ถอดกษัตริ ย์พม่าองค์
สุดท้ ายออกจากราชบัลลังก์ , ยกเลิกกองกํ าลังทหารชาวพื .นเมือง, เพิกเฉยต่อความแตกต่างทาง
สังคม และสถานะของพวกเขา, ยกเลิกข้ อจํากัดทีกีดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดบทบาท
ทางสังคมของพุทธศาสนา สิง ที อังกฤษนํ ามาสวมแทนที องค์กรหลักเหล่านี ค. ือ “รัฐ ซึ. งตัง' อยู่บน
ระบบบริ หารแบบราชการ ที .มีกองทัพต่างชาติ หนุนหลัง และอ้างความชอบธรรมตามแนวคิ ดด้าน
ความยุติธรรม กฎหมาย และตรรกะทางเศรษฐกิ จของทุนนิ ยมตะวันตก”
รัฐพม่าภายใต้ การอุปถัมภ์ของอาณานิคมอังกฤษ จึงเป็ นพัฒนาการในลักษณะทีมีการจัด
ระเบียบ “รัฐแบบใหม่” ทีมีการยึดหลักเหตุผลในการจัดระเบียบสังคมใหม่ทางการเมือง การบริ หาร
และเศรษฐกิจมากยิงขึ .นโดยได้ สร้ างปั จจัยทีค่อนข้ างซับซ้ อนในชีวิตทางการเมืองของพม่า ซึงแม้
บางด้ านจะเป็ นสิงใหม่ แต่ก็มีคณ
ุ ลักษณะและแนวคิดสําคัญทีเป็ นลักษณะร่ วมของรัฐสมัยใหม่
ตอนต้ น เมืออังกฤษเข้ ามายึดอาณานิคมในพม่าในยุคนี .แล้ วนัน. ระบบแนวคิดทางด้ านการเมือง
การปกครองพม่าก็ ได้ เปลี ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น การตัดอํ านาจของกษัตริ ย์ออกไป

*

ระบบอาณานิคมของตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นระบบทีม่งุ สถาปนาอํานาจทีเอือ. ต่อผลประโยชน์สงู สุดทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ แก่ชาติมหาอํานาจตะวันตกเหล่านี .เป็ นประการสําคัญ ซึง หนึงในนันคื
. ออังกฤษในพม่า อาจถือได้ ว่าการ
ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมในยุโรปเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีมีต่อการมุ่งแสวงหาและสถาปนาอํานาจอาณานิคมลงบนดินแดนต่างๆในภูมิภาคนี .
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และนํ าแนวคิ ดแบบตะวันตกเข้ามาสวมแทนที . ซึงล้ วนแล้ วแต่มีอิทธิ พลมาจากความคิดในแบบ
ยุโรปสมัยนัน. * โดยเฉพาะอย่างยิง การเน้ นในเรื อง “ดิ นแดน อาณาเขต และพรมแดน” ทีมีความ
ชัดเจน มัน คง และแน่นอน1 ตลอดจนแนวคิดในเรื อง “ระบบการบริ หารราชการแบบใหม่”** ทีมีการ
แบ่งการบริ หารออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรม เป็ นฝ่ ายต่างๆแบ่งงานกันทําโดยลดหลัน กันเป็ นขันๆ
.
อย่างเป็ นรูปธรรมทีชดั เจน ด้ วยเหตุนี .แนวคิด “อาณาเขต-เขตแดน” และ“ระบบการบริ หารราชการ
แบบใหม่” จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการเปลียนแปลงรู ปโฉมทางด้ านการเมืองการปกครองพม่า
เป็ นอย่างมาก ทีนําพาประเทศพม่าให้ ก้าวเข้ าสู่สงั คมทีเรี ยกว่า “รัฐสมัยใหม่ (Modern State)”***
อันมีจุดยืนมาจากมุมมองความคิดในแบบตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิงความคิดทีเกิดขึ .นมาจาก
เจ้ าอาณานิคมอย่างอังกฤษที เข้ ามาปกครองพม่า ซึงอาจกล่าวได้ ว่าพัฒนาการทางสังคมซึง
เกิดขึ .นเพราะวิทยาการ และวัฒนธรรมประเพณี แปลกใหม่ทีนําเข้ ามาโดยอังกฤษนันได้
. ส่งผลให้
เกิดผู้นําทางความคิด (Elite) กลุ่มใหม่ๆ ในพม่าทีถกู หล่อหลอมด้ วยความคิดต่างๆทีเป็ นตะวันตก
*

การเปลียนแปลงจากรัฐโบราณมาสู่ความเป็ น “รัฐสมัยใหม่” ในด้ านการกําหนดเส้ นเขตแดนถือได้ ว่าเป็ นไปตามความ
ต้ องการของมหาอํานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษทีต้องการความชัดเจนในอาณาบริ เวณหรื อเขตแดนของประเทศพม่า เพือประโยชน์
ในการปกครองดินแดน เนืองด้ วยภายใต้ กรอบคิดของรัฐสมัยใหม่ และภายใต้ มมุ มองของชาวยุโรปนัน. รู ปแบบการปกครองในลักษณะ
ของรัฐโบราณดูเหมือนจะไม่เป็ นเหตุเป็ นผล หรื อไม่ก็อาจก่อให้ เกิดความยุ่งยากได้ ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษจึงคิดว่าอาณาเขตต้ อง
เป็ นส่วนของรัฐ ถ้ าไม่เป็ นของรัฐนี .ก็ต้องเป็ นของรัฐนัน. ดังนันจึ
. งต้องกํ าหนดอาณาเขตให้ชดั เจนลงไป ด้ วยเหตุนี .ผลอย่างหนึงทีติดตาม
ชาติตะวันตกเข้ ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็คือ การสถาปนาอาณาเขตให้ ชัดเจน ดูเพิมเติมได้ จาก บัทสัน, เบนจามิน เอ. อวสาน
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ในสยาม. แปลโดย กาญจนี ละอองศรี , ยุพา ชุมจันทร์ และคณะ. (กรุ งเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตํ ารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,2543),หน้ า. 15.
1
ดุลยภาค ปรี ชารัชช, ความเข้ าเรื องเขตแดนไทย-พม่า (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มลู นิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ,2554) หน้ า 101.
**
นับตังแต่
. ปี ค.ศ.1824 จนถึงปี ค.ศ.1862 ของพม่านัน. อย่างเป็ นทีทราบกันโดยทัว ไปว่าพม่าได้ ถกู ปกครองจากอังกฤษโดย
ถูกรวมเข้ ากับอินเดีย ในช่วงแรกอังกฤษได้ นําเอาระบบการบริ หารของชาติตนเข้ ามาผสมผสานกับรู ปแบบเดิมในการบริ หารของชาวพม่า
แต่ต่อมาก็ได้ ยกเลิกการบริ หารในแบบฉบับดังเดิ
. มของพม่าออกไปทังหมด
.
ไม่ว่าจะเป็ นระบบกษัตริ ย์ สภาลุทดอท์ และตําแหน่งต่างๆของ
ข้ าราชการพม่า และนําเอากฎหมายอินเดียมาใช้ ในพม่า อังกฤษได้ จดั ดําเนินการปกครองแบบใหม่ และได้ ประกาศให้ ดินแดนเหล่านี .เป็ น
“British Burma” มีย่างกุ้งเป็ นเมืองหลวง นับเป็ นการรวมการปกครอง และการบริ หารให้ เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และทีสําคัญข้ าหลวง
ใหญ่ของ British Burma นันได้
. จดั หน่วยงานออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึง เป็ นระบบราชการแบบใหม่ทีเกิดขึ .น โดยการบริ หารใน
ส่วนของราชการทีแบ่งออกเป็ นกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆก็จะมีองั กฤษเป็ นผู้บงั คับบัญชา ซึงลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการบริ หารของ
รัฐส่วนกลาง อันมีทีตงอยู
ั . ่ทีเมืองย่างกุ้ง
***
รัฐสมัยใหม่ (Modern State) คือ รัฐทีมีอํานาจเหนือดินแดนทีมีอาณาเขตชัดเจน ใช้ เขตแดนธรรมชาติเพือกําหนดเป็ นเขต
แดนอํานาจของรัฐ ในขณะเดียวกันก็สถาปนาอํานาจการปกครองจากอํานาจทีศนู ย์กลางเหนือพื .นทีหรื อดินแดนนัน. นีคือส่วนหนึงของ
ความเป็ นรัฐสมัยใหม่ และขณะเดียวกันก็เป็ นหัวใจสําคัญของความเป็ นอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 19
ด้ วยเช่นกัน ศึกษาเพิมเติมใน ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “รัชกาลที 5 กับลัทธิอาณานิคมและสยาม”. ในรัชกาลที 5:สยามกับอุษาคเนย์และ
ชมพูทวี ป, ชาญวิ ทย์ เกษตรศิ ริ และอรอนงค์ ทิ พย์ พิม ล,บรรณาธิ การ. (กรุ ง เทพมหานคร : มูล นิธิโครงการตํ าราสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ , 2547), หน้ า 266-279.

69
มากขึ น. ซึ ง ความคิ ด เหล่ า นี น. ี เ องที ไ ด้ ก ลายมาเป็ นเงื อ นไขสํ า คัญ ที ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเพิ ม พู น
ประสบการณ์ ทางการเมือง จนเป็ นชนวนสํ าคัญทีทําให้ กลุ่มคนเหล่านี .สามารถลุกขึ .นมาท้ าทาย
อํ านาจการปกครองของเจ้ าอาณานิ คมต่างชาติ ซึง ส่ง ผลให้ เกิ ด “ขบวนการชาตินิ ยม” ในการ
เคลือนไหวในเวลาต่อมา ซึงนําโดย “นักศึกษา, นักการเมือง, และปั ญญาชนรุ่ นใหม่หวั รุ นแรง” ใน
การเคลื อนไหวเพื อเรี ยกร้ องเอกราช จนได้ ประกาศอิสรภาพจากเจ้ าอาณานิคมอังกฤษในเวลา
ต่อมา2 ซึ. งช่วงเวลานี ค' ื อจุดเริ. มต้นที ส. ําคัญของ “เส้นทางประชาธิ ปไตยในพม่า”
4.1.3 ประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า “ยุคหลังอาณานิคม”
จุดเริ มต้ นทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตยในพม่าซึงอยู่ในยุคนี .นัน. เกิดขึ .นภายหลังจากที
พม่าได้ ประกาศเอกราชจากอังกฤษเป็ นประเทศอิสรภาพภายใต้ ชือ “สหภาพพม่า (The Union of
Burma)” ในวันที 4 มกราคม ค.ศ.1948 ภายใต้ การนําขององค์กรสันนิบาตเสรี ชนต่อต้ านฟาสซิสม์
หรื อ AFPFL (Anti Fascist People’s Freedom League)* ทีได้ เปลียนบทบาทจากองค์กรลับ
ุ่
ยสงครามโลกครัง. ที 2 มาเป็ นแกนนําทางการเมืองในการเจรจาเรี ยกร้ องเอกราช
ต่อต้ านญีปนในสมั
จากอังกฤษ3 ซึง อังกฤษก็ได้ ยินยอมให้ พม่าจัดตังรั. ฐบาลชัว คราว โดยกําหนดให้ มีการเลือกตังสภา
.
ร่ างรัฐธรรมนูญขึ .นในเดือนเมษายน ค.ศ.1947 ซึง AFPFL ได้ ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภา และ
จัดตังคณะมนตรี
.
บริ หารประเทศเป็ นการชัว คราวจนกว่าจะได้ รับเอกราชอย่างเป็ นทางการ ในส่วน
ของการเมืองภายในพม่าทีได้ ดําเนินไปสู่เอกราชนัน. รัฐบาลชัว คราวได้ เป็ นแกนนําในการเจรจายุติ
ปั ญหากับชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆ โดยการลงนามใน “ข้อตกลงปางโหลง (Panglong)”** เมือวันที
12 กุมภาพันธ์ 1947 เพือดําเนินการไปสูก่ ารได้ รับเอกราชอย่างสมบูรณ์
2

พรพิมล ตรี โชติ, “เส้ นทางสู่ประชาธิปไตยในพม่า : ยังไม่พ้นพงหนาม,” ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขบวนการเป็ น
ประชาธิปไตย และการเมืองสมัยใหม่, อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ และพรพิมล ตรี โชติ,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้ า 243.
*
พรรคสันนิ บาตเสรี ชนต่อต้านฟาสซิ สต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League : AFPFL) เป็ นพรรคการเมืองผสมของ
กลุ่มทหาร กลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และพรรคการเมืองย่อยอืนๆ ก่อตังขึ
. .นภายใต้ การนําของ ออง ซาน (Aung San) ประธานพรรคฯ
จนเมือ ออง ซาน ถูกลอบสังหารในการประชุมสภาฯพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญ ในวันที 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 อู นุ (U Nu) รองประธาน
พรรคฯ จึงได้ ขึ .นมาเป็ นผู้นําแทน ทังนี
. .พรรค AFPFL มีบทบาทสําคัญในการเป็ นแกนนําเรี ยกร้ องเอกราชจากอังกฤษจนสําเร็ จในปี 1948
3
ชาญวิ ทย์ เกษตรศิ ริ, พม่ า : ประวัติศ าสตร์ แ ละการเมื อง, พิ มพ์ ค รั ง. ที 4 (กรุ งเทพมหานคร : โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , 2544), หน้ า73.
**
พม่าเรี ยกประชุมปรึ กษาหารื อกันระหว่างรัฐบาลพม่า และชนกลุ่มน้ อยเพือเจรจายุติปัญหาในระหว่างการดําเนินการไปสู่
เอกราช โดยข้ อตกลงนี .เรี ยกว่าข้อตกลงปางโหลง (Panglong) เนื .อหาของการเจรจาทีสําคัญเลยก็คือ ข้ อเสนอให้ กองกําลังและชนกลุ่ม
น้ อยต่างๆทีขดั แย้ งกับชาวพม่าแท้ เข้ ามาอยู่ร่วมกันภายใต้ การปกครองของรัฐบาลพม่า เป็ นระยะเวลา 10 ปี หากชนกลุ่มน้ อยไม่สามารถ
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สําหรับ “ข้อตกลงสัญญาปางโหลง (Panglong)” ดังเกริ นกล่าวนันเกิ
. ดขึ .นสืบเนืองมาจาก
ตลอดระยะเวลาทีพม่าอยูภ่ ายใต้ การปกครองจากอาณานิคมอังกฤษ แม้ องั กฤษจะให้ ความสําคัญ
ในมิตเิ รื องสิทธิแก่ชนกลุม่ น้ อยพม่าโดยการให้ ความสําคัญในเรื องการปกครองตนเอง และส่งเสริ ม
ให้ เ กิ ด ความเท่ าเที ยมกัน หากแต่ความต้ องการของชนกลุ่ม น้ อ ยไม่ไ ด้ ต้ องการเพี ยงลัก ษณะ
ดังกล่าวเท่านัน. เพราะพวกเขาซึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆเหล่านันไม่
. ต้องการทีจะอยู่ภายใต้ การ
ปกครองของคนอื นทีมาจากภายนอก ชาวพม่าและชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆจึงต้ องการเพียงพื .นที
หรื อดินแดนของกลุ่มฯตนเองกลับคืนมา จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ เกิดสัญญาปางโหลงขึ .นมาในเวลา
ต่อจากนัน.
ภาพที 5 ภาพสนธิสญ
ั ญาปางโหลง (ทีมา : วิกิพเี ดีย, 2556 : ออนไลน์)

อยู่ร่วมกันได้ รัฐบาลพม่าจะคืนความเป็ นอิสระให้ แก่ชนกลุ่มน้ อยปกครองกันเอง แต่กระนันก็
. ตามภายหลังจากทีพม่าได้ รับเอกราชจาก
อังกฤษ องค์กรชนกลุ่มน้ อยต่างเคลือนไหวเพือเรี ยกร้ องสิทธิในการปกครองตนเองร่ วมกับพม่าในฐานะสหพันธรัฐ (Federal State) โดยมี
ชนกลุ่มน้ อยกะเหรี ยงเป็ นกลุ่มแรกทีก่อตังขบวนการต่
.
อต้ านรัฐ ตามมาด้ วยชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆ ดูเพิมเติมได้ ใน พรพิมล ตรี โชติ, “ทีมา
ของขบวนการการต่อต้ านรัฐของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่า,” ในรายงานวิจัยอาเซียนในประกาศสหัสวรรษใหม่,พรพิมล ตรี โชติ,บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548),หน้ า 23. ในขณะทีรัฐบาลพม่าประกาศไม่ยอมรับข้ อเสนอของ
ชนกลุ่มน้ อยต่างๆ และทังสองฝ่
.
ายต่างไม่ยอมรับต่อข้ อตกลงปางโหลงทีได้ ตกลงร่ วมกัน บวกกับความไม่ไว้ ใจกันมาตังแต่
. สมัยเป็ นอาณา
นิคมของอังกฤษ จึงเป็ นชนวนจุดเริ มต้ นของความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลทหารพม่า กับชนกลุ่มน้ อยทียืดเยื .อมาจนถึงปั จจุบนั
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โดยในวันที 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1947 นายพลอองซานในฐานะเป็ นผู้นําในขณะนันได้
.
เดินทางไปร่ วมประชุมหารื อกับเจ้ าฟ้าไทใหญ่ ชาวคะฉิ น และชาวชิน ทีเมืองปางโหลง ตอนกลาง
ของรัฐฉานเพือลงนามขอเอกราชจากรัฐบาลอังกฤษ ซึงใช้ ชือสัญญาว่า “ข้อตกลงปางโหลง” เป็ น
เหตุให้ ภายหลังจากนันสหภาพพม่
.
าได้ ดําเนินการร่ างรัฐธรรมนูญร่ วมกัน โดยส่วนหนึงทีเกิดขึ .นมา
จากข้ อตกลงปางโหลงดังกล่าวนันก็
. ได้ บนั ทึกในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1947 ซึงได้ กําหนดให้ ชน
กลุม่ น้ อยทีเข้ าร่วมประชุมในครัง. นันซึ
. ง ได้ แก่ ชนกลุ่มน้ อยทีมาจากรัฐฉาน, คะยาห์, รัฐคะฉิน, และ
รัฐชิน สามารถทีจะแยกตัวออกเป็ นอิสระได้ ภายหลังการอยู่ร่วมกันภายใต้ สหภาพพม่าครบ 10 ปี *
แต่กระนันเมื
. อครบกําหนด 10 ปี ตามสัญญาปางโหลงคือ ปี ค.ศ.1957 รัฐบาลกลางพม่าซึงนําโดย
อูนุ ไม่ยอมให้ กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ทีร่วมลงนามเมื อ 10 ปี ที ก่อนตามที ได้ ตกลงกันไว้ สามารถแยกตัว
ออกไป หรื อได้ รับสิทธิ ปกครองตนเองตามสัญญา นี จึงกลายมาเป็ นชนวนเหตุทีทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และรัฐบาลเรื อยมากระทัง ถึงปั จจุบนั 4
สําหรับพัฒนาการทางการเมืองพม่าในช่วงเวลาต่อมาภายหลังจากทีพม่าได้ รับเอกราช
เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วนัน. พม่าได้ ปกครองประเทศด้ วย “ระบอบประชาธิ ปไตยในระบบรัฐสภา” ทีมี
อังกฤษเป็ นแม่แบบ ภายใต้ รัฐธรรมนูญปี 1947 เป็ นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศโดย
รัฐธรรมนูญได้ กําหนดให้ พม่าเป็ น “สาธารณรัฐทีมีอํานาจอธิปไตยเป็ นของตัวเอง มีประธานาธิบดี
เป็ นประมุข” มีการปกครองระบบรัฐสภาอันประกอบด้ วยสภาผู้แทนราษฎร ซึงประชาชนเลือกตัง.
ผู้แ ทนเข้ า ไปเป็ นสมาชิ ก และมี ส ภาชนชาติ ซึ ง เป็ นชนชาติ ต่า งๆในพม่า โดยผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ประธานาธิ บดีคนแรกของพม่าคือ “เจ้าโฉ่ ยแต๊ ก (Sao Shwe Thaik)”** และผู้ดํารงตําแหน่ง
*

ระหว่างการประชุมร่ างรัฐธรรมนูญวันที 19 กรกฎาคม ค.ศ.1947 นายพลอองซาน และนักการเมืองคนสําคัญ 5 ท่านได้ ถกู
ลอบยิงจากคนร้ ายจนเสียชีวิต เป็ นเหตุให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลกลางพม่า และชนกลุ่มน้ อยเริ มเปลียนไป เนืองจากผู้นําพม่าคน
ใหม่คือ อูนุ และเนวินมีทศั นคติและนโยบายต่อชนกลุ่มน้ อยแตกต่างจากนายพลอองซานอย่างสิ .นเชิง นัน หมายความว่า นายพลอองซาน
จะให้ ความสําคัญในเรื องของความเท่าเทียมกันและพยายามผลักดันให้ ชนกลุ่มน้ อยมีสิทธิและเสรี ภาพตามกรอบสัญญาทีได้ ตกลงกันไว้
นัน คือ สามารถแยกประเทศออกจากกันไปปกครองตนเองได้ แต่เมืออูนุ และเนวินเข้ ามาปกครองกลับไม่ต้องการให้ ชนกลุ่มน้ อยมีสิทธิ
ดังกล่าวตามข้ อตกลงร่ วมกันทีเป็ นความพยายามของนายพลอองซาน อันสืบเนืองมาจากความต้ องการทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ
ทีอยู่ในพื .นทีทีกลุ่มชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่เพียงประการหลักสําคัญอย่างเดียวเท่านัน. อ้ างใน วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, “กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
ทางชาติพนั ธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า กรณีศกึ ษาหมู่บ้านเปี ยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2545), หน้ า 20.
4
เรื องเดียวกัน, หน้ า 19-20.
**
เจ้ า โฉ่ย แต๊ ก (Sao Shwe Thaik) เป็ นเจ้ าฟ้าไทใหญ่แห่งเมืองยองห้ วย (Yawnghwe) ทังนี
. . เจ้ า โฉ่ย แต๊ ก เป็ นการออกเสียง
ตามภาษาไทใหญ่ ซึงหนัง สือ บางเล่ มอาจออกเสี ยง ฉ่ วย ไต้ ตามภาษาอัง กฤษ ดูเพิ ม เติ ม ใน บ้ านตุล าไทย, แนวรบฝั งตะวั นตก
เหตุการณ์ ไม่ เปลียนแปลง-ผลกระทบแห่ งสงครามชาติพันธุ์ในพม่ า [ออนไลน์ ], 6 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://www.thai
october.com/forum/index.php?topic=540.90
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นายกรัฐมนตรี คือ อูนุ (U Nu) ประธานพรรค AFPFL5 ซึงมีอํานาจเต็มในการบริ หารประเทศ* ใน
ส่วนของประชาชน รัฐธรรมนูญได้ กําหนดให้ ประชาชนได้ รับการคุ้มครองตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของรัฐ ได้ รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆด้ าน ได้ รับการประกันเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรื อการชุมนุม รวมไปถึงมีการเลือกตังตามวิ
.
ถีของประชาธิปไตย โดยการเลือกตังครั
. ง. แรกจัดในปี
1951 และครัง. ที 2 จัดตังในปี
.
1956 โดยพรรค AFPFL เป็ นพรรคทีได้ ทีนงั มากทีสดุ 6 เพราะได้ รับ
ความนิยมจากประชาชน และได้ จดั ตังรั. ฐบาลไปทัง. 2 ครัง. ซึง สาเหตุสําคัญประการหนึงมาจากการ
เป็ นแกนนําเรี ยกร้ องเอกราชให้ กบั พม่านัน เอง
เมือวิเคราะห์ถึงรูปแบบพัฒนาการประชาธิปไตย และการเมืองการปกครองพม่า ภายหลัง
ระบอบอาณานิ คมอังกฤษสิน. สุดลงนัน. จะเห็นได้ ว่าในช่วงระยะเวลาที “อูนุ” ดํารงตําแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี อยู่นัน. มี ลักษณะเด่นที เ ป็ นเสมื อนแรงกดดัน ซึง มาจากกลุ่ม ชนชาติต่างๆที ต่าง
พยายามหาทางทีจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากยิงขึ .นอย่างทีกล่าวไปในเบื .องต้ นด้ วยแนวคิด
ทางการปกครองทีต้องการจัดการให้ เป็ นแบบ “สหพันธ์ ” ซึงพม่าได้ รับมาเมือครัง. ทีได้ รับเอกราช
โดยจัดแบ่งเป็ นรั ฐให้ แก่ภูมิภาคที เป็ นถิ นทีอยู่ของชาวคะฉิ น ชาวคะยาห์ และภูมิภาคที อยู่ตาม
พรมแดนของรัฐฉาน
ลักษณะดังกล่าวทําให้ เห็นได้ ว่าในช่วงระหว่างการปกครองในสมัยของ “อูน”ุ นัน. รัฐบาล
ต้ องพบกับปั ญหาและอุปสรรคมากมาย เช่น ปั ญหาความแตกแยกภายในพรรคอันส่งผลให้ พรรค
ขาดเอกภาพ และอ่อนแอ** ปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายการเมืองกับข้ าราชการประจํา ซึงได้
5

พรรณี ไทยานนท์, “บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรี ชนต่อต้ านฟาสซิสต์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า,”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2520), หน้ า20-22.
*
ในสมัยทีอนู ทุ ําหน้ าทีเป็ นผู้นําในการบริ หารประเทศนัน. จะสังเกตได้ ว่าจะมีการกําหนดให้ มีผ้ แู ทนประชาชนเข้ าไปนัง อยู่ใน
กระบวนการบริ หารประเทศ ซึงประกอบไปด้ วยประธานาธิบดี ผู้ซึงเป็ นประมุข มีคณะรัฐบาล และมีสภา 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎร
หรื อสภาล่าง (Chamber of Deputies) กับสภาชนชาติ หรื อสภาสูง (Chamber of Nationalities) โดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็ นหลักใน
การบริ หารประเทศ โดยระบบสองสภานี ' ถือได้ ว่าเป็ นระบบการบริ หารปกครองประเทศทีมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ซึง พม่าเอง
ก็เป็ นประเทศหนึงทีเคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของเจ้ าอาณานิคมอังกฤษ กระนันกระบวนการทางความคิ
.
ดในการบริ หารบ้ านเมือง
ภายหลังจากการได้ รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากประเทศอังกฤษ จึงนับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลียนแปลงทรรศนะทางความคิด
ของผู้นําพม่าในยุคนัน. (อูน)ุ เป็ นอย่างมาก โดยทัว ไปวัตถุประสงค์ของการจัดตังระบบสองสภาก็
.
มีขึ .นเพือเปิ ดโอกาสให้ มีสภาทีประกอบ
ไปด้ วยสมาชิกสภาทีมาจากประชาชนธรรมดาทัว ๆไป กับสมาชิกสภาทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นพิเศษบางประการ เช่น ผู้ทีจะเป็ นสมาชิกต้ องมี
อายุสงู กว่าสมาชิกสภาทีมาจากประชาชนทัว ไป หรื อเป็ นตัวแทนของคนบางกลุ่ม
6
ชัยโชค จุลศิริวงศ์, “พม่า : การเมืองการปกครองหลังสิ .นสุดสงครามเย็น,” ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการ
ปกครองหลังสิ .นสุดสงครามเย็น, สีดา สอนศรี ,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541),หน้ า 498.
**
รัฐบาลของอูนนุ นมี
ั . ลกั ษณะทีไร้ ประสิทธิภาพในการบริ หารปกครองประเทศเป็ นอย่างมาก ซึงปั จจัยทีทําให้ อํานาจของอูนมุ ี
ความบกพร่ องลงไปนันก็
. คือ การท้าทายความเป็ นผู้นําของเขาที ม. ี ขึ'นในช่วงภายหลัง ค.ศ.1948 ซึงทีสําคัญการท้ าทายเหล่านันก็
. เกิด
ขึ .นมาจากพรรคของเขาเองด้ วยเช่นกัน คือ พรรคสันนิ บาตอิ สรภาพของประชาชนต่อต้านฟาสซิ สต์หรื อเอเอฟพีเอฟแอล
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ส่งผลให้ การปกครอง และการดําเนินงานต่างๆไม่มีประสิทธิ ภาพ ปั ญหาในการสร้ างชาติอนั เกิด
จากการคุกคาม และการจลาจลจากกลุ่มต่างๆทังกลุ
. ่มคอมมิวนิสต์ กองทหารจีนก๊ กมินตัง} และที
สําคัญคือ กองกํ าลังชนกลุ่มน้ อยทีตอ่ สู้กบั รัฐบาลเพือเรี ยกร้ องสิทธิ ในการปกครองตนเอง (ตาม
ข้ อตกลงในสัญญาปางโหลงดังทีกล่าวไปแล้ วเบื .องต้ น) ส่งผลให้ ประเทศเกิดความแตกแยก และ
เกิ ดสงครามกลางเมื อง นอกจากนี ป. ั ญหาที สําคัญอี กประการหนึง ก็ คือ ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิ จ ที
รัฐบาลไม่สามารถแก้ ไขได้ อันเป็ นผลมาจากปั ญหาต่างๆข้ างต้ น ซึงได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชนทัง. ประเทศ อุปสรรคและปั ญหาที กล่าวมาล้ วนเป็ นสาเหตุสําคัญ ที ทําให้ รัฐบาล
ภายใต้ การนําของอูนมุ ีสภาพอ่อนแอ จนกระทัง ไม่สามารถทีจะควบคุมสถานการณ์ได้ อีกต่อไป
ความวุ่นวายทีเกิดขึ .นนันได้
. ทําให้ นายกรัฐมนตรี อนู ปุ ระกาศยุบสภาในปี 1958 และหันไป
หาความช่วยเหลือจากกองทัพภายใต้ การนําของนายพลเนวิน (Ne Vin) ซึงขณะนันดํ
. ารงตําแหน่ง
เสนาธิ ก ารทหารให้ เข้ ามาแก้ ไขสถานการณ์ และทํ า หน้ าที รั ฐ บาลรั ก ษาการ (Caretaker
Government)7 จนกว่าจะมีการจัดการเลื อกตังทั
. ว ไปขึน. ในปี 1960 ทังนี
. .ระหว่างสมัยของรัฐบาล
รั กษาการณ์ นายพลเนวินได้ ดําเนิ นการปราบปรามกองกํ าลังต่อต้ านรั ฐให้ ถอยร่ นไปอยู่ในเขต
ชายแดนจนสามารถจัดระเบียบภายในประเทศได้ ทําให้ เหตุการณ์ภายในประเทศสงบลงจนถึงวัน
คืนอํานาจให้ กบั รัฐบาลพลเรื อนโดยการนําของอูนุ สังกัดพรรคสันนิบาตสหภาพ (Union League
Party เป็ นพรรคใหม่ทีแยกออกมาจากพรรค AFPFL) ทีชนะการเลือกตังได้
. เข้ ามาบริ หารประเทศ
อี กครั ง. แต่อย่างไรก็ ตามรั ฐ บาลอูนุส มัยที 2 (1960-1962) ก็ ยัง คงประสบปั ญ หาในการบริ หาร
เช่นเดิมทังปั
. ญหาความแตกแยกภายในพรรค ปั ญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ และปั ญหาชนกลุ่มน้ อย
ทีรุนแรงมากยิงขึ .น เมืออูนจุ ดุ ประเด็นให้ พทุ ธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ* พร้ อมทังรั
. ฐบาลจะทํา
ตามข้ อเรี ยกร้ องให้ ชนกลุ่มน้ อยปกครองตนเอง8 ซึงเป็ นเรื องที ทหารยอมไม่ได้ ทีจะให้ มีการแยก
ดินแดน กระนันนายพลเนวิ
.
นจึงตัดสินใจแก้ ไขสถานการณ์โดยการใช้ กําลังทหารปฏิวตั ิยึดอํานาจ
จากรัฐบาลอูนใุ นวันที 2 มีนาคม 1962 ซึ. งช่วงเวลานี 'คือจุดเปลี .ยนสํ าคัญอี กครั'งของประชาธิ ปไตย
7

Maung Maung, The 1988 Uprising in Burma (Connecticut :Yale University Southeast Asia Studies, 1999), p.21.
ในปี ค.ศ.1950 เมือประกาศใช้ กฎหมายสภาพุทธศาสนา อูนกุ ็ได้ ก่อตังหน่
. วยงานเพือส่งเสริ ม และเผยแพร่ พทุ ธศาสนาซึงรัฐ
ให้ เงินสนับสนุน การสนับสนุนพุทธศาสนาของอูนใุ นช่วงนัน. ส่วนหนึง เป็ นโครงการทีกระทําขึ .นเพือท้ าทายในเชิงอุดมการณ์ต่อกลุ่มต่างๆ
ทีอยู่ทางปี กซ้ าย และในปี ค.ศ.1954 อูนไุ ด้ เริ มให้ มีการสอนพุทธศาสนาตามโรงเรี ยนของรัฐ ทังนี
. .เพือเป็ นการตอบสนองต่อแรงกดดันจาก
เหล่าเจ้ าอาวาส ต่อมาในปี ค.ศ.1961 อูนไุ ด้ ให้ คําปฏิญาณว่าจะประกาศให้ พทุ ธศาสนาเป็ นศาสนาประจํารัฐ ด้ วยเหตุนี .ในเวลาต่อมาจึง
ถูกต่อต้ านจากชนกลุ่มน้ อยทีไม่ได้ นบั ถือพระพุทธศาสนา และจากกองทัพ ซึง ต้ องการให้ จํากัดศาสนาของรัฐอยู่เฉพาะในพื .นทีส่วนทีเป็ น
พม่าแท้ เท่านัน.
8
พรรณี ไทยานนท์, “บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรี ชนต่อต้ านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า,”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2520), หน้ า 108.
*
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ในพม่ า เพราะว่าภายหลังจากที .นายพลเนวิ นสามารถยึ ดอํ านาจได้สําเร็ จ ก็ ได้เปลี .ยนแปลงการ
ปกครองจากเดิ มที เ. ป็ นประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา มาเป็ น “ระบอบสังคมนิ ยมวิ ถีพม่า”
เมือนายพลเนวินได้ ทําการรัฐประหาร และ “เปลียนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตย
มาเป็ นสังคมนิยม” ได้ สําเร็ จนัน. ก็ ได้ แต่งตังให้
. มีทหารเป็ นผู้ปกครองและบริ หารประเทศภายใต้
“สภาปฏิวตั ”ิ ทีจดั ตังขึ
. .น โดยนายพลเนวินได้ ดํารงตําแหน่งประธานสภาปฏิวตั ิ ประมุขของประเทศ
และหัวหน้ ารัฐบาลทีมีอํานาจเต็มทังในด้
. านการบริ หาร นิติบญ
ั ญัติ และตุลาการ9 มีการประกาศ
ยุบรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และสภาต่างๆทีมีประจํารัฐ พร้ อมทังได้
. ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ปี 1947 และยุบพรรคการเมืองทังหมด
.
แต่กระนันก็
. ตามก็ได้ มีการจัดตังพรรคการเมื
.
องของรัฐบาล
ขึ .นมาคือ “พรรคโครงการสังคมนิ ยมพม่า(The Burma Socialist Programme Party-BSPP)” หรื อ
เรี ยกอีกชือหนึงว่า “พรรคแลนซิ น (Lanzin Party)” เพือเป็ นเครื องมือในการสร้ างความชอบธรรม
ให้ กับการปกครอง อี กทัง. ต้ องการให้ พรรค BSPP เป็ นองค์กรที มีฐานทางการเมื องในวงกว้ าง
ต่อไป10 ซึงในทีสดุ แล้ วนัน. พรรค BSPP ก็ได้ เป็ นพรรคเดียวทีถกู ต้ องตามกฎหมาย และมีอํานาจ
ทางการเมืองอย่างมาก
นอกจากนี .แล้ วในสมัยรัฐบาลนายพลเนวินมีการประกาศใช้ นโยบายสังคมนิยม หรื อทีสภา
ปฏิวตั ิเรี ยกว่า “วิ ถีทางไปสู่ระบบสังคมนิ ยมของชาวพม่า (Burmese Way to Socialism)”* ทังนี
. .
การเลือกเอาคําว่า “สังคมนิ ยม” มาใช้ เพืออธิบายแนวทางการดําเนินนโยบายของสภาปฏิวตั ินนมี
ั.
เหตุผลหลายประการคือ คณะทหารพม่าไม่พอใจระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบอบ
รั ฐ สภาที ไ ด้ รั บ สื บ ทอดมาจากอัง กฤษผู้ ซึ ง เป็ นเจ้ า อาณานิ ค ม และเห็ น ว่ า การปกครองแบบ
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นรนิติ เศรษฐบุตร, “ทหารกับสังคมนิยมในพม่า,” ในรายงานวิจัย, (กรุ งเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ,2528), หน้ า 46.
10
เรื องเดียวกัน,หน้ า 36.
*
สภาปฏิวตั ิก็ได้ ออกถ้ อยแถลงเชิงอุดมการณ์ “ การนําประเทศไปสู่ระบอบสังคมนิ ยมตามวิ ถีทางของพม่า” เพือใช้ เป็ นเครื อง
ชี .นําการดําเนินนโยบายของรัฐบาลว่า “…สภาปฏิ วตั ิ แห่งสหภาพพม่า ไม่เชื .อว่ามนุษย์ จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิ สระจากความชัว.
ร้ายในสังคม ตราบเท่าทีร. ะบบเศรษฐกิ จทีเ. ป็ นอันตรายร้ายแรง ยังคงมี อยู่ในรู ปของการทีม. นุษย์ขูดรี ดมนุษย์ ด้วยกันเอง และดํ ารงชี วิตอยู่
ด้วยผลกํ าไรที .ได้มาจากการรี ดนาทาเร้ นเช่นนัน' สภาฯเชื .อว่าจะมี ความเป็ นไปได้ก็ต่อเมื .อการขุดรี ดมนุษย์ โดยมนุษย์ จะยุติลง และ
เศรษฐกิ จแบบสังคมนิ ยมได้รับการสถาปนาขึ'นบนพืน' ฐานของความยุติธรรม จากนัน' แล้วประชาชนทัง' ปวง ไม่ว่าจะมี เชื 'อชาติ หรื อนับถื อ
ศาสนาใดจึ งจะได้รั บการปลดปล่ อ ยจากสิ. ง ที .เลวร้ ายในสัง คมทัง' ปวง พวกเขาจะเป็ นอิ ส ระจากความอนาทรร้ อ นใจกับเรื . อ งอาหาร
เครื .องนุ่งห่ม และทีพ. กั อาศัย และพ้นจากความไม่สามารถที จ. ะขัดขื นความชัว. ร้ าย ทัง' นี เ' พราะ กระเพาะที ว. ่างเปล่า ย่อมไม่อาจนํ ามาซึ. ง
ศี ลธรรมอันที .ดี งามได้ ดังคํ าพัง เพยของพม่ าว่าไว้ ต่อ เมื .อ นัน' เราจึ งจะสามารถบรรลุถึงภาวะการพัฒ นาสัง คมที .อุด มสมบู ร ณ์ และ
ประชาชนทัง' ปวง จะมี ความสุข และมี สขุ ภาพที .ดีทงั' ร่ างกาย และจิ ตใจด้วยยึดมัน. ในความเชื .อเช่นนี ' สภาปฏิ วตั ิ จึงตัง' ใจที .จะก้าวรุดไป
อย่างไม่หนั เห และคล้องแขนร่ วมกันไปกับประชาชนแห่งสหภาพพม่า ไปสู่เป้ าหมายแห่งระบอบสังคมนิ ยม…” ดูเพิมเติมได้ จาก Roger
M. Smith, Southeast Asia: Documents of Poilitical Development and Change (New York : Ithaca,1974),p.134.
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ประชาธิปไตยนันไม่
. สามารถทีจะแก้ ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของพม่าได้ ประการต่อมา พม่า
เองก็ พ ยายามที จ ะทํ า ความเข้ า ใจว่ า สัง คมนิ ย มของพม่ า นัน. มี ค วามเป็ นประชาธิ ป ไตยด้ ว ย
โดยเฉพาะในเรื องของการนับถื อศาสนา และทีสําคัญสภาปฏิวตั ิต้องการใช้ ระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมมาเป็ นเครื องมือในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิ จของชาติทีตกอยู่ในมือต่างชาติ และคน
พม่าเชื .อสายจีนและอินเดีย11
โดยในช่ ว งการปกครองสมัย นายพลเนวิ น นัน. (ถึ ง แม้ ว่ า นายพลเนวิ น จะลาออกจาก
ตําแหน่งประธานาธิ บดีในปี 1981 หากแต่ยงั คงดํารงตําแหน่งประธานพรรค BSPP และอํานาจ
การบริ หารทังหมดก็
.
ยงั คงอยูภ่ ายใต้ การตัดสินใจของนายพลเนวินอยูด่ ี)12 ซึง ดูเหมือนว่าคณะทหาร
จะประสบความสําเร็ จในการรักษาอํานาจ โดยการควบคุมอํานาจทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็ จ และ
ถือได้ วา่ สถาบันทหารเป็ นเพียงสถาบันเดียวทีแข็งแกร่ ง และผูกขาดการปกครองประเทศตลอดจน
ควบคุมองค์กร และสถาบันทางการเมืองต่างๆ ไม่ให้ เคลือนไหวเพือทําการต่อต้ านรัฐบาล ทําให้
ประชาชนไม่ มี ตัว แทนในการคัด ค้ า น หรื อ โต้ แ ย้ ง การดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาล (ยกเว้ น พรรค
คอมมิวนิสต์ และชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆทียงั คงยืนหยัดต่อสู้กับรัฐบาลทหารตลอดมา) อย่างไรก็
ตามรัฐบาลเองก็ไม่สามารถพิสจู น์ให้ เห็นถึงความสามารถทีจะนําพาพม่าไปสู่ความสําเร็ จได้ 13 ดัง
จะเห็นได้ จากสภาวะเศรษฐกิจและมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศได้
ตกตําลงอย่างมาก มีการคอรัปชัน อย่างสูงในระบบราชการ*
ด้ วยเหตุนี .จากภาพรวมโดยทัว ไปทีผ้ วู ิจยั ได้ เกริ นกล่าวในเบื .องต้ นจะเห็นได้ ถึงพัฒนาการ
การเป็ นประชาธิปไตยทีเกิดขึ .นในพม่าตังแต่
. ยุคสมัยภายหลังจากทีพม่าได้ ประกาศเอกราชอย่าง
เป็ นทางการจากประเทศเจ้ าอาณานิคมอังกฤษให้ เป็ นประเทศอิสรภาพภายใต้ ชือว่า “สหภาพพม่า
(The Union of Burma)” เมือวันที 4 มกราคม 1948 นัน. และต่อมาภายหลังได้ ก่อให้ เกิดการ

11

นรนิติ เศรษฐบุตร, “ทหารกับสังคมนิยมในพม่า,” รายงานวิจยั , หน้ า 24-30.
Langpoklakpam Suraj Singh, Movement for Democracy in Myanmar (New Delhi : Akansha Publishing
House,2006) p.65.
13
พรพิมล ตรี โชติ, “เส้ นทางสู่ประชาธิปไตยในพม่า : ยังไม่พ้นพงหนาม,” ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กระบวนการเป็ น
ประชาธิปไตย และการเมืองสมัยใหม่,อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ และพรพิมล ตรี โชติ,บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542), หน้ า 267.
*
ลักษณะทางสังคมการเมืองพม่าทีเต็มไปด้ วยปั ญหาเผด็จการ และไร้ ความเป็ นธรรมทางการบริ หารของผู้นําฯ เป็ นเหตุให้ ใน
ปี ค.ศ.1988 นักศึกษาได้ จดั การเดินขบวนครัง. มโหฬารขึ .นในกรุงย่างกุ้ง เพือโค่นล้ มผู้นําเนวิน รัฐบาลพม่าเป็ นอัมพาต หรื อเกิดความ
ระสําระสายไม่เป็ นกระบวนอยู่ชวั ระยะเวลาหนึง เนวินจึงได้ ลาออกจากตําแหน่ง ทว่าในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.1988 ทหารก็กลับเข้ ามา
ใหม่ และก่อตัง. “สภาเพือ. การฟื ' นฟูกฎ และระเบี ยบ” ขึ .น
12
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เปลี ย นผ่า นของระบบการเมื องการปกครอง ตัง. แต่ร ะบอบประชาธิ ปไตย (1948-1962) ซึง อยู่
ภายใต้ ยคุ สมัยของผู้นําอูนุ ตลอดจนระบอบสังคมนิยมในแบบพม่า (1962-1988) ภายใต้ การนํา
ของนายพลเนวิน
โดยสรุปในยุคหลังอาณานิคมนี .จึงเห็นได้ ชดั ถึงการใช้ อํานาจทีเกินขอบเขตของผู้บริ หาร ซึง
ปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนจากการประกาศนําพม่าเข้ าสู่ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมในช่วงแรก
และตามมาด้ วยระบอบคอมมิวนิสต์ หรื อสังคมนิยมในภายหลัง แต่ทงสองระบอบการปกครอง
ั.
ล้ วนยึดอํานาจรั ฐเป็ นหลักใหญ่ สําคัญ โดยอํานาจนี .จะกุมอยู่ในมื อของกลุ่มผู้นําเพียงกลุ่มเดียว
เท่านันนั
. น คือ อยู่ภายใต้ อํานาจของ “เนวิ น” ซึงสามารถใช้ อํานาจเหล่านันในการจั
.
ดการบริ หารได้
อย่างเต็มที โดยไร้ ขีดจํ ากัด ซึงจะเห็นได้ อย่างชัดเจนถึงลักษณะความแตกต่างทีเกิดขึน. ระหว่าง
ระบอบการปกครองภายใต้ การนําของอูนใุ นช่วงแรก และเนวินในช่วงหลัง
แต่กระนันไม่
. ว่าจะเป็ นยุคของอูนุ หรื อเนวินก็ตาม ล้ วนได้ นําเอาแนวความคิดเกียวกับรัฐ
เอกราชสมัยใหม่เข้ ามาใช้ โดยมีลกั ษณะเด่นๆทีมีความสําคัญ อันได้ แก่ การนําแนวความคิดทีมอง
ว่าประเทศ หรื อรัฐ จําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีรัฐบาล ทีมีศนู ย์กลางอํานาจทีมีความแน่นอน อาทิเช่น
การมีเมืองหลวงทีแน่นอน และมีระบบราชการสมัยใหม่ทีมีความเป็ นปึ กแผ่น นอกจากนี .แล้ วยังมี
แนวคิ ด เรื อ งอํ า นาจอธิ ป ไตยที ชั ด เจน ปกคลุ ม ทั ว ดิ น แดน และธํ า รงอยู่ เ หนื อ อํ า นาจอื น ๆ
ภายในประเทศ
ภาพที 6 ภาพแผนทีแสดง 14 เขตการปกครองของพม่า ค.ศ. 1962-1987 (ยุคหลังอาณานิคม)
ทีมา : Robert H. Taylor,2007
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4.1.4 พัฒนาประชาธิปไตยในพม่า “ยุคปั จจุบนั ”
สําหรับลักษณะของ “ประชาธิปไตยของพม่า” ในปั จจุบนั นัน. จากภาพรวมทังหมดที
.
ผ้ วู ิจยั
กล่าวมาทัง. ก่อนหน้ านี . จะสังเกตเห็ นได้ ว่า พัฒนาการของประชาธิ ปไตยในพม่าในอดีตนัน. จะ
เกิดขึ .นในช่วงระยะเวลาเพียงสันๆเท่
. านัน. นัน คือ ตังแต่
. ในช่วงเวลาทีได้ รับเอกราชจากอาณานิคม
อังกฤษในปี ค.ศ.1948 โดยพม่ามีประชาธิปไตยเพียง 10 ปี แรกเท่านัน. ซึงเป็ นประชาธิปไตยทีเกิด
ขึ .นมาจากการเลือกตัง. แต่ก็ต้องล้ มเลิกไปภายหลังจากทีเนวินเข้ ามามีอํานาจในระบบการเมือง
พม่าเกื อบ 27 ปี และภายหลังจากนัน. เมื อเกิ ดเหตุการณ์ การลุกฮื อเรี ยกร้ องประชาธิ ปไตยในปี
ค.ศ.1988 ผู้มีบทบาทและอํ านาจในย่างกุ้งก็ กลายเป็ นกลุ่มสํ าคัญที เข้ ามาครองอํ านาจซึงอยู่
ภายใต้ การนําของตานฉ่วย* ซึงสถานการณ์ ทางการเมืองในครัง. นันถื
. อได้ ว่าเป็ นลักษณะของการ
“ยึ ด อํ า นาจ” ของรั ฐ บาล โดยไม่ ย อมรั บ ในผลการเลื อ กตั ง. ที พ รรคสั น นิ บ าตแห่ ง ชาติ เ พื อ
ประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ทีได้ รับชัยชนะอย่างท่วมท้ น การไม่ยอมรับกับผลการเลือกตังในปี
.
พ.ศ.
2533 ของรั ฐ บาลทหารนัน. ได้ ส่ง ผลให้ เ กิ ดเหตุการณ์ การนองเลื อดของกลุ่ม ผู้ประท้ วงและ
เคลือนไหวเพือประชาธิปไตยอีกครัง. จนกระทัง ในเวลาต่อมาเดือนกันยายน พ.ศ.2550 ผู้นําทหาร
กลุม่ ดังกล่าวนันได้
. ประกาศให้ มีการจัดตังการลงประชามติ
.
เพือร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที 10
พฤษภาคม พ.ศ.2551 เพื อ ที จ ะเตรี ยมการให้ เกิ ด กระบวนการเลื อ กตั ง. เพื อ เปลี ย นผ่ า น
ประชาธิปไตยในเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึงในช่วงเวลานี .รัฐบาลได้ ร่างแผนพัฒนาประชาธิปไตย
**
หรื อ Road Map 7 ขันตอน
.
เพือนําพาพม่าเข้ าสูร่ ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต่อไป และ
นี จึงกลายมาเป็ นจุดเริ มต้ น และรากฐานของพัฒนาการประชาธิ ปไตยในพม่าอี กครั ง. และเป็ น

*

พลเอกอาวุโส ตานฉ่วย ถือเป็ นผู้นําทางการเมืองพม่าคนสําคัญอีกคนหนึง เพราะเป็ นผู้นําเผด็จการของรัฐบาลทหารพม่า
โดยดํารงอยู่ในตําแหน่งประธานสภาสันติภาพ และการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council หรื อ SPDC) ในช่วง
ภายหลังการรั ฐประหารล้ มอํานาจของพลเอกอาวุโสซอ หม่อง อดีตประธานสภาฟื น. ฟูกฎหมาย และระเบียบแห่งรัฐ (State Law and
Order Restoration Council หรื อ SLORC) เมือวันที 23 เมษายน พ.ศ.2535ดูเพิมเติมได้ ใน วิกิพีเดีย,ตานฉ่ วย [ออนไลน์],19 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B9%88%E0%B8
%A7%E0%B8%A2
**
ขันตอนการดํ
.
าเนินการไปสู่ประชาธิปไตยของพม่า 7 ขันตอน
.
(Roadmap Towards Democracy) ได้ แก่ 1) การฟื น. ฟูการ
ประชุมสมัชชาแห่งชาติ (National Convention) เพือวางหลักการของร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, 2) การดําเนินการเป็ นขันเป็
. นตอนที
จําเป็ นเพือการมีประชาธิ ปไตยทีมีวินัยอย่างแท้ จริ ง (Genuine disciplined democracy), 3) การยกร่ างรัฐธรรมนูญ, 4) การจัดลง
ประชามติรับรองร่ างรัฐธรรมนูญ, 5) การเลือกตังสมาชิ
.
กรัฐสภา, 6) การจัดประชุมรัฐสภา, 7) การจัดตังรั
. ฐบาลทีมาจากการเลือกตัง. ดู
รายละเอียดใน พินิตพันธุ์ บริ พตั ร,ม.ล., การประชุมสมัชชาแห่งชาติเพือการร่ างรัฐธรรมนูญ : จุดเริ มต้ นความเป็ นประชาธิปไตยในพม่า?
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจยั คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2550),หน้ า 16.
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รากฐานสํ าคัญในการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในวัน ที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึง การ
เปลียนแปลงในครั ง. นี .นักวิชาการด้ านพม่าศึกษา รวมถึงนักวิเคราะห์การเมืองพม่าก็มองว่า เป็ น
ประชาธิ ปไตยทีเกิดจากการกดดันของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงทํ าให้ การเลื อกตังในวั
. นที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 กลายเป็ นการเลื อกตังเพื
.  อเปลี ยนผ่าน
ประชาธิปไตยในพม่าอีกครัง. ภายหลังการเลือกตังครั
. ง. ล่าสุดในปี พ.ศ.2533* โดยกลไกสําคัญทีจะ
นําไปสู่การเลือกตังครั
. ง. แรกของสหภาพพม่าครั ง. นี . คือ การกํ าหนดให้มีการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ขึ'น โดยรัฐบาลทหารพม่าได้ กําหนดขันตอนการร่
.
างรัฐธรรมนูญดังกล่าวผ่านกระบวนการลง
ประชามติ เ ช่ น เดี ยวกับประเทศต่างๆทัว โลกที มี การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย เพื อ ให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในการปกครองประเทศ หรื อในการออกกฎหมาย และจาก
ขัน. ตอนดัง กล่ า วจึ ง นํ า ไปสู่ ก ารตรากฎหมายว่ า ด้ ว ยการลงประชามติ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรัฐสหภาพพม่า ปี พ.ศ.2551 ขึ .นเพือกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงประชามติใน
สหภาพพม่ า ซึ ง เป็ นแนวทางที รั ฐ บาลทหารพม่ า เลื อ กใช้ เป็ นแนวทางในการนํ า ระบอบ
ประชาธิ ปไตยคืนสู่ประเทศชาติ และประชาชนชาวพม่า14 ก่อนจะจัดให้ มีการเลือกตังในวั
. นที 7
พฤศจิกายน 2553 เป็ นขันตอนถั
.
ดไป
สําหรับการเลือกตังครั
. ง. ล่าสุดของพม่าในวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 นัน. ถือได้ วา่ เป็ น
จุดเปลียนทีสําคัญอีกช่วงหนึงของการเมืองพม่าในรอบ 20 ปี โดยรัฐบาลทหารพม่าได้ ประกาศให้
มีการเลือกตังทั
. ว ประเทศ และมีการออกกฎหมายการเลือกตัง. การเลือกตังในครั
.
ง. นี .จึงนับว่ามี
ความสําคัญอย่างมากทีสอดรับกับแผนพัฒนาประชาธิปไตย 7 ขัน. หรื อ Road Map ทีรัฐบาลพม่า
ได้ วางไว้ ซึง ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้ างการเมืองการปกครอง และการ
จัดสรรอํานาจของกลุม่ ชนชันนํ
. าทหาร (Military Elites) ซึง รวมไปถึงการได้ มาซึง อิสรภาพของนาง
อองซาน ซูจี
*

การเลือกตัง. ครัง. นีเ. กิดขึน. มาจากเหตุการณ์การปราบปรามนักศึกษา และประชาชนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.
2531 ซึงรัฐบาลได้ ประกาศให้ มีการเลือกตังในวั
. นที 27 พฤษภาคม พ.ศ.2533 โดยมีการออกระเบียบและข้ อบังคับต่างๆเพือให้ ผลการ
เลือกตังเป็
. นไปตามทีรัฐบาลได้ คาดการณ์เอาไว้ อย่างไรก็ตามการเลือกครัง. ในครัง. นี . พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือประชาธิปไตย หรื อพรรค
NLD ของนางอองซาน ซูจี ก็สามารถกวาดทีนงั ในสภาเป็ นจํานวนถึง 392 จาก 485 ในขณะทีพรรคเอกภาพแห่งชาติ หรื อ NUP ของ
ฝ่ ายรัฐบาลพม่าได้ ทีนงั เพียง 10 ทีนงั ส่วนอีก 83 ทีนงั ส่วนใหญ่แล้ วตกเป็ นของพรรคการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ แต่ผลปรากฏว่า
รัฐบาลทหารพม่ากลับไม่ยอมถ่ายโอนอํานาจทางการเมืองให้ กบั พรรค NLD และยังคงทําการปกครองประเทศต่อไป ดูรายละเอียดใน
ดุลยภาค ปรี ชารัชช, จับกระแส : ยุทธศาสตร์ การเมืองพม่า (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2554),หน้ า 2.
14
ไปรยา ทัศนสกุล, “การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในสหภาพพม่า:เปรี ยบเทียบกรณีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” ในรวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที 8 ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม. (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2552),หน้ า 238.
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แต่การเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในครั ง. นี .ก็ สร้ างความไม่เชือใจ โดยเฉพาะมุมมองของ
นัก วิ ช าการทางด้ า นพม่ า ศึ ก ษาอย่ า ง อ.ดุล ยภาค ปรี ช ารั ช ช ยัง คงมองว่ า “การเปลี . ย นผ่ า น
ประชาธิ ปไตยครั'ง นี ' ก็ ยงั ทํ าให้มองเห็ นภาพการเมื องพม่ าที .ตกอยู่ ใต้อาญาสิ ทธิp ของกลุ่ม เผด็ จ
การทหาร กระบวนการพัฒนาประชาธิ ปไตย (Democratization) ในพม่าหลังการเลื อกตัง' จึ งหนี ไม่
พ้นการทํ าความเข้าใจบทบาทของกองทัพ รวมถึ งความสัมพันธ์ ระหว่ างทหารกับพลเรื อน อัน
เนื อ. งมาจากการเปลี ย. นแปลงทางการเมื องในพม่า ต่างได้รับการขับเคลื .อนผลักดันจากกลุ่มชนชัน'
นํ าทหาร ซึ. ง เป็ นการปรั บโครงสร้ างอํ า นาจจากระดับ บนสู่ ร ะดับล่ า ง และนับว่ า เป็ นการสร้ า ง
เงื อ. นไขความเป็ นประชาธิ ปไตยตามแบบฉบับทหาร หรื อที .กลุ่มนายพลพม่าเรี ยกว่า ประชาธิ ปไตย
แบบมี ระเบี ยบวิ นยั ที .กําลังจะเบ่งบาน (Flourishing Disciplined Democracy)”15 ซึงถ้ ามองใน
มุ ม มองของนัก วิ ช าการด้ า นพม่ า ดัง ที ผ้ ู วิ จั ย กล่ า วไปเบื อ. งต้ น การเมื อ งพม่ า ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ะไร
เปลียนแปลงไปมาก เพียงแค่เป็ น “เหล้ าเก่าในขวดใหม่” เท่านันเอง
. ซึงในทีนี .คือ ผู้นําทีเป็ นทหาร
ในคราบพลเรื อน (เพียงแค่สลัดชุดทหาร และมานัง ในตําแหน่งในสถานะเป็ นพลเรื อน) แต่อย่างไรก็
ตามผู้ วิ จั ย คิ ด ว่ า แม้ ประชาธิ ป ไตยในพม่ า ปั จ จุ บัน จะมี รู ป แบบที แ ปลก และแตกต่ า งจาก
ประชาธิ ป ไตยในระดับ สากล แต่อย่ างน้ อยกระบวนการเปลี ยนผ่า นประชาธิ ปไตยดัง กล่า วก็
สามารถลดแรงกดดันจากบรรดานานาชาติ และเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ทีดีขึ .นให้ กับการเมือง
พม่า ซึง อาจจะส่งผลดีในบางส่วน (ดังทีผ้ วู ิจยั จะวิเคราะห์ และกล่าวในบทเนื .อหา) อย่างน้ อยก็เป็ น
การพยายามปรับตัวให้ เป็ นไปในทิศทาง หรื อรู ปแบบทีดีขึ .น ซึงก็ถือเป็ นจุดเปลียนทีสําคัญสําหรับ
บริ บทการเมืองพม่า
4.2 ประวัตศิ าสตร์ ส ือสารมวลชนในพม่ า
4.2.1 สือสารมวลชนพม่าในยุคอาณานิคม (อังกฤษ)
อาจกล่าวได้ วา่ สือสิงพิมพ์ในรูปแบบของ “หนังสือพิมพ์” นันได้
. เข้ ามาเป็ นสือประเภทแรก
ในพม่าโดยเจ้ าอาณานิคมอังกฤษ ซึง ใช้ ชือภาษาอังกฤษว่า “Moulmain Chronicle” เผยแพร่เป็ น
ครัง. แรกในปี ค.ศ.1836 ณ เมืองเมาะละแหม่ง เขตตะนาวศรี ซึง เป็ นสือทีอยูภ่ ายใต้ ความควบคุม
กํากับของอังกฤษ
ต่อมาในปี ค.ศ.1842 ได้ เกิดสิงพิมพ์ขึ .นมาทีจํากัดเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีหลากหลายและ
ดํารงอยู่ในพม่ามีชือว่า “Tavoy’s Has-tu-gaw” หรื อ “The Morning Star” โดยใช้ ภาษากะเหรี ยง
15

เรื องเดียวกัน,หน้ า 9.
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กลุ่มสะกอ (Sgaw) เป็ นภาษาหลักในการสือสารผ่านสือ ซึงภาษากะเหรี ยงสะกอ หรื อทีเข้ าใจใน
นามว่า “ภาษากะเหรี .ยงพม่า หรื อ ภาษากะเหรี .ยงขาว”* ซึง มีผ้ พู ดู โดยประมาณทังหมด
.
1,584,700
คน พบในพม่า 1,284,700 คน (พ.ศ.2526)16 ในบริ เวณลุ่มแม่นํา. อิระวดี ซึงในไทยพบเพี ยง
300,000 คน (พ.ศ.2530) ในบริ เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, และเชียงราย ซึงอยู่ในพื .นที
ใกล้ พรมแดนระหว่างไทย-พม่า ในปี เดียวกันนันกลุ
. ่มมิชชันนารี ก็ได้ จดั พิมพ์หนังสือพิมพ์ของคริ ส
เตียนทีมีชือว่า “Dhamma Thadinsa (The Religious Herald)” ซึงถือเป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาพม่า
ฉบับแรก และดําเนินการมาถึงปี ค.ศ.1853
หลังจากนันก็
. เกิดสือใหม่ทีเรี ยกว่า “Rangoon Chronicle” ซึงได้ เริ มตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1853
ซึง อยู่ใ นช่วงเวลาที พ ม่าตอนล่างได้ รับผลกระทบจากการตกเป็ นอาณานิ คมของอัง กฤษ ส่วน
หนังสือพิมพ์ทีทําหน้ าทีเป็ นสืออยู่ในสังคมยุคอาณานิคมนานทีสดุ คือ “Rangoon Gazette” ซึง
ก่อตังขึ
. .นในปี ค.ศ.1861 กระทัง ถึงปี ค.ศ.1942 ทีญีปนเข้
ุ่ ามา นอกจากนันในปี
.
ค.ศ.1875 พระเจ้ า
มินดง**ยังมีบทบาทสําคัญในการออกหนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ทีชือว่า “Yadanabon Nay-PyiDaw” หรื อในชือภาษาอังกฤษว่า “Mandalay Gazette”*** และได้ หยุดไปในปี ค.ศ.1885 เมื อ
อาณานิคมอังกฤษได้ เข้ ามามีบทบาทควมคุมพม่าตอนบนในฐานะการเป็ นเจ้ าอาณานิคม17

*

ผู้พูดภาษากะเหรี ยงสะกอส่วนใหญ่นบั ถือความเชือดังเดิ
. มหรื อศาสนาคริ สต์จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่ม
ทิเบต-พม่า สาขากะเหรี ยง สาขาย่อยสะกอ-บไฆ เรี ยงประโยคแบบประธาน-กริ ยา-กรรม
16
วิกิพีเดีย, ภาษากะเหรี ยงสะกอ [ออนไลน์], 7 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%
A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B
8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD
**
พระเจ้ ามินดงเป็ นกษัตริ ย์พม่าแห่งราชวงศ์อลองพญา (ค.ศ. 1853 - 1878) พระองค์เป็ นผู้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ทีอมรปุระ
และมัณฑะเลย์ พระองค์ เป็ นผู้ปฏิรูปการปกครองให้ ทันสมัยขึน. ในสมัยของพระองค์ ต้องประสพปั ญหาความขัดแย้ งกับอังกฤษ การ
สูญเสียดินแดนของพม่าตอนล่าง และปั ญหาการแย่งชิงอํานาจภายในประเทศ ดูรายละเอียดเพิมเติมจาก วิกิพีเดีย, พระเจ้ ามินดง
[ออนไลน์], 7 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8 %88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87
***
พระเจ้ ามินดงได้ ให้ ความสําคัญในการรับรองสิทธิและเสรี ภาพของสือสารมวลชน ซึง ปรากฏในพระราชบัญญัติ 17 มาตรา
โดยในมาตราที 3 นันได้
. กล่าวว่า “สือ. นัน' มี เพือ. ประโยชน์ของปวงชนในการรับรู้ข่าวสารจากทางยุโรป อิ นเดี ย จี น และไทย เพือ. เพิ.มพูน
ความคิ ดและพัฒนาการค้าและการสือ. สาร” กฎหมายนี .ถือได้ ว่าเป็ นกฎหมายท้ องถินฉบับแรกๆเรื องเสรี ภาพของสือสารมวลชนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดูรายละเอียดเพิมเติมใน อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการ
เมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 59.
17
เรื องเดียวกัน, หน้ า 59.
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ต่อมาในปี ค.ศ.1878 ซึงอยู่ในช่วยรัชสมัยของพระเจ้ าธี บอ* ได้ ให้ ความสําคัญกับเรื อง
สือสารมวลชนด้ วยเช่นเดียวกัน คือได้ ทรงให้ มีการจัดพิมพ์ “Burma Herald” ซึงเป็ นสือรู ปแบบ
หนึง ที มี จุดประสงค์เ พื อต่อต้ านหนัง สื อพิ มพ์ ใ นย่างกุ้ง ที ให้ ความสํ าคัญ หรื อส่งเสริ ม สนับสนุน
อังกฤษ ในปี นัน. เองทีอังกฤษก็ ได้ ตอบโต้ ด้วยการประกาศไม่ให้ สืออืนๆทุกประเภทรายงาน หรื อ
ตีพิมพ์ในลักษณะของการนําเสนอประเด็นในการต่อต้ านรัฐบาลอังกฤษ การประกาศดังกล่าวได้
กระทําผ่านตัวบทกฎหมาย ซึงเป็ นการเข้ าควบคุมอย่างเคร่ งครั ดของเจ้ าอาณานิคม จนในทีสุด
อังกฤษก็สามารถยึดประเทศให้ อยู่ภายใต้ อาณานิคมได้ ทงหมด
ั.
และขับไล่กษัตริ ย์องค์สดุ ท้ ายของ
พม่าออกจากราชบัลลังก์ ซึงในช่วงนีทีพม่าอยู่ภายใต้ ระบบอาณานิคมนัน. ถือได้ ว่าเป็ นช่วงเวลา
สําคัญของการกํ าเนิดสื อสิงพิมพ์ ทีมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นสิงพิมพ์ทีนําเสนอในรู ปแบบ
ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาจี น ภาษาอินเดีย และภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และที สําคัญ
ในช่วงประมาณปี ค.ศ.1903 สํ านักข่าวรอยเตอร์ ได้ เปิ ดสํ านักงานในกรุ ง ย่างกุ้ง และถื อเป็ น
พัฒนาการครัง. แรกทีสํานักข่าวต่างประเทศได้ ถือกําเนิดในพม่า18
4.2.2 สือสารมวลชนพม่ากับขบวนการชาตินิยม
ในปี ค.ศ.1914 ถื อ ได้ ว่ า เป็ นจุ ด เปลี ย นที สํ า คัญ อี ก ช่ ว งเวลาหนึ ง ที เ กี ย วข้ อ งกั บ
สื อสารมวลชนในพม่า เพราะในปี นี ไ. ด้ ถือกํ าเนิ ดสิ ง พิ ม พ์หลักใหญ่ ข องพม่าที ปัจ จุบัน ก็ ยัง คงมี
ความสําคัญอยูใ่ นฐานะเป็ นเครื องมือกระบอกเสียงของรัฐบาล นัน คือ “New Light of Burma หรื อ
Myanmar Alin” ซึงบริ หารงานในช่วงแรกโดย U Tin นอกจากนี .แล้ วก็มีสือสิงพิมพ์ทีหลากหลายที
ทํ า หน้ า ที เ ป็ นกระบอกเสี ย งในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กั บ ประเด็ น ปั ญ หาต่า งๆคื อ “หนัง สื อ พิ ม พ์
Thuriya (The Sun)” ซึงมี U Saw** เป็ นบรรณาธิการและผู้ผลิตหลัก นอกจากนี .ก็ยงั มีหนังสือพิมพ์
ทีตีพิมพ์ในรู ปแบบภาษาอังกฤษ อาทิ Liberty, The Modern Burma, The Bandoola Journal,

*

พระเจ้ าธีบอ พระโอรสของพระเจ้ ามินดงเป็ นกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์อลองพญา และเป็ นองค์สดุ ท้ ายของพม่า ถูกบังคับให้ สละ
ราชสมบัติ และเนรเทศไปอยู่ทีเมืองรัตนคีรี ประเทศอินเดีย หลังสิ .นสงครามพม่า-อังกฤษ ครัง. ที 3 ดูรายละเอียดเพิมเติมจาก วิกิพีเดีย,
พระเจ้ าธีบอ [ออนไลน์], 7 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%
B0%E0%B9% 80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD
18
อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 60.
**
U Saw เป็ นผู้นําของพรรค Myochit หรื อ Love of Country และเป็ นผู้นํานักการเมืองฝ่ ายขวา
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The Observer, The Free Burma, The New Burma และ The Rangoon Mail ซึงมีบางเล่ม
ตีพิมพ์เป็ นภาษาพม่าอย่างสือ “Deedok” โดยมี Ba Choe* เป็ นบรรณาธิการ
ต่อมาในปี ค.ศ.1936 สื อฯถื อได้ ว่าเป็ นเครื องมื อ สํ าคัญ ในการเคลื อนไหวที อยู่ภ ายใต้
ขบวนการชาตินิ ยมหัวรุ นแรง อัจ ฉรี ยา สายศิลป์ได้ เ ขี ยนอธิ บายได้ อย่างชัดเจนว่า “งานเขี ยน
ล้ อเลียนชือ Hell Hound at Large ตีพิมพ์ในนิตยสารชือ Oway ซึงมีเจตนาล้ อเลียนหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง Oway ได้ จดั พิมพ์โดยสหพันธ์ นกั ศึกษา และประธานในขณะนันคื
. อ อองซาน
ได้ ถกู เรี ยกร้ องให้ เปิ ดเผยชือของผู้เขียนบทความ แต่เขาปฏิเสธ จึงถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยย่าง
กุ้ง อันเป็ นผลให้ เกิดการประท้ วงไปทัว ประเทศ ตามมาด้ วยการประท้ วงของแรงงานและเกษตรกร
นําไปสู่กบฏติดอาวุธ”19 จากลักษณะดังกล่าวจึงทํ าให้ เห็นถึงความสํ าคัญของสื อในฐานะเป็ น
เครื องมือสําคัญในการเคลือนไหวทางการเมือง** ทีเริ มเกิดขึ .นในบริ บทของสังคมพม่า ซึงได้ ทําให้
ช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ.1935-1945 นัน. ได้ มี หนังสือพิมพ์ ทัวประเทศกว่า 60 ฉบับ ซึง มี
หลากหลายภาษา หลากหลายชนชาติ และหลากหลายกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ จนกระทังเข้ าสู่วัน ที 19
กรกฎาคม ค.ศ.1947 นัน. “อองซาน” ในฐานะแกนนํ าทีมีบทบาทในการเคลือนไหวทางการเมือง
และกําลังอยูใ่ นช่วงระหว่างเจรจาเพือขอเอกราชให้ กบั พม่ากลับต้ องมาเสียชีวิตเนืองมาจากการถูก
ลอบสังหารไปพร้ อมกับ Ba Choe บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Deedok และผู้นําท่านอืนๆ*** ซึง
ทําให้ ในช่วงเวลาต่อมาพม่าก็นบั ว่าไร้ ทางออก และเข้ าสู่ยคุ มืดบอดทางด้ านสือสารมวลชนอีกครัง.
ซึง เป็ นช่วงทีเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ งมากมายอย่างต่อเนือง สังคมพม่าจึงเต็มไปด้ วยสงคราม

*

Ba Choe เป็ นนักหนังสือพิมพ์ทีมีชือเสียง และเป็ นผู้ก่อตัง. Fabian Society แต่ถกู ลอบสังหารเสียชีวิตในเหตุการณ์เมือปี

ค.ศ.1947
19

อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 60-61.
**
ในช่วงทีสงั คมพม่าเกิดการแบ่งขัวกั
. นระหว่างฝ่ ายเชื .อสายพม่าทีสนับสนุนญีปนุ่ และชนกลุ่มน้ อยทีเคารพเชิดชูองั กฤษ กลุ่ม
กะเหรี ยงและคะฉินทีได้ สนับสนุนกลุ่มกองกําลังทีต่อต้ านญีปนุ่ ซึง เป็ นการจัดพิมพ์สือในรู ปแบบทีเป็ นภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ เช่น
Shi Laika Ningnan (New Newspaper) เป็ นหนังสือพิมพ์ภาษาคะฉินกลุ่ม Jinghpaw โดยใช้ วิธีการทิ .งลงมาจากเครื องบินในบริ เวณคะ
ฉินตอนเหนือของพม่า ลักษณะดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างสือกับการเมืองในมิติทีเกิดขึ .นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเพิงเกิด
ขึ .นมาในสังคมพม่า ดูรายละเอียดเพิมเติมใน เรื องเดียวกัน, หน้ า 61.
***
เหตุการณ์ ล อบสัง หารผู้นําอย่ างนายพลอองซาน และผู้นําอืนอี ก 7 คนในวันเดี ยวกันนัน. ตํ ารวจได้ จับ กุม U Saw
บรรณาธิการ และผู้ก่อตังหนั
. งสือพิมพ์ The Sun ในข้ อหาฆาตกรรม ซึงเขาได้ ถกู ตัดสินให้ ถกู แขวนคอในเวลาต่อมา (เดือนพฤษภาคม
ค.ศ.1948) ดูรายละเอียดเพิมเติมใน เรื องเดียวกัน, หน้ า 61.
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4.2.3 สือสารมวลชนพม่าในยุคหลังอาณานิคม
ภายหลัง จากที พ ม่ า ได้ ป ระกาศเอกราชจากอัง กฤษเป็ นประเทศอิ ส รภาพภายใต้ ชื อ
“สหภาพพม่า (The Union of Burma)” ในวันที 4 มกราคม ค.ศ. 1948 ภายใต้ การนําขององค์กร
สันนิบาตเสรี ชนต่อต้ านฟาสซิสม์ หรื อ AFPFL (Anti Fascist People’s Freedom League) อย่าง
ที เ กริ นกล่าวไปแล้ วในประวัติศาสตร์ การเมื องพม่าในตอนต้ น ซึง เป็ นช่วงระยะเวลาที พ ม่าได้
ปกครองประเทศด้ วยระบอบประชาธิ ปไตยในระบบรัฐสภาทีมีองั กฤษเป็ นแม่แบบ โดยอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญปี 1947 เป็ นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญได้ กําหนดให้ พม่า
เป็ นสาธารณรัฐทีมีอํานาจอธิปไตยเป็ นของตัวเอง มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข มีการปกครองระบบ
รัฐสภาอันประกอบด้ วยสภาผู้แทนราษฎร ซึง ประชาชนเลือกตังผู
. ้ แทนเข้ าไปเป็ นสมาชิก และมีสภา
ชนชาติซงึ เป็ นชนชาติตา่ งๆในพม่า โดยผู้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของพม่าคือ “เจ้า โฉ่ย
แต๊ ก ( Sao Shwe Thaik)” และผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ อูนุ (U Nu) ประธานพรรค
AFPFL20 ในช่ ว งเวลานี ถ. ื อ ได้ ว่ า มี ห นัง สื อ พิ ม พ์ ทัง. หมด 39 ฉบับ ทัว. ประเทศ โดยแบ่ ง เป็ น
ภาษาอัง กฤษ 7 ฉบับ เป็ นภาษาจี น 5 ฉบับ อี ก 6 ฉบับเป็ นภาษาชาติพันธุ์ ต่างๆซึง มาจากฝั ง
ประเทศอินเดีย เช่น อูรดู ทมิฬ ฮินดี ส่วนทีเหลือเป็ นภาษาพม่า และกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่า21 ต่อมา
นายพลเนวิน ได้ ใช้ กําลังทหารปฏิวตั ยิ ดึ อํานาจจากรัฐบาลอูนุ ในวันที 2 มีนาคม 1962 ซึงภายหลัง
จากคณะทหารนํ า โดยนายพลเนวิ นได้ ทํา การรั ฐ ประหาร และเปลี ย นแปลงการปกครองจาก
ประชาธิปไตยมาเป็ นสังคมนิยม โดยมีทหารเป็ นผู้ปกครองและบริ หารประเทศภายใต้ สภาปฏิวตั ิที
จัดตังขึ
. .น โดยนายพลเนวิน ได้ ดํารงตําแหน่งประธานสภาปฏิวตั ิ ประมุขของประเทศ และหัวหน้ า
รั ฐ บาลที มี อํ า นาจเต็ ม ทัง. ในด้ า นการบริ ห าร นิ ติ บัญ ญั ติ และตุล าการ 22 ซึ ง มี ก ารจัด ตัง. พรรค
การเมืองของรัฐบาลขึ .นมาคือ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า (The Burma Socialist Programme
Party-BSPP) นับตังแต่
. นายพลเนวินเข้ ามายึดอํานาจและเป็ นผู้นําในพม่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น
ต้ นมาถื อได้ ว่าเป็ นยุคมื ดทางการเมืองทีเกิดขึน. ในพม่า รวมไปถึงด้ านสือสารมวลชนในพม่าทีไร้
เสรี ภาพในการแสดงออกทางด้ านต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น และสิทธิเสรี ภาพในการ

20

พรรณี ไทยานนท์, “บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรี ชนต่อต้ านฟาสซิสต์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า,”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2520),หน้ า 20-22.
21
อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 62.
22
นรนิติ เศรษฐบุตร, “ทหารกับสังคมนิยมในพม่า,” ในรายงานวิจยั , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ,2528), หน้ า 46.
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วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลก็คอ่ ยๆจางหายไปตามรูปแบบทางการเมืองทีเปลียนแปลงไป [ในช่วงเวลานี .
ทีเนวินยึดอํานาจ จะเป็ นช่วงเวลาทีแตกต่างอย่างสิ .นเชิงกับบริ บทเวลาก่อนหน้ า นัน หมายความว่า
ก่อนการยึดอํ านาจของเนวิ นนัน. พม่ายัง คงอยู่ภายใต้ บรรยากาศประชาธิ ปไตยแบบรั ฐ สภา
(ค.ศ.1948-1962) เป็ นยุคทองทางด้ านสื อสารมวลชนอีกยุคหนึงเลยก็ ว่าได้ เพราะรั ฐบาลได้ ให้
เสรี ภาพในการแสดงออกในมิติต่างๆทีหลากหลาย โดยเฉพาะเสรี ภาพของสือสารมวลชนทีเปิ ด
กว้ าง เห็ นได้ จ ากการแสดงออกของนักสื อสารมวลชนพม่าไม่ว่าจะเป็ นนักเขี ยน และศิล ปิ นที
สามารถใช้ สือเป็ นเครื องมือถ่ายทอดเรื องราวต่างๆตามทีต้องการได้ โดยปราศจากความเข้ มงวดที
เกิดจากการควบคุมหรื อกระทําการจากรัฐบาลกลุม่ ผู้มีอํานาจ]
เมือสิ .นสุดระบอบประชาธิ ปไตยในสมัยอูนุ และถูกแทนทีสงั คมนิยมทีเกิดมาจากการยึด
อํานาจของเนวินนัน. จึงส่งผลให้ เกิดภาวะหยุดชะงักของสือสารมวลชน ในช่วงเวลาดังกล่าวเมื อ
พิ จ ารณาถึ ง ตัวบทกฎหมายก็ จ ะพบว่า ไม่มี กฎหมายใดที รับ รองในประเด็ นทางด้ า นเสรี ภ าพ
สือสารมวลชนเลย การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร และแสดงออกทางความคิดเห็นของสือจึงแทบจะไม่มี
พื น. ที ใ ห้ ก ระทํ า การต่ า งๆเหล่ า นัน. ได้ เ ลย ที สํ า คัญ ในปี ค.ศ.1962 รั ฐ บาลพม่ า ได้ ป ระกาศใช้
กฎหมายบังคับให้ โรงพิมพ์ และผู้จดั พิมพ์หนังสือทุกชนิดต้ องจดทะเบียน และส่งต้ นฉบับให้ กับ
คณะกรรมการตรวจสอบสือ แต่กระนันในเวลาต่
.
อมาแม้ พม่าจะถูกเนวินเข้ ากระทําการยึดอํานาจ
แม้ สัง คมจะตึง เครี ยดอันเนื องมาจากการควบคุม มิ ติ ทุกด้ าน แต่ก็ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นอุป สรรคกับความ
ต้ องการในการเรี ยกร้ อง หรื อสะท้ อนให้ เห็นเป้าประสงค์ทีต้องการให้ สือสารมวลชนได้ รับการรับรอง
ในมิตขิ องสิทธิและเสรี ภาพ เห็นได้ ชดั จากการทีนกั สือสารมวลในพม่า โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือพิมพ์
ทีได้ ร่วมกันก่อตัง. The Burma Press Council (BPC)* ด้ วยความประสงค์ทีต้องการจะรักษา
เสรี ภาพของสือสารมวลชนเอาไว้ แต่ก็เกิดการตอบโต้ กลับมาจากรัฐบาล เห็นได้ จากการกระทํ า
การของรัฐบาลเนวินในช่วงเวลาต่อมาทีได้ สงั การให้ ปิด The Nation ซึงเป็ นสือสิงพิมพ์ทีเกิดขึ .นมา
ต่อสู้เพือเสรี ภาพสือ และทีสําคัญได้ เข้ าจับกุมบรรณาธิการ Law Yone ในช่วงเวลานี .จึงทําให้ เห็น
ความจํากัดของนักสือสารมวลชนทุกแขนงทีไร้ ทียืนในสังคมพม่า

*

สภาการหนังสือพิมพ์พม่า (The Burma Press Council : BPC) เกิดขึ .นมาเพือส่งเสริ มและรักษาไว้ ซึงเสรี ภาพสือโดยการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสือด้ วยการดูแลกันเอง ด้ วยวิธีการให้ นกั ข่าวและนักเขียนจากสือสิงพิมพ์ 52 แห่ง ทังหนั
. งสือพิมพ์ วารสาร และ
นิตยสารได้ ร่วมลงชือในเอกสารการจัดตัง. และนโยบาย BPC ซึงประกาศว่าพวกเขาเชือมัน ว่าแนวทางของ BPC จะสามารถทําให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีจะให้ สือมีความรับผิดชอบและทําให้ เกิดความเห็นสาธารณะทีมีคณ
ุ ประโยชน์ต่อประเทศ ดูรายละเอียดเพิมเติมใน สุภตั รา
ภูมิประภาส, สือพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,2556),หน้ า 10.
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นอกจากนันความเป็
.
นเผด็จการของรัฐบาลทีกระทําผ่านสือก็ยงั สะท้ อนให้ ได้ ได้ จากการที
สือไม่สามารถแข็งขืนต่อสู้กบั อํานาจปลายกระบอกปื นได้ เมือเกิดเหตุการณ์ทีรัฐบาลทหารพม่าใน
ขณะนันได้
. สงั ใช้ อาวุธปราบปรามนักศึกษามหาวิทยาลัยร่ างกุ้งที ชุมนุมประท้ วงกันอย่างสงบใน
เดือนกรกฎาคม 1962 จนเป็ นเหตุให้ เกิดการบาดเจ็บล้ มตายหลายร้ อยคน แต่หนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับ
ทําได้ เพียงการรายงานข่าวเหตุการณ์โดยใช้ ข้อมูลจากทางการว่า “มี นกั ศึกษาเสี ยชี วิต 15 คน และ
บาดเจ็ บ 27 คน”23 ลักษณะดังกล่าวได้ ทําให้ เห็นถึงการไร้ พื .นที ยืนในการทําหน้ าทีสือเพือเสนอ
ปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองพม่าทีเป็ นข้ อเท็จจริ ง สิงเหล่านี .ไม่สามารถกระทําได้ เลยในสังคม
พม่า ตราบใดทีการนําเสนอเนื .อหาไม่เป็ นไปเพือสนับสนุนฝ่ ายรัฐบาลทหาร
เมือรัฐบาลพม่าภายใต้ แกนนําของเนวินได้ เข้ าจับกุม หรื อสัง ระงับสือประเภทอืนๆได้ เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ วนัน. การก่อตัวของสือรัฐบาลจึงได้ เริ มกํ าเนิดขึ .นมาไม่ว่าจะเป็ นการเกิด NAB หรื อ
News Agency Burma ต่อมาทหารซึงเป็ นแกนนําของรัฐบาลในขณะนันก็
. ได้ ให้ กําเนิดสืออี ก
ประเภทหนึงขึ .นมาชือว่า “Loktha Pyithu Nezin” เพือใช้ เป็ นสือกลางในฐานะเป็ นกระบอกเสียง
สําคัญให้ กับฝ่ ายรั ฐบาล จนท้ ายที สุดรัฐบางยังได้ ก้าวข้ ามสิทธิ เสรี ภาพของสือขันรุ
. นแรงในพม่า
ด้ วยการเข้ ายึดครองกิจการหนังสือพิมพ์ให้ มาอยู่ในความดูแลของทหาร นอกจากนี .ในปี ค.ศ.1964
ซึงถือเป็ นช่วงสุดท้ ายทีหลงเหลือเสรี ภาพเล็กน้ อย รัฐบาลก็ได้ กระทําการเข้ ายึดหนังสือพิมพ์แนว
เสรี นิยมทีชือว่า “Keymon” ซึงอยู่ในการดูแลของ U Thang ผู้เป็ นเจ้ าของก็ถกู จับกุมด้ วยเช่นกัน
ตามด้ วยการเข้ ายึดหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าอย่าง “Botataung” นอกจากนันหนั
. งสือพิมพ์เล็กๆก็ถกู
ปิ ดตัวลง บรรณาธิการ นักเขียน และเจ้ าของสือหลายคนกุม24 ดังนันบริ
. บทสถานการณ์ ทางสังคม
การเมืองพม่าทีอยูภ่ ายใต้ อาญาการสัง การของรัฐบาลเนวิน*ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงสะท้ อนได้
อย่างชัดเจนถึงอํานาจทีไม่ชอบธรรมในการกระทําการต่อสือสารมวลชนพม่า จึงทําให้ ในช่วงเวลา
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เรื องเดียวกัน, หน้ า 11.
อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า63.
*
นอกจากนี .อัจฉรี ยา สายศิลป์ยังได้ อธิบายเพิมเติมให้ ผ้ วู ิจยั เห็นภาพรวมของความเป็ นเผด็จการทีรัฐบาลกระทําผ่านสืออีกว่า
“ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1966 รัฐบาลได้ ประกาศว่าหนังสือพิมพ์เอกชนทังหมดไม่
.
ได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินการ และรัฐบาลไม่ต่ออายุการจด
ทะเบียนรายปี ให้ กบั หนังสือพิมพ์ภาษาจีน และภาษาอินเดียทังหมด
.
รัฐบาลประกาศว่าต่อจากนี .การพิมพ์จะต้ องทําในภาษาพม่า หรื อ
ภาษาอังกฤษเท่านัน. ทีสําคัญหนังสือพิมพ์ทีเก่าแก่ทีสดุ อย่าง New Light of Burma หรื อทีเรี ยกว่า Myanmar Alin ก็ได้ ถกู ยึดเป็ นของรัฐ
ซึง ท้ ายทีสดุ ก็เหลือสิงพิมพ์อยู่เพียง 6 ฉบับ และทุกฉบับอยู่ภายใต้ การดําเนินการจากผู้เป็ นเจ้ าของคือ รัฐบาลทหารพม่า ได้ แก่ Loktha
Pyithu Nezin, The Botataung, The Kyemon, Hanthawaddy (ภาษาพม่า) และ The Working People’s Daily (ภาษาอังกฤษ)” ดู
รายละเอียดเพิมเติมได้ ใน เรื องเดียวกัน,หน้ า 63.
24
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ดังกล่าว “พรรคสังคมนิยมพม่าของเนวิน” กลายมาเป็ นกลุ่มการเมืองทีถือเป็ นตัวแทนของผู้นํา
เพียงกลุม่ เดียวเท่านันที
. มีบทบาทในการกระทําการต่างๆผ่านสือสารมวลชน
ต่อมาในปี ค.ศ.1974 รัฐบาลพม่าก็ได้ ออกกฎหมายว่าด้ วยเรื องเสรี ภาพใหม่อีกครัง. แต่
เป็ นเสรี ภาพของสือสารมวลชนทีอยู่บนพื .นฐานทีรัฐบาลทหารพม่ารับได้ ดังใจความว่า “ประชาชน
ทุกคนควรมี เสรี ภาพในการพูด เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น และการพิ มพ์ แต่ เสรี ภาพนัน'
ต้องไม่ ขดั กับผลประโยชน์ ของผู้ทํางานและระบอบสังคมนิ ยม” ซึงนัน ก็เท่ากับเป็ นการสะท้ อนได้
เป็ นอย่างดีวา่ รัฐบาลในยุคสมัยของเนวินนันมี
. ความเข้ มข้ นในเผด็จการทหารค่อนข้ างสูง ไม่ได้ เปิ ด
พื .นทีให้ สือสารมวลชนได้ มีเสรี ภาพอย่างแท้ จริ ง แม้ จะออกมาพูด หรื อออกฎหมายเพือสะท้ อนให้
เห็นเสรี ภาพเพียงบางส่วน แต่เมือวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ ทนั ทีว่าการกระทําของรัฐบาลไม่ได้ มีอะไร
เปลี ยนแปลงไป มิ ติทางด้ านเสรี ภ าพก็ ยัง ไม่เกิ ดขึน. แม้ จ ะมี พัฒ นาการในการเปลี ยนแปลงที ดู
เหมือนจะดีขึ .นก็ตาม จนในทีสดุ เพือเป็ นการปิ ดกันเสรี
. ภาพทีรอบด้ านของสือสารมวลชน รัฐบาล
พม่าได้ ออกกฎหมายควบคุมสือ (ไม่ว่าจะเป็ นระเบียบระเบียบ 11 ข้ อห้ ามในการเขียนต่อต้ านรัฐ
สังคมนิยม, นโยบายและกิ จกรรมของรั ฐ) โดยได้ กําหนดให้ สํานักพิมพ์ ทุกแห่งต้ องยื นคําขอต่อ
ทะเบียนทุกปี และทีสําคัญยังมีการจัดตังคณะกรรมการจดแจ้
.
งการพิมพ์ (The Press Registration
Board) และคณะกรรมการตรวจสอบสิงพิมพ์ (The Press Scrutiny Agency) เพือกํากับดูแลสือ
ทังสององค์
.
กรให้ อยู่ภายใต้ กระทรวงสารสนเทศ คณะกรรมการทีจดั ตังขึ
. .นทัง. 2 ชุดนี .ถื อได้ ว่าเป็ น
ต้ นแบบของการเซ็นเซอร์ สือในพม่า แม้ จะถูกเปลียนชือและยุบรวมอยู่หลายครัง. แต่ก็ดํารงอยู่มา
ยาวนานถึง 48 ปี 25
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สุภตั รา ภูมิประภาส, สือพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ,2556),หน้ า 11.

บทที 5
สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
กรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์
สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
อาจกล่าวได้ ว่าสือทางเลือกข้ ามพรมแดน หรื อ Cross-Border Alternative Media ถือได้
ว่าพัฒ นาการในช่วงเริ ม ต้ นของการถื อ กํ าเนิ ดขึน2 มาของสื อข้ ามพรมแดนนัน2 มัก ทํ าหน้ าที เ ป็ น
สือกลางในการเคลือนไหวทางการเมืองพม่าเป็ นหลักสําคัญ แต่ตอ่ มาเมือเกิดการเปลียนแปลงทาง
สัง คมการเมื อ ง รวมถึ ง ความก้ าวหน้ า ด้ า นต่ า งๆที ม าพร้ อมกั บ กระแสการพั ฒ นาที มุ่ ง ไปสู่
โลกาภิ วัฒ น์ ได้ กลายเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที ทําให้ สื อข้ ามพรมแดนเหล่านี เ2 กิ ดการปรั บตัวไปพร้ อม
กระแสความเปลียนแปลงทีเกิดขึ 2น
ในบทนี 2ผู้วิจยั จะเกริ นกล่าวโดยรวมถึงพัฒนาการของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศ
ไทยเป็ นการเบื 2องต้ นเสียก่อน จากนันจะเข้
2
าสู่การอธิบายภาพรวมทีเป็ นลักษณะโดยทัว ไปของสือ
ทางเลื อกข้ ามพรมแดนที เ ป็ นการศึกษากรณี วารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็ บไซต์ส าละวิ นนิ วส์
ออนไลน์ ได้ แก่ ภาพรวมขององค์กร, รู ปแบบการบริ หารจัดการ และการดําเนินงานภายในองค์กร
สาละวิน, พัฒนาการ และลักษณะโดยทัวไปของการผลิตสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดน (วารสาร
สาละวินโพสต์,เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์) เป็ นต้ น ดังจะเกริ นกล่าวในลําดับถัดไป
5.1 พัฒนาการของสือทางเลือกข้ ามพรมแดน
อาจกล่าวได้ ว่าพัฒนาการการก่อตัวของสือสารมวลชนในรู ปแบบของสือทางเลือกข้ าม
พรมแดนนั น2 เกิ ด ขึ น2 มาจากเหตุ ก ารณ์ ก ารประท้ วงครั ง2 ใหญ่ ใ นพม่ า เมื อ ปี ค.ศ.1988 นัน คื อ
เหตุการณ์ 8-8-88 (วันที 8 สิงหาคม 1988) ทีเกิดปรากฏการณ์ประชาชนพม่านับแสนมาเดินขบวน
ประท้ วงในกรุ ง ย่างกุ้งเพื อโค่นล้ ม รั ฐ บาลเผด็จ การภายใต้ การควบคุม ของนายพลเนวิ นที ได้ ใ ช้
อํานาจของตนในทางทีไม่ชอบธรรมในการกระทําการกดขีข่มเหงควบคุมประชาชนแบบเผด็จการ
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มากว่า 26 ปี 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นบรรยากาศในการเคลือนไหวเพือเรี ยกร้ อง
ประชาธิปไตยครัง2 สําคัญในพม่า ดังนันจากเหตุ
2
การณ์การประท้ วงครัง2 สําคัญเมือปี 1988 ได้ ทําให้
เกิ ดปรากฏการณ์ ของนักเคลื อนไหวเพื อประชาธิ ปไตยขึน2 มา นักการเมื องฝ่ ายค้ าน และนักข่าว
รวมทัง2 นักสื อสารมวลชนที มีความตืนตัวในเรื องประชาธิ ปไตย กระทัง บางรายก็ ยังคงทํ าหน้ าที
สือสารมวลชนทีสะท้ อนปรากฏการณ์สงั คมการเมืองพม่าให้ ผ้ รู ับสารได้ เห็นในปั จจุบนั
การถื อ กํ าเนิ ด ของสื อ ข้ า มพรมแดนที ทํา หน้ า ที เ ป็ นสื อ กลางในการรายงานข่ า วสารที
เกียวข้ องกับประเทศพม่าจึงถือกําเนิดขึ 2นมาตังแต่
2 บดั นัน2 โดยมีทีตงองค์
ั 2 กรทีเป็ นศูนย์ข่าวในหลาย
ประเทศ ทังในภู
2 มิภาคเอเชีย อเมริ กา และยุโรป โดยจุดเริ มต้ นของสื อทางเลือกข้ ามพรมแดนใน
ประเทศไทยทีทําหน้ าทีในการรายงานข่าวสารเกียวกับประเทศพม่านันโดยส่
2
วนใหญ่แล้ วก็มีทีมา
จากกลุ่มการเมื องหรื อกลุ่มต่อต้ านรั ฐบาลพม่า แต่มีการประยุกต์ปรั บเปลี ยนองค์กรให้ มีความ
อิสระมากขึ 2นในการทําหน้ าทีเป็ นสือกลางในการรายงานข้ อเท็จจริ งออกสูส่ งั คม
สําหรับในประเทศไทยถือได้ ว่าเป็ นทีตงสํ
ั 2 านักงานของสือข้ ามพรมแดนจากพม่าอยู่หลาย
องค์ กร โดยเฉพาะที เ ห็ นได้ ชัดจาก 2 กลุ่ม ใหญ่ คือ 1) องค์ กรที ดําเนิ นงานโดยชาวพม่าที ข้ า ม
พรมแดน และ 2) องค์กรทีดําเนินงานโดยชนกลุ่มน้ อยพม่า2 แต่สําหรับองค์กรทีดําเนินงานเพือ
ผลิตวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในกรณีเฉพาะทีผ้ ูวิจยั ศึกษานันอยู
2 ่
ในบริ บทของการเกิดขึ 2นมาจาก “ความประสงค์ในการก่อตังศู
2 นย์ข่าวทีทําหน้ าทีรายงานข่าวสาร
เกียวกับประเทศพม่าในประเทศไทย โดยมีผ้ กู ่อตังเป็
2 นคนไทยคือ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี และมีชนกลุ่ม
น้ อยพม่า 2 คนทีเป็ นบุคลากรผู้ชว่ ยซึง ไม่ได้ เป็ นผู้ก่อตังสํ
2 านักงานข่าวในการผลิตข่าวตังแต่
2 เริ มต้ น”
ซึงจะแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ในงานวิจยั ของอัจฉรี ยาทีกล่าวว่ามีเพียง 2 กลุ่มเท่านันที
2 ก่อตัง2
สํานักงานข่าวข้ ามพรมแดน ( 2 กลุ่ม ในทีนี 2ดังทีอจั ฉรี ยากล่าวไว้ ประกอบด้ วยองค์กรสํานักงาน
ข่าวทีดําเนินงานและก่อตังโดยชาวพม่
2
า และองค์กรสํานักงานข่าวทีดําเนินงานและก่อตังโดยชน
2
กลุ่มน้อยพม่า) ดังนันแม้
2 ศนู ย์ข่าวสาละวินในเวลาต่อมา (ตังแต่
2 ปลายปี ที 2 ทีผ้ กู ่อตังได้
2 รับชนกลุ่ม

1

สาละวินนิวส์ออนไลน์,รําลึกเหตุการณ์ ปี 88 จุดเริ มต้ นของประชาธิปไตยพม่ าในวันนี 2 [ออนไลน์], 8 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=4958
2
อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหวทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 81.
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น้ อยพม่า (คนคะฉิ น ,ไทยใหญ่ ) เข้ ามาทํ างานเป็ นหนึ ง ในบุคลากรของที ม งานฯ) หากแต่เ มื อ
พิจารณาถึงการกําเนิดของสือฯในกรอบงานวิจยั ของอัจฉรี ยา จะพบว่าสือสาละวินไม่เข้ าข่ายกรอบ
การเป็ นสือข้ ามพรมแดนในประเทศไทยตามมิติการก่อตังสื
2 อข้ ามพรมแดนดังที อจั ฉรี ยากล่าวไว้
เพราะศูนย์ข่าวฯแห่งนี 2ได้ ถกู ก่อตังหรื
2 อกํ าเนิดมาจาก “คนไทยที สนใจในประเด็นเรื  องชนกลุ่มน้อย
ในพม่ า” ซึงไม่ได้ มีเชื 2อสายพม่า หรื อเป็ นชนกลุ่มน้ อยเพียงอย่างเดียวอย่างทีอจั ฉรี ยากล่าว ด้ วย
เหตุนีจ2 ึงทําให้ เห็นลักษณะของสื อข้ ามพรมแดนในมิติทีแตกต่างไปจากงานวิจยั ของอัจฉรี ยา ซึง
ผู้วิจยั ขอเรี ยกกลุ่มผู้ผลิตหรื อก่อตังสื
2  อข้ ามพรมแดนในประเทศไทยทีนําเสนอเรื องราวด้ านต่างๆ
เกี ยวกับประเทศพม่า ออกเป็ นมิติข้อที 3) กลุ่มคนไทยทีสนใจประเด็นเรื องชนกลุ่มน้ อยในพม่า
(นัน หมายความว่าวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จดั อยู่ในประเภทสือ
ข้ ามพรมแดนข้ อที 3 )
พัฒ นาการในช่วงเริ ม ต้ นของสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนที มุ่งนํ าเสนอเรื องราวเกี ยวกับ
ประเทศพม่าในประเทศไทยนันมั
2 กมาจากจุดร่ วมเดียวกันคือ “การทํ าหน้าที ในการวิ พากษ์ วิจารณ์
การเมื องพม่ า” ทีเป็ นเผด็จการรุ นแรงค่อนข้ างสูงในช่วงเวลานัน2 กระบวนการทํางานและเสนอ
เนื 2อหาข่าวสารแม้ จะไม่บอกโดยตรงว่าต้ องการวิพากษ์ วิจารณ์ การทํางานของรัฐบาลพม่า แต่ก็
สามารถรับรู้และเห็นได้ จากการตีพิมพ์ หรื อนําเสนอประเด็นเนื 2อหาทีมกั มีการตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาลอยู่เสมอ ฉะนันจึ
2 งเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าสือได้ กลายมาเป็ นเครื องมือทีมีทิศทางการ
ทํางานในลักษณะต่อต้ าน (ทังโดยตรงและอ้
2
อม) ทีทําหน้ าทีในบริ เวณใกล้ พรมแดนพม่าและไทย
อย่างในกรณี สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ก็อยู่ในกรอบ
บริ บทดังทีผ้ วู ิจยั ได้ เกริ นกล่าวด้ วยเหมือนกัน เพราะจะเห็นได้ ชดั เจนถึงกระบวนการทํางานของ
สือฯในช่วงเริ มต้ นทีมกั นําเสนอประเด็นทีตอ่ ต้ านการกระทําของรัฐบาลพม่าโดยตรง และมีรูปแบบ
การผลิตในลักษณะทีเป็ นจดหมายข่าวทีนําเสนอแต่ประเด็นข่าวทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ทางการ
เมืองทีเกิดขึ 2นในพม่าโดยตรง ก่อนทีจะมาปรับเปลียนประยุกต์ในการผลิตสือในรู ปแบบงานเขียน
สารคดีทีมีความผ่อนคลายมากขึ 2นในเวลาต่อมาในปี ที 2 ทังนี
2 2ทังนั
2 นผู
2 ้ วิจยั คิดว่าการกระทําดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็ นการปรั บเปลี ยนประเด็นเนื อ2 หาสาระในการนํ าเสนอที หลากหลายมากขึน2 อาจเกิ ด
ขึ 2นมาเนืองมาจากเหตุผลของแหล่งเงินทุนสนับสนุนงบประมาณทีได้ ทําให้ การนําเสนอเนื 2อหาใน
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วารสารฯ และเว็บไซต์ฯก็ ต้องปรั บเปลียนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแหล่งทุนทีได้ รับมา
ด้ วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นงบประมาณที ได้ จากการโฆษณา หรื อนํ าเสนอในประเด็นที แหล่งทุนฯ
ต้ องการ ซึงทํ าให้ ลักษณะการนํ าเสนอประเด็นเนื อ2 หาที กระทํ าผ่านวารสารสาละวินโพสต์ และ
เว็ บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ไ ม่ส ามารถทํ าหน้ าที ใ นลักษณะเป็ นสื อที ต่อต้ านรั ฐ บาลพม่าได้
โดยตรงและเต็มทีอย่างทีผ้ ผู ลิตสือสาละวินต้ องการ จึงทําให้ เกิดการประยุกต์กระบวนการนําเสนอ
ทีมีลกั ษณะผสมผสานมากขึ 2นคือ การผสมผสานระหว่างการนําเสนอเนื 2อหาข่าวสารทีม่งุ ตรวจสอบ
การกระทําของรัฐบาลโดยตรง ผสมผสานเข้ ากับการนําเสนอมิติทีหลากหลายมากขึ 2น อาทิ การ
ท่องเที ยว ศิล ปวัฒ นธรรม สถานที สํ าคัญ เป็ นต้ น เพื อที จ ะทํ าให้ สื อดัง กล่าวยัง คงทํ างานเป็ น
สือกลางในการถ่ายทอดเรื องราวเกียวกับพม่าให้ กบั ผู้รับสารได้ รับทราบต่อไป ลักษณะดังกล่าวจึง
เป็ นการประนีประนอมระหว่างกลุม่ ผู้ผลิตสือ และแหล่งทุนงบประมาณทีสนับสนุนให้ อยู่ในระดับที
ทังสองกลุ
2
ม่ ยอมรับกันได้
พัฒนาการในช่วงเริ มต้ นของการผลิตสื อข้ ามพรมแดนนัน2 เมือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ของการดําเนินงานขององค์กรสือทีทําหน้ าทีนําเสนอเรื องราวเกียวกับประเทศพม่านัน2 ก็จะพบว่า
สือทีผลิตโดยชาวพม่าทีข้ามพรมแดนเข้ ามาในประเทศไทย ก็จะมีทิศทางการนําเสนอเนื 2อหาทีเป็ น
เรื องราวต่างๆของประเทศพม่า ซึงไม่ได้ จํากัดเฉพาะ หรื อเลือกนําเสนอเพียงแค่กลุ่มชาติพนั ธุ์ใด
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห นึ ง * หากแต่ จ ะนํ า เสนอเรื อ งราวจากประเทศพม่ า ในลั ก ษณะที ค รอบคลุ ม
หลากหลายประเด็น อาทิ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื องราวทีเกียวข้ องกับ
การต่อสู้ข องกลุ่ม ขบวนการต่างๆที เ กี ยวข้ องกับ ประเทศพม่า และเรื อ งราวที เ กี ยวข้ องกับการ

*

สือทีดําเนินงานโดยชาวพม่าทีข้ามพรมแดนมาในประเทศไทยนัน2 เกิดขึ 2นภายหลังจากการประท้ วงครัง2 ใหญ่ในปี ค.ศ.1988
ทีรัฐบาลพม่าได้ ทําการกวาดล้ างเหล่านักเคลือนไหวเรี ยกร้ องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเนวิน ซึงส่งผลให้ เกิดการอพยพเข้ ามายังในพื 2นที
ชายแดนฝั งประเทศไทยจํานวนมาก เนืองจากในพื 2นทีพรมแดนไทย-พม่าเป็ นฐานทีมันของกองกําลังทีสําคัญคือ กองกําลังของกลุ่ม
กะเหรี ยงกู้ชาติ หรื อทีเรี ยกว่า Karen National Union หรื อ KNU หรื อทีเรี ยกว่า “กอตูเล” เพราะกลุ่มดังกล่าวเป็ นกลุ่มทีมีกําลังรบที
เข้ มแข็ง ทังชนกลุ
2
่มน้ อยกลุ่มต่างๆ และนักศึกษาพม่าทีหลบหนีการปราบปรามจากรัฐบาลทหารพม่าในเขตเมืองจํานวนมากซึงได้ เข้ ามา
พึงพิงในเขตรัฐกะเหรี ยงอิสระแห่งนี 2 แต่ในระยะเวลาต่อมาปั ญหาสภาพแวดล้ อมต่างๆภายในรัฐกะเหรี ยงทีอยู่ชายแดนพม่าเหล่านี 2ได้
ส่งผลให้ กลุ่มเคลือนไหวประชาธิปไตยพม่าต้ องอพยพมายังฝั งไทย อันเป็ นเพราะโรคระบาด และสภาพแวดล้ อมทีเป็ นอันตราย ส่งผลให้
เกิดการเริ มผลิตข่าวข้ ามพรมแดนในรู ปแบบจดหมายข่าวในเวลาต่อมา นีจึงกลายมาเป็ นจุดเริ มต้ นของสํานักงานข่าวข้ ามพรมแดนใน
ประเทศไทย ดูร ายละเอี ยดเพิ ม เติ ม ใน พรพิ ม ล ตรี โชติ , ชนกลุ่ม น้ อ ยกับ รั ฐ บาลพม่ า (กรุ ง เทพมหานคร : มูล นิ ธิ โ ครงการตํ า รา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2542),หน้ า 27.
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ดําเนินงานของรัฐบาลทหารพม่า ซึงการทํางานของสือกลุ่มนี 2มีทงที
ั 2 เป็ นการทํางานในลักษณะของ
“องค์กรข่าว (News Organization)”* ทีมีกระบวนการนําเสนอเรื องราวข่าวสารผ่านสือของตนเอง
และบางสื อก็เป็ นศูนย์รวบรวมข่าวสารจากองค์กรข่าวต่างๆโดยไม่ได้ ผลิตข่าวเอง อย่างในกรณี
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ทีทําหน้ าทีเป็ นสื อในการนําเสนอเรื องราวเกี ยวกับสถานการณ์ ใน
พม่านัน2 แต่ปัจจุบนั ก็จะมีลกั ษณะเป็ นการทํางานแปลข่าวจากองค์กรข่าวอืนๆ โดยเฉพาะสํานัก
ข่าวอิระวดี,มิซซิมา ฯลฯ ในปั จจุบนั กระบวนการทํางานของสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จึงมี
ลักษณะเป็ นองค์กรทีทําหน้ าทีเป็ นสือกลางในการรวบรวมข่าวสารจากองค์กรข่าวอืนๆโดยไม่ได้
ผลิตงานเขียนขึ 2นมาด้ วยตัวองค์กรเอง
ส่วนสือข้ ามพรมแดนอีกประเภทหนึงคือ “สื อที ผลิ ตโดยชนกลุ่มน้อย”** ซึงก็ มกั นํ าเสนอ
เนื 2อหาต่างๆในฐานะเป็ นตัวแทนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆในการสะท้ อนมิติทีหลากหลายทีกลุ่มชาติ
พันธุ์ต้องการนําเสนอออกมา เพือทีจะเปิ ดพื 2นทีให้ ชนกลุ่มน้ อยได้ มีทียืนหรื อแสดงออกในประเด็น
ต่างๆทีต้องการ โดยเฉพาะเรื องราวต่างๆทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีความเกียวข้ องกับรัฐบาล
โดยเฉพาะประเด็นทีเกิดจากการถูกกระทํา หรื อถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชนอันส่งผลให้ ชนกลุ่มน้ อย
ต่างๆเหล่านันไม่
2 ได้ รับความยุติธรรม และผลกระทบในมิติต่างๆ รวมไปถึงการต่อต้ านกับอํานาจ
รัฐบาลพม่า ซึง ในประเด็นนี 2ก็จะมีความใกล้ เคียงกับการผลิตสือในองค์กรสาละวิน เพียงแต่การก่อ
ตัวของสํานักงานข่าวไม่ได้ เกิดขึ 2นมาจากการผลิตของชนกลุ่มน้ อยพม่าโดยตรง เพราะเป็ นสือที
เกิดขึ 2นโดยผู้ผลิตทีเป็ นคนไทย เพียงแต่มีการเปิ ดรับบุคลากรทีเป็ นชนกลุ่มน้ อยพม่าให้ เข้ ามาร่ วม
งานในเวลาต่อมานับตังแต่
2 ปีทีสองของการผลิตดังทีผ้ วู ิจยั ได้ เกริ นกล่าวในเบื 2องต้ น ในส่วนรู ปแบบ
*

การผลิตข่าวข้ ามพรมแดนของชาวพม่าเริ มต้ นขึ 2นจากการทีนกั ศึกษาผู้มีบทบาทในการเคลือนไหวทางการเมืองเพือเรี ยกร้ อง
2 กในพื 2นทีชายแดนไทยซึงได้ เข้ ามาอยู่ร่วมกับชนกลุ่มน้ อย
ให้ เกิดการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 8/8/88 ได้ อพยพหนีมาตังหลั
พม่า ในระยะเริ มแรกของการกําเนิดสือข้ ามพรมแดนจึงมีลกั ษณะเป็ นการจัดทําจดหมายข่าวเพือส่งข่าวสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นการ
รวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของไทย ซึง ทําให้ เกิดจดหมายข่าวซึงเป็ นสือแรกทีเกิดขึ 2นในช่วงนันมี
2 ชือว่า “Kabamakya” ซึง
เป็ นชือของกลุ่มผู้จัดทํา ดูรายละเอียดเพิมเติมใน อัจฉรี ยา สายศิลป์, “บทบาทและพลวัตของสือพม่าพลัดถินในขบวนการเคลือนไหว
ทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), หน้ า 82.
**
ในกลุ่มสือทีผลิตโดยชนกลุ่มน้ อยฝ่ ายต่อต้ าน ถ้ าพิจารณาควบคู่กบั บริ บทประวัติศาสตร์ การเมืองพม่านันจะพบว่
2
าสือ
ดัง กล่าวเริ ม มี ม าตัง2 แต่ส มัยทีพม่ าได้ รั บ เอกราชจากเจ้ าอาณานิค มอัง กฤษ (ปี ค.ศ.1948) โดยได้ รั บ ผลกระทบจากการประท้ วงใน
เหตุการณ์ 8/8/88 ไม่มากนัก เนืองจากเหตุการณ์ ส่วนใหญ่เกิดขึ 2นในเมือง สือของชนกลุ่มน้ อยทีเกิดขึ 2นมาในบริ บทเวลาดังกล่าว เช่ น
วารสารของพรรคมอญใหม่ (New Mon State Journal, ภาษาของกลุ่มกะเหรี ยงในภาษากะเหรี ยง (Than Noo Htoo) และภาษาอังกฤษ
Karen National Bulletin, วารสารของกลุ่มคะฉิน KIO ชือ Baknoi Bat Shiga อ้ างใน เรื องเดียวกัน,หน้ า 85.
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หรื อทิศทางการนํ าเสนอประเด็นเนื 2อหาก็จะมีความคล้ ายคลึงกับสื อทีผลิตโดยชนกลุ่มน้ อยพม่า
นัน หมายความว่าสํานักงานข่าวสาละวินได้ กลายมาเป็ นสือกลางในการสะท้ อนมิติทีหลากหลาย
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยมักผูกโยงหรื ออธิบายในลักษณะทีเกียวข้ องกับรัฐในฐานะเป็ นผู้ถกู กระทําที
ส่งผลให้ เกิดความไม่ธรรมในมิตติ า่ งๆ
เมือพิจารณาถึงพื 2นที หรื ออาณาบริ เวณทีเกิดขึ 2นมาของสือข้ ามพรมแดนทีผลิตโดยชนกลุ่ม
น้ อยพม่านัน2 หรื อมีคนไทยเข้ าไปมีส่วนร่ วมด้ วย จะเห็นได้ ว่ามีสํานักข่าวเด่นๆทีเป็ นศูนย์กลางของ
สํ านักข่าวข้ ามพรมแดนตังอยู
2 ่ในพื น2 ที ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึงอยู่ในภาคเหนื อของประเทศไทย
พื น2 ที ดัง กล่ า วถื อ เป็ นศูน ย์ ร วมของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที ใ หญ่ ม ากอี ก กลุ่ ม หนึ ง ในประเทศไทยคื อ
“กลุ่มไทใหญ่ หรื อฉาน”* ซึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีได้ มาตังสํ
2 านักงานข่าวข้ ามพรมแดนในประเทศ
ไทย บริ เวณจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ ชือว่า “สํานักข่าวฉาน (Shan Herald Agency for News)”**
ภาพที 7 ภาพเว็บไซต์ www.shanland.org ซึง เป็ นสือ เผยแพร่ของสํานักข่าวฉาน
(รากฐานของการพัฒนามาเป็ นศูนย์ขา่ วสาละวินในเดือนกุมภาพันธ์ 2556)
ทีมา www.shanland.org, 2556 : ออนไลน์

*

กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยใหญ่นบั เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีจํานวนมากเป็ นลําดับ 2 รองจากชาวพม่า ส่วนมากอาศัยในรัฐฉาน ประเทศ
พม่า และบางส่วนอาศัยอยู่บริ เวณดอยไตแลง ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า คนไทยใหญ่ในประเทศพม่ามีประมาณ 3
หรื อ 4 ล้ านคน แต่มีไทยใหญ่หลายแสนคนทีได้ อพยพเข้ าสู่ประเทศไทยเพือหนีปัญหาทางการเมือง และการหางาน ดูเพิมเติมใน วิกิพี
เดีย, ไทใหญ่ [ออนไลน์], 8 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%
E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
**
ปั จจุบนั สํานักข่าวฉานเผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ www.shanland.org โดยจัดทําเป็ น 4 ภาษา คือ ภาษาไทยใหญ่ พม่า อังกฤษ
และไทย มีนักข่าวไทยใหญ่จํานวน 13 คน และเริ มทําวิทยุเผยแพร่ ออนไลน์ ด้วย นอกจากนี 2 สํานักข่าวฉานกําลังอยู่ระหว่างยืนจดขอ
ใบอนุญาตเพือตีพิมพ์เผยแพร่ ในพม่า
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สํ านักข่าวฉานมี “คื นใส ใจเย็ น” เป็ นบรรณาธิ การสํ านักข่าวฉาน ซึง ท่านได้ มี บทบาท
สําคัญในการเข้ าร่วมกับขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่มาตังแต่
2 ปี ค.ศ.1969 หลังจากนันห้
2 าปี ต่อมา เขา
ได้ รับมอบหมายจากที ประชุมใหญ่ ของขบวนการกู้ชาติฯให้ ทําหน้ าที ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เขาจึง
เริ มต้ นผลิตสือในลักษณะทีเรี ยกว่า “Wall Newspaper” ด้ วยการเขียนข่าวใส่แผ่นกระดาษแล้ ว
นําไปปิ ดไว้ บนผนังในค่ายปางใหม่สูง ที อยู่ตรงข้ ามหมู่บ้านเปี ยงหลวง อํ าเภอเวี ยงแหง จังหวัด
เชียงใหม่* เพือเผยแพร่เจตจํานงของขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่3
สํ านักข่าวฉานนี ถ2 ื อได้ ว่าเป็ นรากฐานเริ มต้ นของพัฒนาการในการผลิ ตสื อที อยู่ภ ายใต้
องค์กรสาละวินในเวลาต่อมากระทัง ถึงปั จจุบนั เพราะองค์กรสาละวินในช่วงเริ มก่อตังนั
2 น2 อาจ
กล่าวได้ วา่ กระบวนการทํางานเพือนําเสนอเนื 2อหาต่างๆทีเกียวกับประเทศพม่าได้ ทํางานอยู่ภายใต้
สํานักข่าวเชื อม (Chuem) ซึงเป็ นสํานักงานข่าวในหน่วยงานภาคภาษาไทยของสํ านักข่าวฉาน
(Shan Herald Agency for News) โดยเริ มทํามาตังแต่
2 เดือนมิถนุ ายน 2545 ก่อนทีจะแยกตัว
ออกมาก่อตังเป็
2 นศูนย์ขา่ วสาละวินในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2546
จากทีเกริ นกล่าวมาทังหมดในตอนต้
2
น ผู้วิจัยได้ อธิ บายให้ เห็นประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนทีทําหน้ าทีนําเสนอเรื องราวต่างๆในประเทศพม่าให้ กบั ผู้ใช้ สือได้ รับรู้
การเริ มต้ นด้ วยการอธิ บายให้ เห็นพัฒนาการของสือข้ ามพรมแดนพม่าในกรอบบริ บทกว้ างๆนัน2
สามารถช่วยเสริ มสร้ างให้ ผ้ ูวิจัยเข้ าใจ และเห็นพลวัตรทีเกิ ดขึน2 ในสื อข้ ามพรมแดน ซึงมี ความ
จํ าเป็ นอย่างยิ งต่อการศึกษาวิจัยในเชิง ลึกที เกี ยวข้ องกับสื อข้ ามพรมแดนในประเทศไทย กรณี
วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในลําดับถัดไป

*

วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ก็ได้ คลุกคลีอยู่กบั หมู่บ้านแห่งนี 2มาเป็ นเวลานานพอสมควร เพราะได้
ทําวิทยานิพนธ์ ในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตที เกียวข้ องกับเรื อง “กระบวนการสร้ างอัต ลักษณ์ ของชาวไทยใหญ่ ชายแดนไทย-พม่า :
กรณีศกึ ษาหมู่บ้านเปี ยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่” จึงทําให้ พฒ
ั นาการ และกระบวนการทํางานของศูนย์ข่าวสาละวินทีถือ
กําเนิดขึน2 ในเวลาต่อมาได้ รับผลกระทบบางอย่างในกระบวนการผลิตและนําเสนอเนื 2อหา โดยเฉพาะการนําเสนอประเด็นเนือ2 หาทีให้
ความสําคัญกับการสะท้ อนมิติทีหลากหลายของกลุ่มไทยใหญ่เป็ นหลักสําคัญ
3
Media Inside Out ส่องสือไทยจากในสู่นอก,สํานักข่ าวฉาน 39 ปี ของการใช้ ส ือเพือการต่ อสู้ทางการเมือง [ออนไลน์],
8 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://mediainsideout.net/world/2013/08/145
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5.2 สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย กรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์
สาละวินนิวส์ ออนไลน์
ก่อนทีผ้ วู ิจยั จะได้ เริ มวิเคราะห์เชือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เพือให้ เห็นบทบาททีสําคัญของ
สือทางเลือกข้ ามพรมแดนประเภทสือสิงพิมพ์ (วารสารสาละวินโพสต์) และประเภทสือออนไลน์
(เว็บไซต์ สาละวินนิ วส์ ออนไลน์ ) ที อยู่ใ นช่วงของการเปลี ยนผ่านการปกครองจากระบอบเผด็จ
การทหารพม่า มาสูร่ ะบอบประชาธิปไตยนัน2 ผู้วิจยั จะเริ มต้ นด้ วยการอธิบายทีมา และความสําคัญ
ทีเกียวข้ องกับบุคลากร, องค์กร, งบประมาณ, และประเด็นเนื 2อหาหลักสําคัญทีสือประเภทวารสาร
สาละวิ นโพสต์ ต้องการนํ าเสนอ ซึง จะทํ าให้ เ ห็นภาพรวมขององค์กร และกระบวนการผลิตสื อ
ประเภทนี 2 หลัง จากนัน2 จะวิ เ คราะห์ เ ชื อ มโยงเข้ า กับ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ดที ไ ด้ ว างไว้ ใ นบทถัดไป
เพือทีจะทําให้ ทราบถึงบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดน ในแง่ของการเป็ นเครื องมือในการ
นําเสนอประเด็นสําคัญต่างๆซึง อยูใ่ นบริ บทของการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
5.2.1 ภาพรวมขององค์กร
1. ภูมิหลัง และประวัตคิ วามเป็ นมาเบื 2องต้ นของผู้ผลิตสือสาละวินโพสต์
1.1 บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ : วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี
วันดี สันติวุฒิ เ มธี อดี ตบรรณาธิ การวารสารสาละวิ นโพสต์ ด้ านการศึกษานัน2 สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื อปี พุทธศักราช 2538 ต่อมาได้ ส มัครเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิ ตอาสาสมัคร ของสํ านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงเป็ นหลักสูตรทีเปิ ดโอกาสให้ เกิดการเรี ยนรู้ สงั คม
จากสภาพความเป็ นจริ ง โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท และภาคชนบทให้ มีความ
เข้ มแข็ง ซึง วันดีได้ เลือกเข้ าไปศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนทีอยู่ในหมู่บ้านชาวปกากญอ (กะเหรี ยง)
บริ เวณชายแดนไทย-พม่า ประมาณ 7 เดือน ต่อมาหลังจากเรี ยนจบ จึงได้ เข้ าทํางานทีนิตยสาร
สารคดี ซึงได้ เข้ าไปดํารงตําแหน่งเป็ นนักเขียนประจํากองบรรณาธิการ และเริ มมีความสนใจมาก
ขึน2 เกี ยวกับด้ านมานุษยวิ ทยา ซึงทํ าให้ ในเวลาต่อมาได้ เลื อกเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
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สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2545 เพราะเห็น
ว่าการเรี ยนในสาขานี 2น่าจะช่วยเพิมทักษะความรู้ มุมมอง แนวคิดทีสามารถนําไปใช้ ตอ่ ยอดในการ
เขียนสารคดี ซึง เป็ นการยกระดับการเขียนให้ มีความน่าสนใจมากยิงขึ 2น
การเข้ าเรี ยนในสาขาวิชามานุษยวิทยานัน2 ทําให้ วนั ดีได้ เรี ยนรู้ ถึงแนวคิด และมุมมองทีมี
ต่อสัง คม รวมถึ งเข้ าใจผู้คนมากขึน2 วันดี สันติวุฒิ เมธี ไ ด้ เ ลื อกศึกษา และทํ าวิ ทยานิ พนธ์ เ รื อง
“กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ของชาวไทยใหญ่ชายแดนไทย-พม่า : กรณี ศึกษาหมู่บ้านเปี ยงหลวง
อําเภอเวี ยงแหง จังหวัดเชี ยงใหม่” การทําวิทยานิพนธ์ ฉบับนี 2จึงทําให้ บรรณาธิการฯได้ ร้ ู จกั กับกลุ่ม
ข่าวของชาวไทยใหญ่ ซึง มีสํานักงานตังอยู
2 ใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
ในบริ บทเวลา ณ ขณะนัน2 อาจกล่าวได้ ว่า สือทีเป็ นภาษาไทยทีมีหน้ าทีนําเสนอเรื องราว
เกี ย วกั บ สถานการณ์ ต่ า งๆภายในประเทศพม่ า นัน2 นับ ว่ า ยัง ไม่ มี สื อ กระแสหลัก ที มี อ ยู่ ต าม
ท้ องตลาดทัว ไปนันก็
2 มกั จะนําเสนอเรื องราวต่างๆเกียวกับประเทศพม่าในมุมมองทีเป็ นลบ มีมายา
คติ และไม่มีความต่อเนืองในการติดตามสถานการณ์พม่าทีมีความซับซ้ อน ด้ วยลักษณะดังกล่าว
จึงทําให้ สํานักข่าวไทยใหญ่ ได้ ชกั ชวนให้ เข้ ามาร่ วมทํางานเพือเผยแพร่ ข่าวสารเกี ยวกับประเทศ
พม่าเป็ นภาษาไทย โดยใช้ ชือเป็ นภาษาไทยในช่วงเริ มต้ นว่า“ศูนย์ข่าวสาละวิ น” 4
1.2 ทีมงานผู้ผลิตข่าวสาละวิน
การคัดเลื อกที มงานคนอื นๆเข้ ามาทํ างานด้ วยนัน2 จากการสัมภาษณ์ วันดี สันติวุฒิเมธี
(บรรณาธิ การฯ) ทําให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่า การคัดเลือกทีมงานคนอืนๆเข้ ามาทํางานร่ วมกันนันไม่
2 ได้ มี
หลักเกณฑ์อะไรมาก แต่เป็ นจังหวะ เวลา และความบังเอิญเสียมากกว่า คือ ทีมงานจะมาปี ละหนึง
คน โดยในปี แรกนัน2 ด้ วยจํานวนงบประมาณทีมีคอ่ นข้ างจํากัดจึงไม่เพียงพอทีจะจ้ างคนอืน ฉะนัน2
บรรณาธิ ก ารฯจึง ต้ องทํ าทุกสิ ง ทุกอย่า งด้ วยตัว คนเดี ยว โดยใช้ วิ ช าชี พ ที ตนเองเรี ย นมาทํ าทุก
ขันตอน
2
ตังแต่
2 คดิ จนถึงขันผลิ
2 ตออกมา

4

วันดี สันติวฒ
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เวลาผ่านไป 1 ปี เมือเข้ าสู่ปีที 2 ของสาละวินโพสต์ กระบวนการทํางานเริ มมีความมัน คง
และตัง2 ตัวได้ ประกอบกับผลงานที ประสบความสํ าเร็ จ เป็ นที น่าพอใจ ฉะนัน2 ต่อมาทางกลุ่ม ที
สนับสนุนงบประมาณจึงต้ องการให้ เพิมบุคลากร หรื อผู้ช่วยเพิมเติมเข้ ามาอีกเพือความก้ าวหน้ า
และความรวดเร็ ว ในการผลิ ต ผลงาน ซึ ง ในทางหนึ ง ก็ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นการแบ่ ง เบาภาระของ
บรรณาธิ การฯเอง จึงทําให้ ในปี ที 2 ได้ รับ “ณัฐพร วิ วรรณ” ซึงเป็ นคนไทยทีอาศัยอยู่ในเชียงใหม่
เข้ ามาทํ า งาน หลัง จากนัน2 เมื อ เห็ น ความก้ าวหน้ า ที เ พิ ม มากขึ น2 ทางบรรณาธิ ก ารจึ ง ได้ เ ขี ย น
โครงการฯเพือของบประมาณจากองค์กรผู้ให้ การสนับสนุนต่อ จึงทําให้ มีเงินเพิมมากขึ 2นทีจะจ้ าง
บุคลากรอีกหนึง ท่านคือ “หนิ ง” ซึง เป็ นบุคลากรคนที 3 ทีเข้ ามาทํางานในศูนย์ข่าวแห่งนี 2 หนิงถือได้
ว่าเป็ นคนทีไม่ได้ มีทกั ษะความรู้ ในเรื องการทําข่าวแต่อย่างใด หากแต่สาเหตุทีทางบรรณาธิ การ
และทีมงานตัดสินใจเลือกเข้ ามาเป็ นหนึงในบุคลากรก็เพราะเหตุผลอันเนืองมาจากเป็ นคนทีอาศัย
อยูใ่ นพื 2นทีแนวตะเข็บชายแดน ดังนันด้
2 วยความทีอาศัยอยู่บนเส้ นระนาบระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศพม่า จึงทําให้ บคุ ลากรท่านนี 2สามารถทีจะใช้ ภาษาได้ ทงั 2 2 ภาษา นัน คือ ทังภาษาไทย
2
และ
ภาษาพม่า ทีสําคัญยังเคยเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ายแลกเปลียนต่างๆ ทางองค์กรฯจึงเห็นว่าบุคลากร
ท่านนี น2 ่าจะมี ศกั ยภาพมากพอที สามารถพัฒนาได้ จึงเป็ นเหตุผลทํ าให้ องค์กรฯได้ เลื อกเข้ ามา
ทํ างาน ซึง หน้ าที หลักๆของบุคลากรท่านนี เ2 ลยก็ คือ ‘การแปล’ โดยที บรรณาธิ การจะช่วยแก้ ไ ข
เพิมเติมปรั บปรุ งให้ ฉะนัน2 หน้ าที ส่วนใหญ่ จึงเกี ยวข้ องกับการแปลข่าวสารจากภาษาพม่า เป็ น
ภาษาไทย ต่อมาเมือมีความลงตัว และมีความก้ าวหน้ าทีเห็นได้ ชดั รวมทังเริ
2  มเป็ นทีร้ ู จกั ของผู้คน
ในสังคมมากขึ 2น ทางทีมงานสาละวินฯจึงได้ เปิ ดรับบุคลากรคนที 4 เข้ ามาเพือพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรให้ ก้าวหน้ ามากขึ 2น บุคลากรท่านนี ถ2 ื อได้ ว่าเป็ นคนสุดท้ ายในทีมงานของศูนย์ ข่าวสาละวิ
นที อ ยู่ม าจนกระทัง วารสารสาละวิ น โพสต์ ปิ ดตัว ลง นัน คื อ “แสงลื น ” ซึ ง เป็ นคนไทใหญ่ จบ
การศึกษาจากโรงเรี ยนจ๋ามตอง ลักษณะเด่นของโรงเรี ยนแห่งนี 2คือ จะเน้ นการเรี ยนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษทังหมด
2
เป็ นโรงเรี ยนทีเปิ ดโอกาสให้ นําเด็กในพื 2นที รัฐฉานเข้ ามาเรี ยนร่ วมกัน 1 ปี
นอกจากนันแสงลื
2
นยังเป็ นหนึง ในทีมกลุม่ ผู้หญิงชาวไทยใหญ่ทีดําเนินการค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ภายใต้
โครงการวิเคราะห์วิจยั เรื องการข่มขืนของทหารพม่าต่อกลุ่มผู้หญิงชาวไทยใหญ่ ดังนันด้
2 วยความที
ได้ ทกั ษะและความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ การแปล การเขียนบทความ และมีส่วนร่ วมใน
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การทํ าวิจยั ต่างๆทีเกี ยวข้ องกับปั ญหา หรื อผลกระทบต่างๆจากรัฐบาลพม่าทีเกิดขึ 2นกับชนกลุ่ม
น้ อย ด้ วยประสบการณ์ โดยตรงทีมากมายจึงทําให้ บรรณาธิการฯตัดสินใจเลือกแสงลืนเข้ ามาเป็ น
หนึง ในทีมงานฯ5
ภาพรวมหลักๆองค์กรสาละวินนี 2จะมีบุคลากรทังสิ
2 2น 4 คน คือ วันดี สันติวุฒิเมธี ,ณัฐพร
วิวรรณ, หนิง, และแสงลืน ซึงเป็ นบุคลากรทีทํางานด้ วยกันจนถึงวาระสิ 2นสุดของการผลิตสื อใน
รู ปแบบวารสาร แต่ทงนี
ั 2 2ทังนั
2 นตลอดระยะเวลา
2
9 ปี ของการผลิตสือวารสารสาละวินโพสต์ ก็ยงั มี
บุคลากรท่านอืน เพียงแต่มีเหตุผลต่างๆนานาทีทําให้ ไม่สามารถทํางานร่ วมกันได้ นาน ด้ วยเหตุผล
ของความคิด ความสามารถ และการปฏิบตั ิทีไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายทีตงไว้
ั 2 ของ
การผลิตสือวารสารสาละวินโพสต์ ฉะนันจึ
2 งมีเพียง 4 คนเท่านันที
2 อยู่ร่วมกันจนถึงวาระการยุติใน
การจัดทําสาละวินโพสต์
ผู้วิจัยจะขอสรุ ปภาพรวมของบุคลากรซึงเป็ นที ม งานกลุ่มสําคัญออกมาในรู ปแบบของ
แผนผังทีแสดงความสัมพันธ์เชือมโยงบุคลากรในองค์กรสาละวิน ออกมาได้ ดงั ต่อไปนี 2
ภาพที 8 ภาพแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรสาละวิน พ.ศ. 2545-2554

วันดี สันติวุฒเิ มธี
(บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ )
ณัฐพร วิวรรณ
(บุคลากรทีเ ข้ ามาคนที 1)

หนิง
(บุคลากรทีเ ข้ ามาคนที 2)

แสงลืน
(ทีมงานทีเข้ ามาคนที 3)

-คนไทยอาศัยอยูใ่ นเชียงใหม่

-คนคะฉิน อยูช่ ายแดนไทย-พม่า

-คนไทใหญ่ จบจ๋ามตอง

-ผู้ช่วยบรรณาธิการฯทุกด้ าน

-แปลข่าวจากภาษาพม่าเป็ นไทย

-แปลภาษาอังกฤษ/เขียน

5

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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2. รูปแบบ การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานภายในองค์กรสาละวินโพสต์
2.1 ภาพรวมของพัฒนาการการบริ หารจัดการองค์กรสาละวินโพสต์
การนําเสนอข่าวสารเกี ยวกับประเทศพม่าเป็ นภาษาไทยในนามว่า “สาละวิ นโพสต์ ” นัน2
เกิดขึ 2นมาจากหลักการเบื 2องต้ นทีผ้ ูวิจยั ได้ เกริ นกล่าวมาก่อนหน้ านี 2ว่า ในช่วงเวลาของการกําเนิด
ศูนย์ขา่ วแห่งนี 2 ปี พ.ศ.2545 ซึง เป็ นช่วงเวลาทีมีสือภาษาไทยเพือนําเสนอเรื องราวในพม่าค่อนข้ าง
น้ อย ทังๆที
2 ประเทศไทย และประเทศพม่ามีพรมแดนติดต่อกัน (ติดต่อกันเป็ นระยะทางถึง 2,401
กิโลเมตร)6 นอกจากนี 2ประชาชนพม่าเองก็มีการอพยพเข้ ามาตังหลั
2 กแหล่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นเหตุผลในเรื องของการเข้ ามาทํางานเพือเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตใหม่ทีดีกว่า หรื อเหตุผลทีมา
จากความรุ นแรงทางการเมืองภายในพม่าทีทําให้ หลายคนต้ องอพยพเข้ ามาในพื 2นทีฝังไทย และ
กลายเป็ นคนพลัดถิน หรื อบางรายไม่มีเอกสารรับรองความเป็ นตัวตนทางกฎหมาย นัน หมายความ
ว่าคนพม่าหลายคนที เข้ ามาอยู่ในพื น2 ที ฝังไทยเป็ นบุคคลที ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไร้ สัญชาติ
และไร้ ตวั ตน ซึง เป็ นอีกหนึง ปั ญหาทีสําคัญ การสร้ างความเข้ าใจเพือความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างไทย
และพม่ า จึ ง เป็ นสิ ง แรกเริ ม ที จุด ประกายให้ บ รรณาธิ ก าร “วัน ดี สัน ติ วุฒิ เ มธี ” ริ เ ริ ม จัด ทํ า สื อ
ทางเลือกนี 2ขึ 2นมา เพือเป็ นตัวกลางหลักในการสร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับประเทศพม่าในทุกๆด้ าน
ให้ กบั ประชาชนทีสนใจ หรื อเป็ นการเปิ ดพื 2นทีในการสร้ างความเข้ าใจทีดีเกียวกับพม่ามากขึ 2น
องค์กรสาละวิ นโพสต์ นีเ2 ริ มต้ นมาจากการก่ อร่ างในรู ปของ “องค์ กรพัฒนาเอกชน หรื อ
Non Government Organization (NGO)” โดยใช้ ชือเริ มต้ นว่า “ศูนย์ ข่าวสาละวิ น” ภายใต้ ผ้ รู ิ เริ ม
อย่างทีเกริ นกล่าวในเบื 2องต้ นคือ “วันดี สันติ วฒ
ุ ิ เมธี ” ศูนย์ขา่ วนี 2ก่อตังขึ
2 2นเพือนําเสนอเรื องราวต่างๆ
ทีมงุ่ ทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจให้ กบั คนไทยเกียวกับทุกๆด้ านของประเทศพม่า อันจะนําไปสู่การ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ทีดี และลดอคติทางความคิดทีมีอยู่ของคนไทย เพือมิตรภาพในฐานะเป็ น
เพือนบ้ านทีดีระหว่างสองประเทศ

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, แม่ สอด-เมียวดี.... พืน2 ทีเศรษฐกิจใหม่ ชายแดนไทย-พม่ า [ออนไลน์], 27
พฤษภาคม 2556. แหล่งทีมา http://www.rmutto.ac.th/newRmutto/index.php?menu=shownews&page=AL770
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ในช่วงที เริ มก่อตังนั
2 น2 องค์กรสาละวินโพสต์แห่งนี 2นัน2 กระบวนการทํ างานของสาละวิน
โพสต์ได้ ทํางานอยู่ภายใต้ สํานักข่าวเชือม (Chuem) สํานักข่าวนี 2เป็ นหน่วยงานภาคภาษาไทยของ
สํ านักข่าวฉาน (S.H.A.N) ซึง เป็ นองค์ กรหนึง ของกลุ่ม ชาติพันธุ์ ไ ทยใหญ่ เริ ม ทํ าตัง2 แต่เ ดื อน
มิถนุ ายน ปี 2545 และจากนันก็
2 ได้ แยกตัวออกมาก่อตังเป็
2 นศูนย์ข่าวสาละวิน ในเดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ.25467
ดังนันในช่
2 วงปี แรก สาละวินโพสต์จะมุ่งเน้ นผลิตในลักษณะของวารสารเป็ นหลัก และใน
เวลาต่อมาทางทีมงานองค์กรสาละวินโพสต์ก็ได้ ขยายขอบข่ายงานเพิมมากขึ 2น ไม่ว่าจะเป็ นงาน
สือทีต้องการนําเสนอข้ อมูลเกียวกับประเทศพม่า ซึงช่องทางทีสามารถติดตามกันได้ มี 3 ช่องทาง
ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ วารสารสาละวิ น โพสต์ , เว็ บ ไซต์ www.salweennews.org, และข่ า วทางอี เ มล์
นอกจากนี 2ก็ยงั มีงานทีต้องการเสริ มสร้ างทักษะเกี ยวกับกระบวนการผลิตสือ โดยทางองค์กรได้ มี
การจัดกิจกรรมอบรมทางด้ านการผลิตสือ ซึงมีการเชือมโยงกับองค์กรอืนๆทีเป็ นองค์กรสือเพือมุ่ง
นําเสนอเรื องราวเกียวกับประเทศพม่า หรื อทํางานด้ านพม่า โดยเฉพาะอย่างยิงองค์กรสือพลัดถิน,
องค์ ก รสิ ท ธิ ม นุษ ยชนของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ต่า งๆจากพม่ า , กลุ่ม เยาวชนในค่า ยผู้ลี ภ2 ัย ตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า, รวมถึงองค์กรไทยทีทํางานในประเด็นทีเกียวข้ องกับพม่า ฯลฯ และสุดท้ ายที
องค์ กรให้ ความสํ าคัญ ก็ คือ การสร้ างเครื อข่ายระหว่างองค์ กรไทย-พม่า ไม่ว่าจะเป็ นองค์ กรที
เกี ยวข้ องกับสือ หรื อองค์กรพัฒนาเอกชนทีทํางานด้ านต่างๆ ทีสําคัญในบางช่วงก็มีการจัดค่าย
แลกเปลียนระหว่างเยาวชนไทย-พม่าอีกด้ วย
2.2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการผลิตวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ออนไลน์
การนํ าเสนอเรื องราวต่างๆเกี ยวกับประเทศพม่านัน2 สิงสํ าคัญที สุดที บรรณาธิ การ และ
ทีมงานผู้จดั ทําต้ องการนัน ก็คือ การพยายามสร้ างความเข้ าใจในเชิงบวก และลดอคติตา่ งๆในทุก

7

ภัคนันท์ ภัทรนาวิก , “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็ปไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทสือทางเลือกเพือสือสารเรื องชนกลุ่ม
น้ อยพม่าในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
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ด้ านเกียวกับประเภทพม่า ซึงแรกเริ มทีเริ มก่อตัว และทํานัน2 วันดี สันติวุฒิเมธี ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถึง
วัตถุประสงค์หลักของการทําสือสาละวินโพสต์วา่
“ตอนที เริ มทํ า ข้อมู ลเกี ยวกับประเทศพม่ า ณ เวลานัน[ (ปี พ.ศ.2545) ที เป็ น
ภาษาไทยมันมี ค่อนข้างน้อย เพราะเท่าที มีอยู่ ณ ตอนนัน[ ในสือ กระแสหลักส่วนใหญ่จะเป็ น
ข้อมูลในเชิ งทีเ ป็ นอคติ นัน หมายความว่าทุกครัง[ ทีส ือ นําเสนอข่าวต่างๆเกี ยวกับประเทศพม่า
อย่างเช่ น “สื อไทยรัฐ” ของไทยก็จะมี ลกั ษณะอคติ ด่าหรื อโจมตี พม่า ซึ งจะเป็ นไปในเชิ งที 
เป็ น Negative หมดเลย แต่ สือที จ ะมองเห็ นในแง่ ข องรากเหง้า ของปั ญ หา หรื อ ติ ดตาม
สถานการณ์ต่างๆด้านพม่านัน[ ไม่มี” 8

ปั จจัยดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุเบื 2องต้ นทีทําให้ บรรณาธิการคิดทีจะปรับเปลียนทัศนคติ และ
มุมมองทางความคิดทีเป็ นอคติของคนส่วนใหญ่ ซึงหากจะวิเคราะห์ ถึงปั จจัยต่างๆทีเป็ นสาเหตุ
สําคัญทีได้ สง่ ผลให้ สือส่วนใหญ่ของประเทศไทย (ในอดีต ณ ช่วงเวลาทีเริ มก่อตังศู
2 นย์ข่าวฯ) มักมี
การนําเสนอเนื 2อหาข่าวสารของประเทศเพือนบ้ านในลักษณะเชิงลบ หรื อมีความคิดทีเป็ นอคตินนั 2
อาจกล่าวได้ วา่ เกิดขึ 2นมาจาก
ประการแรก ในช่วงระยะเริ มต้ นของการก่อตังสาละวิ
2
นโพสต์นนั 2 สังคมการเมืองพม่าถือได้
ว่ายังคงอยู่ภายใต้ อํานาจของรั ฐบาลทหารพม่าที เต็มไปด้ วยความรุ นแรง และสงคราม รวมถึง
ปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ 2น อันเนืองมาจากการไม่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากแต่
กลับมุ่งส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณทีควรบริ หารด้ านอืนๆที จําเป็ น แต่กลับนํ าเอางบประมาณ
ส่วนนัน2 กลับไปพัฒนากองทัพ และอาวุธ คือเห็นความสํ าคัญของการทหารมากกว่าชี วิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ด้ วยลักษณะดังกล่าวจึงทําให้ สายตาของคนภายนอกทีมอง
มาที พม่า จึงมักถูกเหมารวมในกรอบที ว่าพม่าเป็ นประเทศไม่ดี มี ความรุ นแรง และเต็มไปด้ วย
หายนะทางสงคราม ด้ วยบริ บททางสังคมการเมื องพม่าที เต็มไปด้ วยปั ญหาด้ านต่างๆจึงทํ าให้
ภาพลักษณ์ทีเกิดขึ 2นจากการมองของคนภายนอกมักเป็ นไปในเชิงอคติ หรื อมีแต่ภาพลบ แม้ กระทัง
สือสารมวลชนเองมักเหมารวมว่าประเทศพม่าเต็มไปด้ วยความเลวร้ าย มีอคติในเชิงลบ
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ประการที  ส อง แม้ ว่ าสื อ จะทํ า หน้ า ที ถ่ า ยทอด หรื อ เป็ นกระบอกเสี ย งในการนํ า เสนอ
เรื องราวด้ านต่างๆ ซึงในที นี 2หากพิจารณาในแง่ของการนําเสนอเรื องราวด้ านต่างๆของประเทศ
พม่า ก็จะพบว่ามักเป็ นการนําเสนอให้ เห็นแต่ภาพของความรุนแรง และความเลวร้ ายเป็ นส่วนใหญ่
หรื อสะท้ อนให้ เห็นแต่ปัญหาด้ านต่างๆ ฉะนันข่
2 าวพาดหัวหน้ าหนึง หรื อชื อคอลัมน์เด่นๆของสื อ
ไทยส่วนใหญ่จึงเป็ นเรื องเกี ยวกับพม่าในด้ านลบทีน่ากลัว เช่น ข่าวแรงงานพม่าฆ่าโหดนายจ้ าง
ข่าวแรงงานพม่า ข่ม ขื นหญิ ง ไทย ฯลฯ ลักษณะข่ าวจึง เป็ นไปในลักษณะนี 2 เป็ นการเหมารวม
แรงงานพม่าทังหมด
2
ซึงถ้ าถามว่าแรงงานคนอื นๆที ทําประโยชน์ให้ กับประเทศไทยด้ านต่างๆ ก็
นับว่ามีจํานวนมาก แต่กลุม่ บุคคลเหล่านี 2ทีมีคณ
ุ ค่า และมีประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยมักไม่ได้ รับการ
นําเสนอผ่านสือ
ประการที สาม สังคมไทยถือได้ ว่ามักให้ ความสําคัญกับลัทธิ ชาตินิยม (Nationalism) ทีมี
ความสุดโต่ง กล่าวคือการมองภาพตัวเองดี และเหนือกว่าภาพของประเทศอืนๆเสมอ ด้ วยความ
ยิงใหญ่ หรื อประวัตศิ าสตร์ ชาตินิยมทีแรงกล้ าจึงมักได้ รับการถ่ายทอด และนําเสนอบ่อยครัง2 ซํ 2าไป
ซํ า2 มา กระบวนการทํ างานของสื อในลักษณะดัง กล่าวจึง ถื อได้ ว่า ยิ ง เป็ นการผลิ ตซํ า2 อคติทาง
ประวัติศาสตร์ หรื อการแบ่งพวก “ความเป็ นเรา และความเป็ นเขา” ออกจากกัน ประวัติศาสตร์
ความทรงจําที ได้ รับการบอกเล่า และถ่ายทอดต่อเนื องกันมายิงเป็ นการสร้ างความขัดแย้ ง และ
ความเกลียดชังมากยิงขึ 2น ฉะนันยิ
2 งพม่าอยูใ่ นบริ บททางสังคมทีเป็ นเผด็จการทีตงึ เครี ยด ผนวกกับ
ประวัติศาสตร์ ความทรงจําที เลวร้ ายในอดีตซึงได้ รับการถ่ายทอดมาอย่างต่อเนือง ยิงเป็ นปั จจัย
สนับสนุนให้ เกิ ดอคติเชิงลบมากยิงขึน2 ผนึกทางความคิดทีได้ จึงนํ าไปสู่ความขัดแย้ ง และความ
เกลี ย ดชัง ในที สุด 9

จากลัก ษณะดัง ที เ กริ น กล่ า วมาจึ ง สอดคล้ อ งกับ การให้ สัม ภาษณ์ ข อง

บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ทีวา่
“ ถ้าจะมองในตลาดของสือ กระแสหลักแล้วนัน[ ก็จะไม่มีแม้กระทัง หน้า Regional
หรื อหน้าภูมิภาคในหนังสือที เป็ นภาษาไทย ซึ งไม่ค่อยมี การนํ าเสนอข้อมูลพม่าในเชิ งที มอง
ในลักษณะ Positive หรื อเชิ งบวก ไม่ ว่าจะเป็ นเรื  องของวัฒนธรรม หรื อเรื องอื นๆ คื อจะมี
9
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มนุษยศาสตร์ ,2549),หน้ า 2-4.
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พืน[ ทีน อ้ ยมาก เพราะหลักๆ ข่าวทีน ําเสนอเนือ[ หาเกี ยวกับประเทศพม่าในสือ ไทยนัน[ โดยส่วน
ใหญ่จะมี อยู่ 2 ประเด็นหลักทีส ําคัญ คือ เรื องแรงงานพม่าไม่ดี, เรื องอองซานซูจีถูกกักตัว ซึ ง
ส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื องในลักษณะนีม[ ากกว่า สื อไทยจึ งไม่ได้มองพม่ าในเชิ งที มีลกั ษณะเป็ น
องค์รวมว่าจริ งๆแล้วเกิ ดอะไรขึ[น ฉะนัน[ ในช่วงเวลา ณ ตอนนัน[ สาละวิ นโพสต์ น่าจะเป็ นสือ ที 
ทําหน้าทีอ ดุ ช่องว่างของสือ กระแสหลัก ซึ งทางเราก็จะหาข้อมูลในแง่ทีจ ะนําไปสู่การนําเสนอ
เนือ[ หาเกี ยวกับประเทศเพือ นบ้านในแง่ทีก ว้างมากขึ[น อย่างเช่น กรณี ทีชนกลุ่มน้อยมี ปัญหา
และหนีเข้ามาในเมื องไทยนัน[ เราจะศึกษาในแง่ของสาเหตุว่าทํ าไมพวกเขาเหล่านัน[ จึ งหนี
มันเกิ ดอะไรขึ[นในพืน[ ที  หน้าทีข องเราคือ การสร้างความเข้าใจเกี ยวกับประเทศพม่าให้กบั คน
ไทย เพือ ให้ทราบเรื องทีเ กี ยวกับสถานการณ์พม่ามากขึ[น สิ งเหล่านีจ[ ึ งกลายมาเป็ นจุดกํ าเนิ ด
ของสือ ฯนีข[ ึ[นมา” 10

ด้ ว ยเหตุนี ท2 ัง2 สามประการดัง ที ก ล่า วไปในตอนต้ นถื อ ได้ ว่ า เป็ นปั จ จัย สํ าคัญ ที เ ป็ นจุด
แรกเริ มทางความคิดของบรรณาธิการ และทีมงานผู้จดั ทําสาละวินโพสต์ทีต้องการจะปรับเปลียน
ทัศนคติ มุมมองทางความคิดทีมองประเทศเพือนบ้ านอย่างพม่าในทางทีดีขึ 2น แม้ ว่าลักษณะทาง
สังคมการเมืองจะเต็มไปด้ วยความเลวร้ าย และปั ญหามากมายก็ตาม แต่นนั ก็ไม่ได้ หมายความ
จะต้ องเหมารวมว่าพม่าทังหมดมี
2
แต่ความเลว รุ นแรง น่ากลัว หากแต่ยงั มีอีกมุมหนึง หรื อคนอีก
กลุ่มหนึงทีควรให้ ความสํ าคัญต่อการสร้ างความเข้ าใจ เพราะพวกเขาเหล่านันไม่
2 ใช่ต้นเหตุของ
ปั ญหาต่างๆภายในสังคมพม่า การเหมารวม หรื อนําเสนอแต่ภาพลบจึงไม่ใช่วิธีการนําเสนอข้ อมูล
ที ดีของสื อสารมวลชน ฉะนัน2 สาละวินโพสต์จึงเกิ ดขึน2 มาเพื อให้ ความสํ าคัญกับการสร้ างความ
เข้ าใจในมุม มองเชิ ง บวกของประเทศเพื อนบ้ านอย่างพม่ามากขึน2 เพื อที จ ะค่อยๆปรั บเปลี ย น
ทัศนคติจากอคติมาสู่ความเข้ าใจ และเห็นอกเห็นใจในความเป็ นเพือนมนุษย์ระหว่างกัน ซึงเมือ
ความคิดเปลียน ต่อมาการกระทําก็ต้องเปลียนตามมา บริ บทลักษณะดังทีเกริ นกล่าวมาทังหมดจึ
2
ง
ได้ กลายมาเป็ นรากฐานทีเป็ นสาเหตุปัจจัยในการก่อตัวศูนย์ข่าวสาละวิน และวารสารสาละวิน
โพสต์ รวมถึงเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในเวลาต่อมา
อาจกล่าวโดยสรุ ปถึงจุดประสงค์หลักเริ มแรกของการผลิตและนําเสนอเนื อ2 หาที ตีพิมพ์
ผ่านวารสารสาละวินโพสต์นนได้
ั 2 วา่ เป็ นการดําเนินไปตามเป้าหมายทีทีมงานได้ ตงไว้
ั 2 ตงแต่
ั 2 แรกเริ ม
10
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ว่า “ศูนย์ข่าวสาละวิ นเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน ที ก่อตัง[ ขึ[ นจากนักข่าวไทย มี เป้ าหมายเพื อ ส่งเสริ ม
ความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนไทย และประชาชนทุกกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในประเทศพม่ า โดยทํ า
หน้าที ร วบรวม และผลิ ตข่าวสารเกี ยวกับประเทศพม่าเผยแพร่ สู่สงั คมไทย”
คอลัมน์ทกุ ๆคอลัมน์จงึ พยายามทําให้ คนอ่านเริ มเปิ ดใจรับฟั งแบบเห็นอกเห็นใจประชาชน
จากประเทศพม่า อาทิ “คอลัมน์ เสี ยงจากผู้พลัดถิ น” เป็ นเรื องเล่าผ่านประสบการณ์ของผู้พลัดถิน
จากประเทศพม่า ซึงในบางเรื อง ผู้อ่านอาจได้ รับรู้ ถึ งความรู้ สึกเศร้ าสลด หรื อหดหู่สะเทื อนใจ
ได้ แก่ เรื อง “พ่อผมเป็ นทหารพม่ า ฝั นร้ ายที เป็ นจริ ง” เป็ นเรื องของเด็กหนุ่มไทยใหญ่ ทีมีพ่อเป็ น
สายลับให้ กับทหารพม่าแต่งงานกับแม่ชาวไทใหญ่ตามหน้ าที ตัวเขาเองก็ เพิงรู้ ว่าพ่อตัวเองเป็ น
ทหารพม่าจากจดหมายของพ่อ11 กรณีนี 2ก็ได้ สะท้ อนให้ เห็นได้ ชดั ว่าไม่มีใคร แม้ แต่ตวั ลูกเองทีมีพ่อ
เป็ นทหารจะให้ ความสํ าคัญ หรื อสนับสนุนระบบรั ฐทหารในพม่า ฉะนัน2 การนํ าเสนอเนื อ2 หาใน
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นวิธีการหนึงทีต้องการสร้ างความเข้ าใจใหม่ให้ กับคนทัว ไป โดยเฉพาะคน
ไทยได้ ร้ ู ว่าคนพม่าโดยทัว ไปไม่ได้ เป็ นคนทีเลวร้ าย หรื อคนไม่ดี แต่สิงทีหล่อหลอมให้ คนทัว ไปมัก
คิดว่าพม่าเป็ นเมืองทีเลวร้ ายนันอั
2 นเป็ นเพราะความรุนแรงเกียวกับสถานการณ์ทางสังคมการเมือง
ในประเทศพม่าต่างหาก
2.3 กระบวนการ และวิธีการดําเนินงานขององค์กรสาละวิน
สํ าหรั บกระบวนการขัน2 ตอนในการดําเนินงานขององค์กรสาละวินโพสต์ในฐานะที เป็ น
องค์กรกลางสําคัญในการนําเสนอเรื องราวต่างๆทีเกียวข้ องกับประเทศพม่าให้ กบั ผู้อ่านได้ เข้ าใจถึง
ความเป็ นจริ งทีเกิดขึ 2นนัน2 กระบวนการทํางานจะเริ มต้ นด้ วยการสืบค้ น และรวบรวมข้ อมูลข่าวสาร
เกี ยวกับ ด้ า นต่า งๆของประเทศพม่ า ไม่ว่ าแหล่ง ข่า วนัน2 จะเป็ นของไทยที เ ป็ นภาษาไทย หรื อ
ต่างชาติทีใช้ ภาษาอังกฤษ ที ม งานขององค์ กรจะทํ าการรวบรวมเอกสารที เป็ นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเหล่านัน2 หลังจากนันในกรณี
2
ทีเป็ นภาษาอังกฤษก็จะมีทีมงาน (ณัฐพร วิวรรณ และ
แสงลืน) ทําหน้ าทีแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้ เป็ นภาษาไทย หรื อแม้ กระทัง เอกสารทีเป็ นภาษา
11

วันดี สันติวุฒิเมธี , “สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้ าย เปิ ดใจบรรณาธิ การ ถอดบทเรี ยนเก้ าปี ประมวลภาพความประทับใจ,”
วารสารสาละวินโพสต์, ฉบับที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) : 8.
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พม่า ก็จะมีทีมงาน (หนิง) ทําหน้ าทีแปลเอกสารจากภาษาพม่าเป็ นภาษาไทยเช่นกัน โดยในระยะ
เริ มแรกนันจะใช้
2
สือออนไลน์ โดยจะส่งผ่านไปยังอีเมล์ของผู้ทีสมัครเป็ นสมาชิก หลังจากนันต่
2 อมา
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ก็ได้ มีการพัฒนาเป็ นการผลิตในรู ปแบบทีเป็ นสือประเภทวารสาร
ซึง การผลิตในรู ปแบบวารสารนัน2 ทางทีมงานได้ กําหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทํา และเผยแพร่
ออกเป็ น 6 สัปดาห์ต่อ 1 ฉบับ12 ซึงตลอดระยะเวลาของการทํางานก็จะมีการพัฒนา ปรับเปลียน
ไปในทางทีดีขึ 2น เพือสร้ างความน่าสนใจ และชวนให้ ผ้ อู า่ นติดตาม นับว่าเป็ นสือทีมีประโยชน์อย่าง
มากต่อการติดตามเรื องราวต่างๆของประเทศพม่า โดยเฉพาะสถานการณ์ทางสังคมทีมีพลวัตรอยู่
ตลอดเวลา
2.4 แหล่งเงินทุนทีเป็ นงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสาละวิน (วารสาร
สาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์)
อาจกล่าวได้ ว่ าการผลิ ตสื อประเภทวารสารสาละวิ นโพสต์ และเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ ว ส์
ออนไลน์นนั 2 บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ได้ อธิบายให้ ฟังว่า
“งบประมาณส่วนใหญ่ ทีสนับสนุนการดํ าเนิ นงานขององค์ กรสาละวิ นนัน[ มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในขณะทีง บประมาณในการทําเว็บไซต์ (แม้กระทัง ปั จจุบนั ) ได้มาจาก
แคนาดา ซึ งทุนทีไ ด้รบั มาทัง[ สองประเทศนีน[ นั[ มาจากองค์ กรที สนับสนุน และให้ความสําคัญ
ในเรื องของสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศพม่าเป็ นประเด็นหลักสําคัญ เพือ ทีจ ะนําเงิ นทุนเหล่านัน[
ไปพัฒนาถ่ายทอดในรู ปแบบสือ ต่างๆ”13

โดยในช่วงเริ มแรกนัน2 องค์กรสาละวินถื อได้ ว่าเป็ นองค์กรหนึงที ได้ รับความสนใจ และ
ได้ รับความช่วยเหลือในเรื องของเงินทุนเป็ นจํานวนค่อนข้ างมาก ซึงเงินทุนทีได้ มาในช่วงเวลานันมี
2
ประโยชน์สําคัญทีสามารถทําให้ ทีมงานผู้ผลิตสือสาละวินโพสต์ หรื อแม้ กระทัง เว็บไซต์สามารถที

12

ภัคนันท์ ภัทรนาวิก , “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็ปไซต์ศนู ย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทสือทางเลือกเพือสือสารเรื องชน
กลุ่มน้ อยพม่าในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
13
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จะเดินทางไปเก็ บข้ อมูลยังสถานที จริ ง ด้ วยตัวเอง ซึง ข้ อมูลที ได้ มาก็ จะมี ลักษณะเป็ นข้ อมูลชัน2
ต้ นแบบปฐมภูมิ ทีเ กิ ด จากการลงพื น2 ที ซึง จะแตกต่า งจากตอนนี ท2 ี กระบวนการดํ าเนิ น งานใน
ลักษณะดังกล่าวไม่สามารถทําได้ อีกต่อไป เพราะด้ วยการสนับสนุนงบประมาณทีค่อนข้ างจํากัด
และถูกตัดไปในบางส่วน จึง ทํ าให้ กระบวนการทํ างานทํ าได้ เ พี ยงเลื อกข่าวเท่านัน2 ซึง เป็ นการ
คัดเลือกบทความทีคนอืนทํา (ภาษาพม่า หรื อภาษาอังกฤษ) และนํามาแปล ซึงเป็ นวิธีการเลือก
ข่าวเพือนํามาแปลเท่านัน2
2.5 กระบวนการผลิต และกลุม่ เป้าหมาย
สําหรับในช่วงแรกของการผลิตวารสารสาละวินโพสต์นนั 2 อาจกล่าวได้ ว่าทางองค์กรฯได้
วางแผนเกี ยวกับจํานวน หรื อปริ มาณในการผลิตแต่ละครัง2 จํานวนทังสิ
2 2น 1,000 ฉบับ โดยในช่วง
แรกนัน2 ถื อได้ ว่าเป็ นการจัดส่งเอกสารวารสารสาละวินโพสต์ให้ ฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆให้ กับกลุ่ม
องค์กร อาชีพ หรื อกลุม่ บุคคลประเภทต่างๆทีทางทีมงานต้ องการให้ อ่านเพือเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ที ถูกต้ องเกี ยวกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในเรื อ งราวด้ า นต่างๆของชนกลุ่ม น้ อ ย อัน เป็ นเพราะในบางครั ง2
ความคิด ความเข้ าใจทีเกิดขึ 2นมาจากการได้ รับฟั งข่าวสารจากสือกระแสหลักมากเกินไปอาจเป็ น
ลักษณะของการครอบงําความรู้ ความคิด และข้ อเท็จจริ งทีเป็ นไปในด้ านเดียว อันทําให้ ในบางครัง2
ผู้ใช้ สือได้ รับสารทีไม่ถกู ต้ องตามหลักคุณค่าแห่งข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ 2น ดังนันหน้
2 าทีหลักๆของวารสาร
สาละวินโพสต์ในช่วงแรกๆคือการถ่ายทอดเนื 2อหาประเด็นต่างๆทีเป็ นไปเพื อสร้ างความเข้ าใจที
ถูกต้ องให้ เกิดขึ 2นแก่ผ้ ูปฏิบตั ิงาน (ทัง2 ภาครั ฐ และเอกชน) ทัง2 ที เกี ยวข้ องโดยตรงกับชนกลุ่มน้ อย
อาศัยอยู่ในพื 2นทีทีมีชนกลุ่มน้ อยอาศัยอยู่ และรวมไปถึงกลุ่มทีไม่เกียวข้ อง อันจะช่วยสร้ างความ
เข้ าใจได้ ในระดับหนึง ได้ แก่ หน่วยงานราชการ ข้ าราชการ ทหาร ตํารวจ ครู รวมถึงหน่วยงาน
ภายในรัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการวางแผนและจัดทํานโยบาย ฯลฯ การจัดส่ง
วารสารในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็ นอีกวิธีการหนึง ทีสามารถทําให้ เกิดความเข้ าใจใหม่ และพร้ อม
ที จะปรั บเปลี ยนทรรศนะความคิดในเชิงอคติทีมีอยู่แต่เดิมไปสู่ความคิดในด้ านการสร้ างความ
สมัครสมานสามัคคีข องสองพื น2 ที รวมทัง2 เข้ าใจในกรอบของปั ญหาทัง2 หมดที เ กิ ดขึน2 ทัง2 ในพม่า
บริ เวณชายแดน และในประเทศไทย
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ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นคุณค่าสํ าคัญของบทบาทสื อทางเลื อกทีทําหน้ าทีในการสือสาร
เพือทีจะสร้ างความเข้ าใจ มีการแลกเปลียนความรู้ ทีเป็ นข้ อเท็จจริ งระหว่างกัน มุ่งหาความหมาย
ร่ ว มกัน พร้ อมทัง2 ร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การตระหนัก ในคุณ ค่ า ของการมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ ง ถื อ เป็ น
กระบวนการสร้ างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในด้ านการสือสารมวลชน
ต่อมาจากการทํางานในปี แรกด้ วยตัวคนเดียวคือ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ซึงเป็ นบรรณาธิการผู้
ริ เริ มจัดทํ าสื อประเภทนี 2 เห็นว่าการกระจายข้ อมูลที ทางองค์กรทํ าควรจะครอบคลุมกลุ่มผู้อ่าน
มากกว่ า นี 2 ในปี ที ส องของการดํ า เนิ น งานในการผลิ ต วารสารสาละวิ น โพสต์ นัน2 นอกจาก
บรรณาธิการฯจะได้ เริ มรับผู้ช่วย (ณัฐพร วิวรรณ) เข้ ามาเพือแบ่งเบาภาระ และช่วยกันสร้ าง หรื อ
ขับเคลือนการดําเนินงานให้ เป็ นไปในทิศทางทีดีขึ 2น ก็ยงั ได้ ขยายไปยังกลุ่มผู้อ่านทีกว้ างมากขึ 2น ไม่
ว่าจะเป็ นนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทีศึกษา หรื อทํ างานด้ านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา หรื อทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ การขยายกลุ่มผู้อ่านนี 2 นัยยะหนึงนอกจากเป็ นการ
ขยายกลุ่มผู้รับสารแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความรู้ จกั ให้ กับวารสาร และองค์กรมากยิงขึ 2น โดยมีการ
เพิมปริ มาณในการผลิตที จากเดิมเพี ยง 4,000 เล่ม เป็ น 4,500 เล่ม ซึงเพิมมา 500 เล่ม ในช่วง
เวลานี 2เริ มมีการจัดวางจําหน่าย และบางส่วนยังคงเป็ นการแจกให้ อา่ นฟรี
3 พัฒนาการ และลักษณะโดยทัว ไปของการผลิตสือทางเลือก (วารสารสาละวินโพสต์)
3.1 การผลิตในรูปแบบจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา)
เมือพิจารณาถึงพัฒนาการของการผลิตเนื 2อหาต่างๆผ่านวารสารสาละวินโพสต์นนั 2 ในช่วง
เริ มต้ นของการก่อตังสื
2 อประเภทนี 2นัน2 ลักษณะของสือทีนําเสนอออกสู่สงั คมให้ ประชาชนในฐานะ
ผู้รับสารได้ อ่านกันนันจะมี
2
ลกั ษณะเป็ นจดหมายข่าว สีขาว-ดํา ซึงภาพรวมของประเด็นทีนําเสนอ
ผ่านสื อในช่วงเวลานี น2 ัน2 จะมี ลักษณะเป็ น “ข่าว และสถานการณ์ ปัจ จุบัน (ทางการเมื อง)” ณ
ขณะนันแทบทั
2
งสิ
2 2น ด้ วยเหตุนี 2การนําเสนอสารในช่วงแรกจึงมีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกัน ซึงถื อเป็ น
ข้ อเสียอย่างหนึง ของนักสือสารมวลชนทีทําให้ การนําเสนอเนื 2อหาเรื องราวต่างๆมีความซํ 2าซาก ไม่มี
จุดเด่นทีสามารถทําให้ ผ้ ูอ่านสนใจ หรื ออยากจะติดตาม ซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ ในช่วงเวลาต่อมา
บรรณาธิ การฯได้ คิดวิธีการนําเสนอเนื 2อหาต่างๆผ่านสือในรู ปแบบทีน่าสนใจใหม่ๆทีเข้ ามาแทนที
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สือประเภทจดหมายข่าว อันจะเป็ นวิธีการสร้ างความแปลกใหม่ให้ กับผู้ผลิต และความน่าสนใจ
ชวนติดตามให้ กบั ผู้อา่ น ดังการให้ สมั ภาษณ์ของบรรณาธิการฯ (วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี) ความว่า
“คื อในช่ วงปี แรกของสาละวิ นโพสต์ นนั[ จะอยู่ในรู ปของจดหมายข่าว ซึ งพี ก็ทําคน
เดียว คือเราคิ ดว่าเราอยากมี ข้อมูลเกี ยวกับพม่า เราก็จะมี ข้อมูลเกร็ ดความรู้เล็กๆอืน ๆไปด้วย
ซึ งเมื อเราทํ าได้ไปประมาณหนึ งปี เราก็ พบว่ าที เราทํ าอยู่ ในรู ปของจดหมายข่ าวนัน[ จะมี
ข้อจํ ากัดหลายอย่าง อย่างเช่ น ถ้าเราออกแบบในรู ปของจดหมายข่ าว 1) จะดูน่าเบื อ คื อ
วิ ธีการนําเสนอเนื [อหาจะถูกตี กรอบด้วยรู ปแบบที น่าเบื อ, 2) รู ปภาพที เราจะนํามาใช้ได้นนั[
ภาพในพม่าจะหายาก ภาพที นํามาเสนอในแต่ละครั[งนัน[ จึ งเป็ นภาพที เกี ยวข้องกับนางออง
ซาน ซู จี ทหาร ซึ งเมื อเราทํ าไปสักระยะหนึง จะทํ าให้เห็นถึงความซํ[ าในแง่ของการนําเสนอ
และถ้าจะมองข่าวในแง่ทีเ กี ยวข้องกับสถานการณ์พม่า ก็จะทํ าให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเปลี ยน
การนําเสนอข่ าวในพม่าอาจไม่ ต้องเขี ยนข่ าวใหม่ ๆเลยก็ ได้ เพี ยงแค่เปลี ยนตัวเลข และวัน
เวลาเท่านัน[ เอง เพราะเหตุการณ์มนั ซํ[ า ทุกเดือนก็จะมี ปัญหาเดิ มๆ ฉะนัน[ ในแง่ของคนทํ าสือ
ถ้าหากเรายังคงนําเสนอเนือ[ หาในแง่แบบเดิ มๆ ก็จะทําให้เกิ ดความไม่น่าสนใจ เราอ่านเพียง
ฉบับเดี ยวก็ได้แล้ว เพราะเนื [อหา หรื อสถานการณ์ ในพม่ านัน[ จะมี ลกั ษณะเหมื อนเดิ ม ไม่ มี
การเปลี ยนแปลง เพราะฉะนัน[ พี จึงคิ ดว่า เราจะทํ าอย่างไรให้คนยังอ่าน หรื อติ ดตามเรื  อง
พม่าอยู่”14

จากการให้ สัม ภาษณ์ ข องบรรณาธิ การวารสารสาละวิ น โพสต์ และจากการพิ จ ารณา
รู ปแบบเนื 2อหาในรู ปแบบของจดหมายข่าวทีนําเสนอในช่วงปี แรกนัน2 อาจอธิบายให้ เห็นภาพรวม
ของพัฒนาการได้ ว่า ในช่วงเริ มแรกนัน2 วารสารสาละวินโพสต์มีการพัฒนารู ปแบบการนําเสนอใน
รู ปแบบจดหมายข่าวสีขาวดํา (อย่างทีบรรณาธิการได้ ให้ สมั ภาษณ์ และเกริ นกล่าวไปในเบื 2องต้ น)
ซึงเมือผู้วิจยั ได้ พิจารณาถึงรู ปแบบเนื 2อหาบนปก และด้ านในส่วนใหญ่ของจดหมายข่าวนัน2 ก็จะ
พบว่าการนําเสนอข่าวของบรรณาธิ การฯจะเป็ นการนําเสนอในแง่ของสถานการณ์ พม่าเป็ นหลัก
โดยจะแยกออกเป็ นหมวดหมูต่ า่ งๆทีสําคัญ ได้ แก่ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, สิทธิมนุษยชน เป็ น
ต้ น นอกจากนันแล้
2 วในช่วงเริ มแรกนันมี
2 คอลัมน์เกี ยวกับเกร็ ดความรู้ ทางด้ านพม่าประมาณ 2-3
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สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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คอลัม น์ เ ท่ า นัน2 ได้ แ ก่ คอลัม น์ “รู้ จั ก คนดัง ” ซึ ง เป็ นคอลัม น์ ที ต้ อ งการแนะนํ า ประวัติ ค นที มี
ความสําคัญ, คอลัมน์ “แนะนํ าหนังสื อ” ซึงเป็ นคอลัมน์ทีต้องการแนะนําให้ ร้ ู จกั กับหนังสือทัว ไปที
เกียวข้ องกับพม่า หรื อชนกลุม่ น้ อยพม่า เป็ นต้ น15
ภาพที 9 ภาพแผนผังแสดงลักษณะของสือ วารสารสาละวินโพสต์ในช่วงแรก (ฉบับที 1-7)

น่าเบือ,

การเมือง
จดหมายข่ าว
สีขาว-ดํา

ข่าว/
สถานการณ์

ปั จจุบนั

รู้จกั คนดัง

ไม่นา่ สนใจ

เศรษฐกิจ
สังคม

แนะนํา
หนังสือ

สิทธิมนุษยชน

เกิดความซํ 2า

ภาพที 10 ภาพวารสารสาละวินโพสต์ในรูปแบบจดหมายข่าวสีขาว-ดํา ฉบับที 1
ทีมา : สาละวินโพสต์,ฉบับที 1, 1 กรกฎาคม 2545
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วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, “สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้ าย เปิ ดใจบรรณาธิการ ถอดบทเรี ยนเก้ าปี ประมวลภาพความประทับใจ,”
วารสารสาละวินโพสต์, ฉบับที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) : 6.
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3.2 การผลิตในรูปแบบจดหมายข่าว (สีดํา-นํ 2าเงิน)
ต่อมาสาละวินโพสต์ก็ได้ เริ มพัฒนารู ปแบบการนําเสนอเนือ2 หาต่างๆเป็ นสองสี คือ สี ดํา
และสี นํ[าเงิ น (ตัง[ แต่ฉบับที  8) ทีสําคัญตังแต่
2 ฉบับที 8 เป็ นต้ นมานัน2 ผู้เขียนได้ เพิมคอลัมน์จากแต่
เดิมทีมีเพียง 2-3 คอลัมน์ มาเป็ นประมาณ 10 คอลัมน์ เช่น คอลัมน์ “คํ าถามคาใจ” ซึงเป็ นชื อ
คอลัมน์ทีนําเสนอเกียวกับข้ อสงสัยต่างๆทุกเรื องเกียวกับประเทศพม่า, คอลัมน์ “แวดวงบันเทิ ง” ซึง
จะเป็ นการนําเสนออีกมิติหนึงทีเกียวข้ องกับแวดวงบันเทิงในประเทศพม่า, คอลัมน์ “รู้ จกั เว็บไซต์ ”
และคอลัมน์ “รู้ จักหนังสื อ” ซึงจะเป็ นคอลัมน์ทีแนะนําให้ ร้ ู จกั กับสือทัว ไป (เว็บไซต์/หนังสือ) ทีมุ่ง
นําเสนอเนื 2อหาทีเกียวข้ องกับประเทศพม่า เป็ นต้ น16
ภาพที 11 ภาพแผนผังแสดงลักษณะของสือ วารสารสาละวินโพสต์ในช่วงทีสอง(ฉบับที 8-9)

การเมือง
ข่าว/
จดหมายข่ าว
สีดาํ -นํา2 เงิน

สถานการณ์

ปั จจุบนั

คําถามคาใจ
หลากหลาย

เศรษฐกิจ

แวดวงบันเทิง

สังคม

รู้จกั เว็บไซต์

สิทธิมนุษยชน

รู้จกั หนังสือ

น่าสนใจ
กว่าเดิม

ภาพที 12 ภาพปกวารสารสาละวินโพสต์ในรูปแบบจดหมายข่าวสีดํา-นํ 2าเงิน ฉบับที 8-9
ทีมา : สาละวินโพสต์,ฉบับที 8-9, พฤษภาคม-สิงหาคม 2546
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เรื องเดียวกัน, หน้ า 6-7.
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3.3 การผลิตในรูปแบบงานเขียนเชิงสารคดี
ภายหลังจากการทีทีมงานได้ ผลิตวารสารสาละวินโพสต์ออกมาได้ 9 ฉบับ ซึงเป็ นการผลิต
ในรูปแบบของจดหมายข่าวนัน2 ผู้ผลิตหลักได้ คิดทีจะปรับเปลียนการตีพิมพ์ หรื อรู ปแบบทีแตกต่าง
ไปจากเดิม นัน คือ เป็ นการผลิตในรู ปแบบแนวสารคดีมากยิงขึ 2น อันเป็ นเพราะทีมงานผู้ผลิตคิดว่า
การผลิ ตเนื อ2 หาออกมาในช่ว งเวลาดัง กล่ าวแต่ล ะฉบับนัน2 ก็ เ ป็ นประเด็นเดิม ๆที เ กี ยวข้ องกับ
สถานการณ์ ปัญหาต่างๆทางการเมืองในพม่า ปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ 2นล้ วนเป็ นปั ญหาทีมกั ไม่ได้ รับ
การแก้ ไขไปในทิศทางทีดีขึน2 ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการสู้รบ การกักกันบริ เวณของนางอองซานซูจี
การละเมิดสิทธิ มนุษยชนต่างๆที เกิดขึ 2นอยู่บ่อยครัง2 ในประเทศพม่า ทางฝ่ ายผู้ผลิตจึงคิดว่า การ
นําเสนอเนื 2อหาต่างๆโดยใช้ รูปแบบของจดหมายข่าวนันมี
2 ความไม่น่าสนใจ เพราะว่าภาพทีใช้ จาก
ข่าวนันมี
2 ความซํ 2าซ้ อน หรื อมีทิศทางในลักษณะเดิมซึงทําให้ เกิดความไม่น่าสนใจ ด้ วยเหตุนี 2ฉบับที
10 เป็ นต้ นมานัน2 การนํ าเสนอเนื อ2 หาในรู ปแบบของ “สารคดี ” จึง น่าจะสร้ างความสนใจให้ กับ
ผู้อ่านได้ ม ากกว่าเดิม โดยที บนปกวารสารสาละวิ นโพสต์ นัน2 จะเป็ นภาพของสารคดี เ รื องหลัก
ภายในเล่ม โดยที บรรณาธิ การสาละวินโพสต์ ได้ ให้ สัมภาษณ์ และเหตุผลของการเปลี ยนแปลง
รูปแบบการนําเสนอสาละวินโพสต์วา่
“พีจ บสาขาหนังสือพิ มพ์มา หลังจากนัน[ พีก ็ได้เข้าไปทํ างานเป็ นนักเขี ยนที นิตยสาร
สารคดี ซึ งทํ าให้พีม ี ความถนัดในการทํ าสือ ในเชิ งสารคดี พี ก็เลยปรับสาละวิ นโพสต์ ให้เป็ น
รู ปแบบของสารคดี ภาพปกทีน ําเสนอจึ งเป็ น Theme ของเรื องหลัก อย่างเช่น สมมติ ว่าเรามี
Theme หลักเป็ นเรื องเด็กไร้สญ
ั ชาติ หน้าปกก็จะเป็ นเรื องเด็ก, เวลาเราเปลี ยนเป็ นเรื องชน
ชาติ คะฉิ น เราก็จะเปลีย นเป็ นรู ปเครื องแต่งกายของชนชาติ คะฉิ น ภาพทีน ําเสนอจึ งทําให้เกิ ด
ความหลากหลายมากยิ งขึ[น ซึ งจะทําให้คนทัว ไปอยากทีจ ะติ ดตามเรื องพม่าได้อย่างต่อเนือ ง
และทีส ําคัญในส่วนของสถานการณ์ต่างๆทีเ คยมี มาแต่เดิ ม ก็ยงั มี อยู่ข้างใน เพราะฉะนัน[ คน
ก็ยงั ติ ดตามข่าวสารได้ คนก็ยงั อ่านสาละวิ นโพสต์ได้ทกุ เดือน”17

17

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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โดยด้ านในจะประกอบด้ วยคอลัมน์ต่างๆ ประมาณ 10-12 คอลัมน์ อาทิ คอลัมน์ข่าว,
บทความ, เกร็ ดความรู้ ด้ านต่า งๆ การนํ าเสนอเนื อ2 หาในลักษณะนี จ2 ึง มี รูปแบบ หรื อลักษณะ
เช่นเดียวกับวารสารทัว ๆไป ด้ วยรูปลักษณ์ภายนอกของการตีพิมพ์ทีมีความสวยงามนัน2 ได้ ผลักดัน
ทําให้ วารสารเกิดความน่าสนใจทีสามารถทําให้ ผ้ คู นทัว ไปเกิดความอยากอ่านมากยิงขึ 2น
วารสารสาละวินโพสต์เริ มปรั บเปลี ยนภาพปกจากสองสีมาเป็ นสีสีตงแต่
ั 2 ฉบับที 13 ส่วน
ด้ านในจะตีพิมพ์เป็ นสีขาวดํา ซึง จะเป็ นลักษณะนี 2ไปจนถึงฉบับที 26 ซึงเป็ นฉบับแรกทีเริ มใช้ สีเป็ น
4 สี โดยเฉพาะอย่างยิงคอลัมน์ “เมนูอาหารชาติ พนั ธุ์”, คอลัมน์ “เล่าด้วยภาพ” เป็ นต้ น คอลัมน์
ดังกล่าวมีความจําเป็ นต้ องใช้ สีทีหลากหลายเพือทีจะทําให้ ภาพทีนําเสนอ หรื อลักษณะเนื 2อหามี
ความน่าสนใจมากยิงขึน2 ทีสําคัญจํ านวนหน้ าก็ ได้ เพิมมากขึน2 เรื อยๆ จากฉบับแรกมีเพี ยงแค่ 8
หน้ าเท่านัน2 ก็ปรับขยายเนื 2อหา และประเด็นออกเป็ น 48-52 หน้ า
ภาพที 13 ภาพแผนผังแสดงลักษณะของสือ สาละวินโพสต์ในช่วงทีสาม (ฉบับที 10-67)

ข่าวเด่น,สถานการณ์

งานเขียน

หน้ าปก

เชิงสารคดี

ปั จจุบนั (การเมือง)
บทความ,รายงานพิเศษ

มีภาพประกอบ

บันทึกคนเดินทาง

มีสหี ลากหลาย

น่าสนใจ

มีข้อความหลัก

หลากหลาย

เรื องหลัก
ภายในเล่ม

เล่าด้ วยภาพ
การเมือง

สังคม

เศรษฐกิจ
ฯลฯ

สิทธิมนุษยชน

ต่างเรื องมุมเดียว
เมนูอาหารชาติพนั ธุ์

ครอบคลุมทุก
ประเด็น

ไม่ซํ 2า
ชวน
ติดตาม

บันเทิง, วัฒนธรรม
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4. หลักเกณฑ์ ในการคัดเลื อกข้ อมูลเพื อตีพิมพ์ ลงในวารสารสาละวินโพสต์ และนํ าเสนอผ่าน
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
สําหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ อมูลมานําเสนอนัน2 ทางองค์กรฯจะให้ ความสําคัญกับ
ความหลากหลาย หรื อความไม่ซํ 2า เพือให้ ผ้ อู ่านเกิดความรู้ สึกอยากจะติดตาม การคัดเลือกข้ อมูล
เพือนํามาตีพิมพ์ลงในวารสารสาละวินโพสต์ หรื อนําเสนอข้ อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ นัน2 จึงหมุนเวี ยนสับเปลี ยนรู ปภาพ และประเด็นหลักที นําเสนอให้ มีความหลากหลาย
ได้ แก่ ประเด็นด้ านสถานการณ์ปัจจุบนั , การเมือง, สังคมวัฒนธรรม, ชนกลุ่มน้ อย, แหล่งท่องเทียว
ฯลฯ โดยทีแต่ละประเด็นจะนําเสนอสลับปรับเปลียนกัน โดยทีมีประเด็นใหม่ๆทีคนมักไม่คอ่ ยรู้ มา
นําเสนออยู่บ่อยครัง2 อย่างไรก็ ตามแม้ จะนําเสนอประเด็นหลักต่างๆผ่านหน้ าปก หากแต่เนื อ2 หา
ประเด็นย่อยต่างๆ หรื อคอลัมน์ ประจําก็ยงั คงมีอยู่เหมือนเดิม ซึงผลลัพธ์ ทีเกิ ดจากกระบวนการ
คัด เลื อกข้ อ มูล เพื อ นํ ามาเสนอผ่ า นหน้ า ปก รวมถึ ง เนื อ2 หา คอลัม น์ ภ ายในตัวเล่ ม ในลัก ษณะ
ดังกล่าวนันถื
2 อได้ วา่ ได้ สร้ างความหลากหลาย และความน่าสนใจให้ กบั ผู้อ่าน ทําให้ ไม่น่าเบือ เฉก
เช่นการนําเสนอในรูปแบบเดิมๆทีเกิดความซํ 2าอย่างในช่วงเริ มต้ นของการก่อตังองค์
2 กรฯ
การคัด เลื อ กข้ อ มูล ต่า งๆดัง ที ผ้ ู วิ จัย ได้ เ กริ น กล่ า วไปในเบื อ2 งต้ น นัน2 สอดรั บ กั บ การให้
สัมภาษณ์ของบรรณาธิการสาละวินโพสต์ คือวันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ได้ อธิบายภาพรวมในการคัดเลือก
ข้ อมูลเพือให้ เห็นกระบวนการทํางานขององค์กรทีชดั เจนต่อว่า
“ส่ ว นใหญ่ จ ะดู ว่ า ประเด็ น นี [เ ราเคยนํ า เสนอแล้ ว หรื อยัง คื อ เราจะพยายาม
หมุนเวียนให้มีความหลากหลาย อย่างเช่น Theme ปกเล่มนีเ[ ป็ นเรื องเด็ก เล่มต่อไปก็อาจจะ
เป็ นเรื  องของวัฒนธรรม อี กเล่ มอาจจะมี Theme เป็ นเรื  องสิ งแวดล้อม คื อพี จะเปลี ยน
Theme หมุนเวียนให้เกิ ดความหลากหลายมากขึ[น ส่วนข้างในก็จะมี คอลัมน์ประจํ าทีม ี ความ
หลากหลาย ซึ งทําให้เกิ ดความน่าสนใจและน่าติ ดตามมากขึ[น”18

เมือพิจารณาถึงภาพรวมของคอลัมน์พื 2นฐานในทุกฉบับ ตังแต่
2 ฉบับที 10-67 ซึงเป็ นการ
นําเสนอในรู ปแบบสารคดีนนจะประกอบด้
ั2
วย 2 ส่วนหลักทีสําคัญคือ “ข่ าว” และ “บทวิ เคราะห์

18

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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สถานการณ์ ปัจ จุ บัน” โดยที ใ นส่วนของการวิเ คราะห์ ใ นคอลัม น์ อืนๆจะมี การปรั บเปลี ยน และ
เปลียนแปลงไปทุกปี โดยจะมุ่งเน้ นในการนําเสนอให้ เห็นถึงความหลากหลายของข้ อมูลทัว ไปของ
ประเทศพม่า การนํ าเสนอในแง่มุมทีหลากหลายเหล่านี จ2 ะเป็ นปั จจัยอย่างหนึงที สามารถทํ าให้
ผู้อา่ น หรื อผู้รับสารสามารถทีจะเข้ าใจ และมองเห็นประเทศพม่าโดยรวมได้ ครบทุกๆด้ าน ไม่ว่าจะ
เป็ นด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เป็ นต้ น
ภาพที 14 ตัวอย่างภาพปกวารสารสาละวินโพสต์ในรูปแบบการเขียนในเชิงสารคดี
ทีมา : สาละวินโพสต์,ฉบับที 46-66, เมษายน 2551-สิงหาคม 2554
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5. ประเด็นเนื 2อหาหลักทีนําเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์
จากการสัมภาษณ์ทรรศนะของบรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์คือ “วันดี สันติ วฒ
ุ ิ เมธี ”
ถึงลักษณะรูปแบบเนื 2อหาทีนําเสนอลงในวารสารสาละวินโพสต์นนั 2 ทําให้ ทราบว่า
“Theme ที เลื อกคื อ ‘เรื องพม่า’ โดยที เมื อมองในเรื องพม่านัน[ ไม่ว่าจะเราจะมอง
หรื อพูดในมุมไหน ล้วนเกี ยวข้องกับเรื  อง ‘การเมื อง’ ทัง[ สิ[ น นัน หมายความว่า เราจะพูด
การเมื องทีอ ิ งอยู่กบั เรื องอะไรมากกว่า เช่น ปั ญหาเรื องการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน ซึ งลักษณะ
ดังกล่าวก็ จะมี ทีมาจากปั ญหาการเมื อง, ปั ญหาเรื  องของการแสดงออกของกลุ่มชาติ พนั ธุ์
ต่ างๆ ซึ งเป็ นสภาวะที กลุ่ม ชาติ พนั ธุ์ไม่ สามารถแสดงออกได้ ปั ญ หาดังกล่ าวก็ เ ป็ นเรื  อ ง
‘การเมื อง’ คือเราจะนําเอาปั ญหาย่อยทีเ ป็ นปั ญหาทางการเมื องมาตีโจทย์ออกไป”19

กระนันโดยภาพรวมแล้
2
วจะเห็นได้ ว่าประเด็นเนื 2อหาทีบรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์
ต้ องการนําเสนอเป็ นหลักนัน2 จึงเป็ นเรื องเกี ยวกับปั ญหาต่างๆที ส่งผลกระทบต่อคนพม่า และชน
กลุม่ น้ อยทังที
2 อยูใ่ นประเทศพม่า และประเทศไทยเป็ นสําคัญ อย่างใจความสําคัญตอนหนึงทีวนั ดี
สันติวฒ
ุ ิเมธี ได้ อธิบายและให้ สมั ภาษณ์วา่
“เนือ[ หาที เราต้องการนําเสนอเป็ นหลักนัน[ ส่วนใหญ่จึงเป็ นเรื องปั ญหาการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุษยชนที ส่งผลกระทบต่อการอพยพของคน (ชนกลุ่มน้อย) เข้ามาอาศัยในเมื องไทย,
ปั ญหาเรื องความขัดแย้งของสงครามว่าได้ส่งผลต่อคนข้างในอย่างไร เป็ นต้น ซึ งจะเป็ นเรื อง
แนวนี”[ 20

เมือวิเคราะห์จากทรรศนะทีได้ ให้ สมั ภาษณ์ของบรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์นนจะ
ั2
เห็นได้ วา่ การนําเสนอประเด็นเนื 2อหาผ่านวารสารสาละวินโพสต์จะอยู่บนพื 2นฐานของโจทย์ในการ
ผลิตสือฯทีวา่ “ปั ญหาทางการเมื องในพม่านัน[ ได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชี วิตประชาชน?” ซึงในทีนี 2
อาจได้ แก่ ผลกระทบในเรื องสิ ทธิ มนุษยชน, เรื องวัฒนธรรม, และเรื องอื นๆอี กมาก ฯลฯ โดยที
ประเด็นหลักจะอยู่ทีเ รื องของ “การเมื อง” ซึงหลัง จากนัน2 ก็ จะแตกย่อยออกไปสู่เรื องอื นๆที เป็ น

19
20

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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ปั ญหาทีมีความหลากหลายซับซ้ อน โดยผู้วิจยั จะขอสรุ ปออกมาเป็ นแผนผังทีแสดงถึงภาพรวมที
เป็ นประเด็นเนื 2อหาหลักทีนําเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์
ภาพที 15 ภาพแผนผังแสดงภาพรวมทีเป็ นประเด็นเนื 2อหาหลักทีนาํ เสนอผ่านสาละวินโพสต์

ภาพรวมส่วนใหญ่ของประเด็นเนื 2อหาหลักทางการเมืองทีนําเสนอ
ผ่านวารสารสาละวินโพสต์
การเมือง
นําเสนอโดยการสะท้ อนผ่านรูปแบบของปั ญหาต่างๆ
ปั ญหาด้ านนโยบาย

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิในความเป็ นมนุษย์

การศึกษา

การสาธารณสุข

สิง แวดล้ อม

ฯลฯ

สิทธิชมุ ชน,สิทธิทรัพยากร
สิทธิสตรี ,ความรุนแรงทางเพศ
ฯลฯ

แรงงาน

ปั ญหาเชิงโครงสร้ าง
ความเลวร้ าย และความรุนแรง

ภาพที 16 ภาพแสดงการนําเสนอประเด็นเนื 2อหาภายในวารสารสาละวินโพสต์ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาทาง
การเมืองภายในพม่าทีได้ สง่ ผลกระทบต่อชีวติ ประชาชน
ทีมา : สาละวินโพสต์,ฉบับที 39,46,55
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แต่กระนัน2 นอกจากวารสารสาละวินโพสต์จะเต็มไปด้ วยเรื องราว หรื อเนื อ2 หาที นําเสนอ
เป็ นไปในเชิงสลดหดหู่น่าสังเวชทีเกิดขึ 2นในบริ บททางสังคมการเมืองทีอยู่ภายใต้ รัฐบาลทหารเป็ น
ส่วนใหญ่ หากแต่ยงั มีอีกมุมหนึงทีบรรณาธิการฯก็พยายามคิดหามุมคอลัมน์ทีไม่ตงึ เครี ยดเกินไป
เป็ นมุมเบาๆสบายๆ อย่างเช่น “คอลัมน์ ตามรอยฝั น” ซึงเป็ นเรื องเบาๆเกียวกับการตามหาและทํา
ตามความฝั นของแต่ละคนในประเทศพม่า เพือเป็ นแรงบันดาลใจ หรื อให้ กําลังใจแก่ผ้ ทู ีมีความฝั น
โดยแสดงให้ เห็นว่าแม้ ประชาชนพม่าจะอยู่ในบรรยากาศทางสังคมการเมืองทีตงึ เครี ยดทีทหารเข้ า
ควบคุม ทุกหย่อมหญ้ า หากแต่ความฝั นที อยากจะเป็ น ที อยากจะทํ าก็ ไ ม่ไ ด้ ถูกควบคุม ไปตาม
บรรยากาศทางสังคมการเมืองทีเกิดขึ 2น21 คอลัมน์ในลักษณะดังกล่าวนันเป็
2 นการพัฒนาทางด้ าน
การนําเสนอเนื 2อหาในวารสาละวินโพสต์ของบรรณาธิ การฯในยุคถัดมา เพือทีจะปิ ดช่องโหว่คําติ
หรื อคําแนะนํ าจากผู้อ่านที ว่า “เพราะเหตุใด ทํ าไมเรื  องราวจากประเทศพม่ านัน[ มี แต่ เรื  องหดหู่
หรื อไม่ก็เรื  องหนักๆ ผู้อ่านอยากเห็นแง่มุมที เป็ นมนุษย์ และแง่มุมดี ๆบ้าง”22 คอลัมน์ทีนําเสนอใน
เรื องนี 2 ได้ แก่ เรื อง “ความฝั นของเด็กกะเหรี ยงพลัดถิ นคนหนึง คื อ การเก็บเงิ นส่งกลับไปช่วยพ่อแม่
สร้ างบ้าน หลังจากนัน[ เธอจึ งอยากเก็บเงิ นเพื อ กลับไปทํ างานจิ ตอาสาในชุมชน”23 จึงเห็นได้ ว่าใน
คอลัมน์ดงั กล่าวนันไม่
2 ได้ สะท้ อนให้ เห็นแง่มมุ ทีเป็ นเพียงคนพม่าคนๆหนึงเท่านัน2 หากแต่ก็ได้ แสดง
ให้ เห็นว่า แม้ จะฝั นในสิงทีอยากจะทํา แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริ งในพม่านันกลั
2 บมิอาจเป็ นจริ งได้
ซึงเมือพิจารณาดูถึงเด็กในค่ายผู้ลี 2ภัยทีต่างก็มีความฝั นทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นฝั นอยากเป็ น
หมอ พยาบาล วิศวกร ฯลฯ แต่ความฝั นของเขาก็ไม่อาจเป็ นความจริ งได้ เลย เพราะเมือวิเคราะห์ดู
แล้ วลักษณะดังกล่าวนันไม่
2 ได้ เกิดขึ 2นมาจากการทีเขาขาดความสามารถ หากแต่เพราะพวกเขาตก
อยู่ในสถานะของการเป็ นผู้พลัดถิ น ซึงเป็ นเหตุผลที ทําให้ พวกเขาเหล่านัน2 ไม่สามารถเข้ าสู่การ
ได้ รับการบริ การขัน2 พื 2นฐานทัวไปที เป็ นประโยชน์จากภาครัฐได้ โดยเฉพาะด้ านการเข้ าถึงระบบ
การศึกษาทีดีทีรัฐจัดให้ พวกเขาเหล่านี 2ก็ไม่สามารถเข้ าถึง หรื อเข้ าสู่รูปแบบอาชีพทีตนเองวาดฝั น
ไว้ ได้ เหมือนคนทัว ๆไปทีมีเสรี ภาพ และมีสถานะทางกฎหมายทีให้ การยอมรับในความเป็ นบุคคล
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วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้ าย เปิ ดใจบรรณาธิการ ถอดบทเรี ยนเก้ าปี ประมวลภาพความประทับใจ.
(เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์นนั ทพันธ์พริ น2 ติ 2ง จํากัด, 2554), หน้ า 9.
22
เรื องเดียวกัน, หน้ า 8.
23
เรื องเดียวกัน,หน้ า 9.
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ซึ ง สิ ง เดี ย วที ก ลุ่ ม คนพลัด ถิ น สามารถทํ า ได้ คื อ การเป็ นครู ส อนอยู่ ใ นค่ า ยผู้ ลี ภ2 ั ย ได้ เ ท่ า นัน2 24
ปรากฎการณ์ ดงั กล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเหลือมลํ า2 ทางสังคมทีเกิดขึ 2น ที มีสาเหตุมาจาก
สถานะ และสถานภาพทางกฎหมายทีให้ การรับรองสถานะความเป็ นบุคคลในสังคมพม่า ฉะนัน2
วารสารสาละวิ นโพสต์ ก็จ ะเป็ นตัวกลางหลักที ส ะท้ อนให้ เห็ นถึ ง ปั ญ หาเชิง โครงสร้ างที มี อยู่ใ น
ประเทศพม่าที รัฐบาลไม่ได้ ให้ ความสํ าคัญ หรื อเข้ าไปแก้ ไขปั ญหาทีถูกวิธี เพื อลด หรื อเยียวยา
ปั ญหาทีเกิดขึ 2น
นอกจากนันก็
2 ยังมี คอลัมน์ อืนๆอี กมากมาย ซึงถื อเป็ นพัฒนาการสํ าคัญในการนํ าเสนอ
เนื 2อหาข่าวสารของวารสารสาละวินโพสต์อย่างต่อเนือง ได้ แก่ คอลัมน์ “กฎหมายเพื อ คนชายขอบ”
โดยบรรณาธิ การฯ จะมอบหมายให้ มีผ้ ูรับผิดชอบในการเขี ยน ซึงสํ าหรั บคอลัมน์ นีจ2 ะเขี ยนโดย
ศ.ดร.พัน ธุ์ พิ ทย์ กาญจนจิ ตรา สายสมุทร ซึ ง จะมี ค วามสํ าคัญ อย่ างมากต่อกลุ่ม ผู้มี ปั ญ หาไร้
สัญชาติ, คอลัมน์ “เมนูอาหารชาติ พนั ธุ์” ซึงจะเป็ นคอลัมน์เบาๆแนะนําอาหารของชนกลุ่มต่างๆ
โดยบรรณาธิการฯได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่ ในคอลัมน์นี 2จะเป็ นวิธีการหนึงทีสามารถเปิ ดโอกาสให้ ชนกลุ่ม
น้ อยพม่าได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมโดยตรงในการนําเสนอสาระต่างๆทีเป็ นประโยชน์ผ่านวารสารสาละ
วินโพสต์ โดยทีจะเชิญตัวแทนชนกลุม่ น้ อยมาประกอบอาหารให้ ดกู นั เลย ซึงระหว่างการทํานันก็
2 จะ
มี ทีมงานฯคอยบันทึกวิ ธี การทํ าทุกๆขัน2 ตอนอย่างละเอี ยด25 ในคอลัม น์ นีถ2 ื อได้ ว่าเป็ นคอลัม น์
สําคัญทีองค์กรฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ชนกลุ่มน้ อยในพม่าได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการนําเสนอเนื 2อหาที
เป็ นประโยชน์ลงในวารสารสาละวินโพสต์ ซึงจะทําให้ เกิดความน่าสนใจ หรื อแม้ กระทัง ผู้อ่านทีชืน
ชอบในการทํ าอาหาร ก็ สามารถที จะนํ าสูตร หรื อวิธีการทํ าไปทดลองปฏิ บตั ิได้ ด้วยตนเอง การ
ได้ มาซึง ข้ อมูลในการเขียนเนื 2อหาคอลัมน์นี 2จึงมีลกั ษณะเป็ นไปในเชิงข้ อมูลชันต้
2 นทีมาจากเจ้ าของ
อาหารโดยตรง, คอลัมน์ “ต่ างเรื  องมุมเดี ยว” ซึงจะเป็ นคอลัมน์ ทีไม่ได้ หนักมาก เพราะเป็ นการ
นําเสนอโดยใช้ สือประเภทภาพยนตร์ แต่ทงนี
ั 2 2ทังนั
2 นผู
2 ้ เขียนก็จะเลือกนําเสนอภาพยนตร์ ในแง่มมุ ที
สอดคล้ องเชือมโยงกับสถานการณ์ภายในพม่า การเมือง รวมถึงด้ านสังคมวัฒนธรรมเป็ นหลัก เช่น
เรื อง Beyond Rangoon สู้เพือเธอ อองซาน ซูจี, Not one less เด็กหัวใจสู้และครู ตวั น้ อย, I am
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เรื องเดียวกัน,หน้ า 9.
สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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David – เด็กผู้ชาย หัวใจไม่ยอมแพ้ , Innocent Voices – เสียงบริ สุทธิ หยุดสงคราม, Hotel
Rawanda ทางเดียวทีเราจะรอดคือการช่วยเหลือกัน”, Dirty Pretty Things ลบเหลียมเลว,
Offside ผู้หญิงก็มีหวั ใจ, This prison where I live เมือตลกต้ องกลายเป็ นนักโทษการเมือง ฯลฯ
ภาพที 17 ภาพการนําเสนอประเด็นเนื 2อหาคอลัมน์ใหม่อืนๆ (คอลัมน์ตา่ งเรื องมุมเดียว)
ทีมา : สาละวินโพสต์,ฉบับที 58,60,65

จากลักษณะเบื 2องต้ นเป็ นเพี ยงตัวอย่างคอลัมน์ ใหม่ๆที ได้ พัฒนาขึน2 มาในแต่ละยุคโดย
ทีมงานผู้เขียนอย่างต่อเนือง พัฒนาการในการนําเสนอเนื 2อหาทีหลากหลายดังกล่าว นัยยะหนึงมี
ทีมาจากการติชมของผู้อ่านที เสนอแนะเข้ ามาอย่างต่อเนื องจนทํ าให้ เนื อ2 หาในวารสารสาละวิน
โพสต์ได้ รับการพัฒนา และปรับปรุ งเพิมเติมเรื อยมา กระนันพั
2 ฒนาการในแต่ละยุคจึงเกิดขึ 2นมา
เพื อมุ่งหวังทีจะผลิตออกมาให้ ผ้ ูอ่านมี ความพึงพอใจ หรื อตอบสนองผู้บริ โภคสื อประเภทนี เ2 ป็ น
สําคัญ พร้ อมทังจะทํ
2 าให้ เข้ าใจในอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตน และสภาวะปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ 2นใน
สังคม ซึงมาจากสถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศพม่าทีมีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้ อย ทุก
กระบวนการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารผ่านวารสารสาละวินโพสต์จึงเป็ นไปเพือสร้ างความเข้ าใจใน
ความเป็ นจริ งของคนทัว ไป และชนกลุม่ น้ อยในพม่า รวมถึงเข้ าใจสภาพความเป็ นจริ งทางการเมือง
ภายในพม่าทีเกิดขึน2 โดยมีหัวใจในการทํ างานที สําคัญคือ “การสร้ างความเป็ นธรรม” ให้ แก่ผ้ ูที
ได้ รับผลกระทบ

บทที 6
วิเคราะห์ เนือ หาวารสารสาละวินโพสต์
นับตังแต่
 เดือนกรกฎาคม ปี พุทธศักราช 2545 ทีสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
อย่าง “วารสารสาละวิ นโพสต์ ” ได้ ถกู ก่อตังขึ
 นมาเพือนําเสนอเรื องราวทีม่งุ เสริ มสร้ างความเข้ าใจ
เกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีอาศัยอยู่ทงภายในประเทศพม่
ั
าและในประเทศไทย การนําเสนอของ
สือทางเลือกประเภทวารสารฯ พบว่าผู้ผลิตจะเน้ นในการนําเสนอประเด็นหลากหลายมิติมากกว่า
สือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ได้ แก่ สถานการณ์ปัจจุบนั (ด้ านสังคมการเมือง), ชนกลุ่ม
น้ อ ย/ชนเผ่ า, สถานที สํ าคัญ , การต่อ สู้ (สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ,สิ ทธิ ท รั พ ยากร), และสัง คมวัฒ นธรรม
ในขณะที เ ว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ จ ะสนใจและให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การนํ า เสนอในมิ ติ
สถานการณ์ปัจจุบนั ในพม่าเป็ นหลักเพียงประเด็นเดียวเท่านัน
สําหรับการวิเคราะห์ในบทนี  ผู้วิจยั จะขอเริ มต้ นด้ วยการสรุ ปภาพรวมประเด็นเนื อหาทีถูก
นําเสนอผ่านสื อประเภทวารสารสาละวินโพสต์ โดยจะวิเคราะห์ ผ่านภาพหน้ าปก และข้ อความ
หลักจากปก ซึงเป็ นประเด็นใจความสําคัญทีวารสารฯแต่ละฉบับต้ องการนําเสนอ (ทัง 67 ฉบับ)
จากนันจะวิ
 เคราะห์ปฏิสมั พันธ์ สือ กับบริ บทเหตุการณ์ ประชาธิ ปไตยในพม่าโดยเชือมโยงกับการ
ตอบคําถามการวิจยั ทัง 3 ข้ อ อาทิ การสะท้ อนให้ เห็นถึงอุดมการณ์บางอย่างของกลุ่มผู้ผลิตทีมีตอ่
การนําเสนอประเด็นเนื อหา จากนันจะศึ
 กษาบทบาทของสือประเภทวารสารฯในการสือสารเรื องชน
กลุม่ น้ อยพม่า และจะจบลงทีประเด็นการอธิบายเชือมโยงให้ เห็นบทบาทในการต่อสู้ทางการเมือง
ของชนกลุม่ น้ อยพม่าทีกระทําผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์ โดยทีกระบวนการวิเคราะห์จะลําดับ
การอธิบายด้ วยบริ บทเวลาก่อน และหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่าทียึดเกณฑ์ในการ
แบ่งช่วงเวลาจากบริ บทการเลือกตังในวั
 นที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ของพม่า คือ วารสารสาละ
วินโพสต์ฉบับที 57-67 (มกราคม 2553-ตุลาคม 2554)
6.1 ภาพรวมประเด็นเนือ หาหลักจากวารสารสาละวินโพสต์ 67 ฉบับ (ศึกษาผ่ านประเด็น
หลักจากปก)
ตลอดระยะเวลาตังแต่
 เดือนกรกฎาคม ปี 2545 กระทัง ถึงเดือนตุลาคม 2554 รวม 9 ปี ที
วารสารสาละวินโพสต์ ได้ ทํางานในรู ปแบบการเป็ นสื อทางเลือกข้ ามพรมแดนนัน ผู้วิจัยจะขอ
วิเคราะห์ให้ เห็นความถี และปริ มาณของประเด็นในการนําเสนอผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์เป็ น
การเบื อ งต้ นก่ อนเพื อที จะทํ าให้ เ ห็ นภาพรวมทัง หมด (โดยจะวิเ คราะห์ ใ นเชิ งของปริ ม าณและ
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ความถีในการนําเสนอประเด็นหลักผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ทงั  67 ฉบับ) เพราะหน้ าปก
วารสารฯจะเป็ นกุญแจสําคัญในการสะท้ อนให้ เห็นปรากฏการณ์ทีเป็ นประเด็นหลักต่างๆซึงผู้ผลิต
ต้ องการนําเสนอ (ศึกษาการแจกแจงภาพปก และการวิเคราะห์หน้ าปกในภาคผนวก)
6.1.1 วิเคราะห์ภาพรวมปริ มาณและความถีในการนําเสนอประเด็นหลักจากปกวารสาร
สาละวินโพสต์ ฉบับที 1-67
ตารางที 1 ตารางแสดงปริ มาณความถีของประเด็น และบริ บททีน ําเสนอผ่านปก
วารสารสาละวินโพสต์ ฉบับที 1-67 (ตังแต่
 เริ มก่อตัง ถึงวาระยุติการผลิต)
ประเด็นเรือง
สถานการณ์ปัจจุบนั (ด้ านสังคม และการเมือง)
ชนกลุม่ น้ อย หรื อชนเผ่า
สถานทีสาํ คัญทีเ กียวข้ องกับสังคมการเมือง
การต่อสู้ (สิทธิเสรี ภาพ,สิทธิทรัพยากร)
สังคม และวัฒนธรรม
การสังเคราะห์ทกุ ประเด็น

จํานวนเล่ ม
43 ฉบับ
15 ฉบับ
12 ฉบับ
8 ฉบับ
8 ฉบับ
2 ฉบับ

ความถีในการนําเสนอ (เปอร์ เซ็นต์ )
48.86%
17.05%
13.64%
9.09%
9.09%
2.27%

หมายเหตุ : การคิดค่าเฉลีย ภาพรวมความถีในการนําเสนอเป็ นเปอร์ เซ็นต์นนั  มาจากปกวารสาร
สาละวินโพสต์ทงหมด
ั
67 ฉบับ ซึง ปกในบางฉบับอาจมีมากกว่า 1 ประเด็น

จากตารางแจกแจงความถี ทีผ้ ูวิจยั ได้ สรุ ปออกมานัน พอจะอธิ บายผลสรุ ปโดยเรี ยงจาก
ประเด็นทีนําเสนอผ่านหน้ าปกมากทีสดุ ไปสู่ประเด็นทีนําเสนอผ่านหน้ าปกน้ อยทีสดุ ตามลําดับได้
ดังต่อไปนี 
1) ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบนั ทางด้ านสังคม และการเมือง : เป็ นการให้ ความสําคัญกับ
“สถานการณ์ ปัจจุบนั ทางด้านสังคม และการเมื อง” ทีเกิดขึ นในพม่า ซึงเป็ นช่วงเวลาที วารสาร
สาละวินโพสต์ได้ ถกู ผลิตออกมาในแต่ละฉบับ โดยทีภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบนั จะเกียวข้ อง
และเชือมโยงเข้ ากับประเด็นด้ านสังคมการเมือง ซึงได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ปั ญหา และ
ผลกระทบทีเกิดขึ น ได้ แก่ รัฐบาลพม่าเตรี ยมผลิตอาวุธเคมี (ฉบับที 2), ทูต UN ยัวR ะพม่าติดเครื อง
ดักฟั ง (ฉบับที 6), นานาชาติเรี ยกร้ องรัฐบาลพม่ารี บปล่อยตัวนางอองซานซูจี (ฉบับที 8), วิกฤติป่า
ไม้ ในพม่า ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (ฉบับที 10), ชะตากรรมชนกลุ่มน้ อย หลังเจรจาหยุดยิง!
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(ฉบับที 11), ตามรอยขบวนการค้ าสัตว์ป่าในพม่า (ฉบับที 25),ครอบครัวในบ้ านสังกะสี การต่อสู้
ของชีวิตเล็กๆในเมืองใหญ่(ฉบับที 36),จากสึนามิถึงนาร์ กิส เสียงรํ าไห้ ทีไม่มีใครได้ ยิน (ฉบับที 46),
ลมหายใจรวยระริ นบนต้ นนํ า อิระวดี (ฉบับที 57) เป็ นต้ น จากตัวอย่างเบื องต้ นได้ สะท้ อนให้ เห็น
ประเด็นการเชือมโยงระหว่างสถานการณ์ ปัจจุบนั และการเมืองทีมีความสัมพันธ์ กนั อย่างแยกไม่
ออก ซึงจะมี ประเด็นสํ าคัญอยู่ 2 ประเด็นด้ วยกันคื อ ประเด็นด้ านสถานการณ์ ปัจจุบนั และใน
ขณะเดี ย วกั น สถานการณ์ ปั จ จุ บัน เหล่ า นั น ก็ เ กี ย วข้ องกั บ สัง คมการเมื อ ง ซึ ง แต่ ล ะฉบับ จะ
ประกอบด้ วย 2 มิติทีเชื อมโยงเป็ นเนื อหาหลักเดียวกัน ดังนัน การวิเคราะห์ สํารวจภาพรวมของ
Theme ทีนําเสนอผ่านหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์จึงทําให้ ผ้ ูวิจยั สามารถแยกแยะได้ ว่า การ
นําเสนอในประเด็นสถานการณ์ ปัจจุบนั ทีมีการสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางการเมือง มีจํานวน
ทังสิ
 นถึง 43 ฉบับ* ซึงมีปริ มาณมากทีสดุ ดังนันผลจากการวิ

เคราะห์พบว่า Theme เนื อหาหลักที
เป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั ด้ านสังคมการเมืองถือเป็ นความต้ องการของกลุ่มผู้ผลิตวารสารสาละวิน
โพสต์ทีต้องการนําเสนอออกมามากทีสดุ
2) ประเด็นชนกลุม่ น้ อยพม่า : เป็ นการให้ ความสําคัญกับเรื องราวทีเกียวข้ องกับ “ชนกลุ่ม
น้อย” ที มีถินฐานอยู่ภายในอาณาเขตประเทศพม่า ลักษณะดังกล่าวเป็ นการนํ าเสนอให้ เห็นถึง
รู ปแบบวิถีชีวิต ลักษณะเฉพาะตัวตนทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ รวมถึงปั ญหาทีมีอยู่
ในพม่ าซึง ได้ ส่ง ผลกระทบต่อกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ในประเด็ นนี จ ึง ครอบคลุม หลายมิ ติ แต่ทุก มิ ติจ ะ
เชือมโยงเข้ ากับชนกลุ่มน้ อย หรื อชนเผ่าแต่ละกลุ่ม ซึงภาพรวมของประเด็นเนื อหาหลักทีนําเสนอ
ผ่านหน้ าปกในมิติข องชนกลุ่ม น้ อย หรื อชนเผ่าในพม่านัน ได้ แ ก่ ชี วิตเลื อกเกิ ดไม่ไ ด้ ของคนไร้
สัญ ชาติ (ฉบับที 16), จากรั ฐคะฉิ นสู่ถินเชี ยงดาว การรื อ ฟื นวัฒ นธรรมชาวคะฉิ นในเมื องไทย
(ฉบับที 19), ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ คนกะเหรี ยงบนเส้ นพรมแดนตะวันตก (ฉบับที 21), วิถีชนเผ่า
จากรัฐคะเรนนีในค่ายผู้ลี ภัย (ฉบับที 29) เป็ นต้ น ซึงจากการสํารวจ และวิเคราะห์ภาพรวมทําให้
ผู้วิจยั เห็นมิติการนําเสนอในประเด็นชนกลุ่มน้ อย หรื อชนเผ่าทีมีความเชือมโยงกับมิติด้านต่างๆ
หลากหลายมิติ มีจํานวนทังสิ
 น 15 ฉบับ** ประเด็นนี จึงเป็ นประเด็นรองลงมาของผู้ผลิตวารสาร
สาละวินโพสต์ทีต้องการนําเสนอ
*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอประเด็นด้ าน “สถานการณ์ปัจจุบนั โดยเชือมโยงกับลักษณะทางสังคมการเมืองพม่า” มี
ทัง หมด 43 ฉบับ คื อ วารสารฯฉบับที 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,22,23,25,26,29,30,31,32,36,37,39,40,42,43,44,
45,46,47,50,51,55,57,61,62,63,65,66 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
**
ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอประเด็นทีเกียวข้ องกับชนกลุ่มน้ อยทีครอบคลุมหลากหลายมิตินนั  มีทงหมด
ั
15 ฉบับ
คือ ฉบับที 16,19,20,21,22,26,29,35, 41,45,48,51,54,55,56 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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3) ประเด็นสถานทีสําคัญทีเกียวข้ องกับสังคมและการเมืองพม่า : ในแง่นี เป็ นการมุ่งสร้ าง
ความเข้ าใจให้ ผ้ อู า่ นเห็นถึงอีกมิตใิ นสังคมพม่าทีนําเรื องด้ วยการอธิบายเข้ ากับสถานทีสําคัญต่างๆ
ได้ แก่ หุบเขานู่เจียง สายนํ าสาละวินสีมรกตทียูนนาน (ฉบับที 13), แบกเป้เทียวเมืองพม่า ความ
งดงามหลังม่านนํ า ตา (ฉบับที 24), แม่ตาวคลิ นิ ก แสงสว่างในความมื ดบนชายแดนตะวันตก
(ฉบับที 31), การเดินทางตามหาคนตัวจิ\วแห่งภูเขาหิมะในรัฐคะฉิน (ฉบับที 41) ฯลฯ จะเห็นได้ ว่า
ในประเด็นด้ านสถานที นัน ผู้ผลิตวารสารสาละวินโพสต์มักจะเชื อมโยงสถานที เข้ ากับประเด็น
ทางด้ านอืนๆ อาทิ ด้ านการเมือง, ด้ านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ ซึงนอกจากจะเป็ นการอธิบายให้ เห็น
ถึงลักษณะโดยทัว ไปของสถานทีนนๆแล้
ั
ว ยังทําให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างสถานทีกับ
สังคมการเมือง ดังนันจากการวิ

เคราะห์สํารวจภาพรวมของประเด็นทีนําเสนอผ่านหน้ าปกวารสาร
สาละวินโพสต์ปรากฏว่าการนําเสนอในประเด็นสถานทีสําคัญทีเชือมโยงเข้ ากับประเด็นด้ านต่างๆ
อาทิ ด้ านสถานการณ์ ปัจจุบนั ที สมั พันธ์ กับประเด็นด้ านการเมื อง ด้ านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ มี
จํ า นวนทัง สิ น ถึ ง 12 ฉบับ * ซึ ง เป็ นประเด็ น เนื อ หาลํ า ดับ ที ส ามรองลงมาจากประเด็ น ด้ า น
สถานการณ์ปัจจุบนั (สังคมการเมือง) และประเด็นชนกลุม่ น้ อย
4) ประเด็นการต่อสู้เรี ยกร้ อง “สิทธิเสรี ภาพ”, “สิทธิทรัพยากร”
สําหรั บประเด็นด้ านการต่อสู้เพื &อเรี ยกร้ อง “สิ ทธิ และเสรี ภาพ” นัน จะมี จํานวนวารสารที
นําเสนอในประเด็นดังกล่าวอยู่ 7 ฉบับ ในขณะเดียวกันประเด็นด้ านการต่อสู้เพื อ& เรี ยกร้ อง “สิ ทธิ
ทรัพยากร” มี เพี ยง 1 ฉบับ ซึงเมื อรวบรวมประเด็นการต่อสู้ก็จ ะพบว่ามี 8 ฉบับด้ วยกัน** ได้ แ ก่
การต่ อ สู้ ข องผู้ หญิ ง บนลุ่ ม นํ า อิ ร ะวดี -สาละวิ น (ฉบับ ที 23), จิ น ตนาการมี พ รมแดนในโลก
วรรณกรรมพม่า (ฉบับที 27), โรงเรี ยนของหนู โอกาสทางการศึกษาของเด็กในพม่า (ฉบับที 28),
คณะตลกหนวด ผู้กล้ าแห่งกรุ งมัณฑะเลย์ (ฉบับที 33) ฯลฯ ซึงทังหมดเป็

นเรื องราวการต่อสู้เพือ
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ในขณะเดี ยวกัน ก็ มี เ พี ย ง 1 ฉบับ ที เ สนอประเด็ นเกี ย วกับการต่อสู้เ พื อสิ ท ธิ
ทรัพยากร คือ “อัญมณีในพม่า” ขุมทรัพย์กลางสนามรบ (ฉบับที 32)

*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอในประเด็นทีเกียวข้ องกับสถานทีสําคัญทีเกียวข้ องกับสังคมการเมืองพม่า ซึงได้ เชือมโยง
ความสัมพันธ์เข้ ากับมิติด้านอืนๆ อาทิ ด้ านสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเกียวข้ องกับการเมือง, ด้ านสังคมวัฒนธรรม ฯลฯ มีทงหมด
ั
12 ฉบับ คือ
ฉบับที13,19,24,31,41,42, 49,52,53,54,58,60 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
**
ปกวารสารสาละวินโพสต์ ทีนําเสนอในรู ปแบบประเด็นด้ านการต่อสู้ มี ทัง หมด 8 ฉบับ ซึงแบ่ง เป็ นการต่อ สู้เพือ (สิทธิ
เสรี ภาพ) มีทงหมด
ั
7 ฉบับ คือ ฉบับที ฉบับที 23,27,28,33,34,38,66 และประเด็นการต่อสู้ (สิทธิทรัพยากร) มี 1 ฉบับคือ ฉบับที 32 (ดู
ชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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5) ประเด็นด้ านสังคมและวัฒนธรรม จากการสํารวจพบว่ามีจํานวนวารสารทีนําเสนอใน
ประเด็นนี อยู่ 8 ฉบับ* ซึงเท่ากับจํานวนวารสารทีนําเสนอในประเด็นด้ านการต่อสู้ (สิทธิ เสรี ภาพ
และสิทธิทรัพยากร) ได้ แก่ จากรัฐคะฉินสู่ถินเชียงดาว การรื อ ฟื น วัฒนธรรมชาวคะฉินในเมืองไทย
(ฉบับที 19), บทเพลงไทใหญ่เหนือเส้ นพรมแดน (ฉบับที 20), ย้ อนรอยจ้ าตไต ลิเกไทใหญ่ใน
กระแสความเปลียนแปลง (ฉบับที 48), ปั นรถถี บเทียวเมืองซิตตวย ดินแดนสองวัฒนธรรมบนรัฐ
ชายฝั งตะวันตก (ฉบับที 53) เป็ นต้ น ดังนันผลสรุ

ปที ได้ รับจากการใช้ ตารางแจกแจง (Coding
Sheet) พบว่าประเด็นทีผ้ ผู ลิตสือมุ่งหวังจะนําเสนอเป็ นลําดับที 4 มี 2 ประเด็นหลักทีสําคัญคือ
ประเด็นทางด้านการต่ อสู้ (สิ ทธิ เสรี ภาพ และสิ ทธิ ทรัพยากร) และ ประเด็ นทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ซึง ทัง 2 ประเด็น เป็ นเนื อหาหลักทีผ้ ผู ลิตให้ นํ าหนักความสําคัญเท่ากัน
6) การสังเคราะห์ ทุกประเด็น (2 ฉบับ) : ในแง่นีเ ป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมทุกประเด็นที
ผ่านมา อาทิ ประเด็นด้ านสถานการณ์ปัจจุบนั ทางสังคมการเมือง, ด้ านชนกลุ่มน้ อยในมิติต่างๆ,
ด้ านสถานทีสําคัญ ซึงมีการเชือมโยงสถานทีเข้ ากับมิติด้านต่างๆโดยเฉพาะสังคมการเมือง, ด้ าน
การต่อสู้ (สิทธิ เสรี ภาพ และสิทธิ ทรัพยากร), และด้ านสังคมวัฒนธรรม ซึงมี เพี ยง 2 ฉบับเท่านัน0
จากทังหมด

67 ฉบับ คือ ฉบับที 59 (ครบรอบ 8 ปี ของการเดินทางท่ามกลางม่านหมอก) และฉบับ
ที 67 (สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้ าย เปิ ดใจบรรณาธิ การ ถอดบทเรี ยนเก้ าปี ประมวลภาพความ
ประทับใจ) ซึง ทังสองฉบั

บเกิดขึ นมาในช่วงเวลาทีเป็ นบริ บทของการครบรอบในการผลิตสือ รวมถึง
ฉบับสุดท้ ายที เป็ นการสรุ ปทุกด้ านตลอดระยะเวลา 9 ปี ที ผ่านมาที สือประเภทวารสารสาละวิน
โพสต์ ไ ด้ มี บทบาทในฐานะเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนเพื อนํ าเสนอเรื องราวต่างๆเกี ยวกับ
ประเทศพม่าให้ กับคนไทยได้ ทราบ และเกิ ดความเข้ าใจ จากลักษณะดังทีกล่าวมาทัง หมดนัน
ผู้วิจยั จะขอสรุปให้ เห็นภาพทีชดั เจนโดยใช้ เครื องมืออธิบายเป็ น “แผนภูมิวงกลม” อันจะช่วยทําให้
เห็นภาพความถีในการนําเสนอประเด็นทีเป็ นบริ บทต่างๆได้ อย่างชัดเจน

*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอในรู ปแบบประเด็นด้ านสังคมและวัฒนธรรมนัน มีทัง หมด 8 ฉบับ คือ ฉบับที 19,20,
48,52,53,56,60,64 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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ภาพที 18 ภาพแผนภูมิวงกลมแสดงภาพรวมหมวดหมู/่ ประเด็นเรื องทีนําเสนอ
ผ่านภาพหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ ฉบับที 1-67
การสังเคราะห์ทกุ
ประเด็น, 2.27%

สังคมวัฒนธรรม,
การต่อสู้ (สิทธิ
9.09%
เสรี ภาพ,สิทธิ
ทรัพยากร), 9.09%

สถานทีส ําคัญที
เกียวข้ องกับสังคม
การเมือง, 13.64%

สถานการณ์ปัจจุบนั
(ด้ านสังคมและ
การเมือง), 48.86%

ชนกลุม่ น้ อย หรื อชน
เผ่า, 17.05%

6.1.2 วิเคราะห์ ปริ มาณและความถีในการนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักจากปกวารสาร
สาละวินโพสต์ฉบับที 1-67

อหาหลั
กทีนําเสนอ
ตารางที 2 ตารางสรุปภาพรวมปริ มาณและความถีในการนําเสนอประเด็นเนือหาหลั
ผ่านปกวารสารสาละวินโพสต์ ฉบับที 1-67
ประเด็นเนือ หาหลัก
ความเลวร้ าย,ความรุนแรง,, และความไม่
ยุติธรรมของทหารพม่า
ปั ญหาเชิงนโยบายของรั
ของรัฐบาลพม่า
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ามพ้ นมายาคติ
สถานทีสาํ คัญทีเ กียวข้ องกับสังคมการเมืองพม่า
การเปลีย นแปลงทางการเมืองสูป่ ระชาธิปไตย
การสังเคราะห์ทกุ ด้ าน

จํานวนเล่ ม
25 เล่ม

ความถีในการนําเสนอ (เปอร์ เซ็นต์ )
33.78
33.78%

21 เล่ม
13 เล่ม
12 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ

28.39%
17.57
17.57%
16.22
16.22%
1
1.34%
2
2.70%

หมายเหตุ : การคิดค่าเฉลียความถีในการนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักเป็ นเปอร์ เซ็นต์นนั  มาจากปก
วารสารสาละวินโพสต์ทงหมด
ั  67 ฉบับ ซึง ในบางฉบับอาจมีมากกว่า 1 ประเด็นเนื อหาหลัก
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ผลสรุ ป ที ผ้ ู วิ จั ย ได้ สํ า รวจและวิ เ คราะห์ อ อกมา จะเห็ น ได้ ว่ า นํ า หนัก หรื อ ความถี ที
บรรณาธิการ และทีมงานผลิตวารสารสาละวินโพสต์ต้องการถ่ายทอดนําเสนอออกมานัน พอจะ
อธิบายโดยเรี ยงจากประเด็นเนื อหาหลักของวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอผ่านหน้ าปกมากทีสดุ
ไปสูป่ ระเด็นทีนําเสนอเนื อหาหลักน้ อยทีสดุ ตามลําดับได้ ดงั ต่อไปนี 
1) ประเด็นความเลวร้ าย ความรุ นแรง และความไม่ยุติธ รรมของทหารพม่า ผ่านการ
อธิบายโดยใช้ ปรากฏการณ์ทีเป็ นการกระทําด้ านต่างๆของทหารพม่า หรื อสถานการณ์ทางสังคมที
เกิ ดขึ น ซึงเป็ นปั ญหาที ได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะปั ญหาความทุกข์ ยากลํ าบากที
เกิดขึ นจากการกระทําของทหารเป็ นตัวสะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย ความรุ นแรง และความไม่
เป็ นธรรมทีเกิดขึ นในสังคมพม่า ได้ แก่ ข้ อสังเกตความไม่โปร่งใสการตรวจสอบคดีข่มขืน(ฉบับที 3),
ชะตากรรม!“ซูจี”ยังมืดมน(ฉบับที9),วิกฤติป่าไม้ ในพม่า ความขัดแย้ งของผลประโยชน์(ฉบับที10),
ข่มขืน สงครามบนเรื อนร่างหญิง(ฉบับที15), เด็กกําพร้ าและหมูบ่ ้ านคนทุกข์บนดอยไตแลง (ฉบับที
22), วิถีชนเผ่าจากรัฐคะเรนนีในค่ายผู้ลี ภัย (ฉบับที 29), ชีวิตบนเส้ นด้ ายบนแผ่นดินสงครามรั ฐ
กะเหรี ยง (ฉบับที 30), “อัญมณีในพม่า” ขุมทรัพย์กลางสนามรบ (ฉบับที 32), ชะตากรรมหอหลวง
ใต้ เงาเผด็จการ (ฉบับที 42), จากสึนามิถึงนาร์ กิส เสียงรํ าไห้ ทีไม่มีใครได้ ยิน (ฉบับที 46),ชะตา
กรรมใต้ กระบอกปื นและควันไฟบนแผ่นดินกะเหรี ยงและไทใหญ่ (ฉบับที 55) เป็ นต้ น จากตัวอย่าง
ประเด็นเนื อหาหลักดังกล่าว บางปรากฏการณ์จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,และ
ความไม่เป็ นธรรมที เกิ ดขึน โดยตรง ในขณะเดียวกันบางฉบับก็ นําเสนอให้ เห็นบริ บทของความ
เลวร้ าย ความรุ นแรง และความไม่ยุติธรรมที เกิดขึน ทางอ้ อมผ่านปรากฏการณ์ ต่างๆในรู ปแบบ
ปั ญหา หรื อการกระทําต่างๆทีได้ สร้ างผลกระทบต่อประชาชนภายในประเทศ โดยเฉพาะรากเหง้ า
ของปั ญหาและผลกระทบทีเกิดขึ นมาจากความบกพร่องในการบริ หารราชการของรัฐบาลพม่า
จากการวิเคราะห์สํารวจภาพรวมของประเด็นเนื อหาหลักทําให้ ผ้ ูวิจยั สามารถแยกแยะได้
ว่าการนํ าเสนอประเด็นเนื อ หาหลักที สะท้ อนให้ เห็นถึงประเด็นความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,และ
ความไม่ยตุ ธิ รรมโดยเชือมโยงเข้ ากับประเด็นด้ านต่างๆ อาทิ ด้ านสถานการณ์ปัจจุบนั ทีสะท้ อนให้
เห็นถึงรูปแบบปั ญหา และผลกระทบ ฯลฯ มีจํานวนความถีทงสิ
ั  นถึง 25 ฉบับ* รู ปแบบเนื อหาทีเป็ น
ประเด็ นเนื อ หาหลักดัง กล่าว ซึง เชื อมโยงเข้ า กับปรากฏการณ์ หรื อสถานการณ์ ต่างๆ จึง เป็ น
ประเด็นหลักของกลุม่ ผู้ผลิตวารสารสาละวินโพสต์ทีต้องการนําเสนอมาเป็ นอันดับแรกสุด
*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ ทีนําเสนอประเด็ นเนือ หาหลักทีส ะท้ อนให้ เห็นถึง “ความเลวร้ าย ความรุ นแรง และความไม่
ยุติธรรมของทหารพม่า” มีทงหมด
ั
25 ฉบับ คือ ฉบับที 2,3,5,6,8,9,15,18,22,24,27,29,30,32,33,34,42,43,45,46,47,50,55,62,66 (ดู
ชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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2) ประเด็นปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่า สะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบทีเกิดขึ นมาจาก
ความบกพร่ อง หรื อความไม่ใส่ใจในการบริ หารกิ จ การภาครั ฐของรั ฐบาลพม่า ส่งผลทํ าให้ เกิ ด
ปั ญ หาสํ า คัญ ที ก ระทบต่อ ความเป็ นอยู่ ข องประชาชนภายในประเทศ โดยเฉพาะปั ญ หาเชิ ง
นโยบายทีเกิ ดขึ นมาจากความบกพร่ อง และความล้ มเหลวในตัวนโยบาย หรื อกรอบแนวทางใน
การบริ หารของรัฐบาลทีไร้ เสถียรภาพ รวมถึงการคํานึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้ อง (เห็น
ได้ จ ากการนํ าเอาเงิ นงบประมาณในการบริ หารจัดการภาครั ฐ และการจัดการประชาชนมาใช้
สนับสนุนบํารุ งกองทัพ รวมทังอาวุ
 ธยุทโธปกรณ์ เป็ นหลัก แม้ กระทัง การทุจริ ตคอรัปชัน ในรู ปแบบ
ต่างๆ) จนเป็ นเหตุทําให้ ประชาชนภายในประเทศไร้ ความมัน คงในการดําเนินชีวิต ประสบกับความ
ทุกข์ยากลําบากทีไร้ การเยียวยาและช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐ ความเหลือมลํ าในการเข้ าถึงฐาน
ทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่า และการเข้ าถึงระบบบริ การขันพื
 นฐานทีดี หรื อสวัสดิการด้ านต่างๆของภาครัฐ
ซึง เป็ นการลิดรอนศักยภาพ หรื อศักดิศf รี ของความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นพลเมืองภายในประเทศ
ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอในแง่ประเด็นเนื อหาหลักทีสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาเชิง
นโยบายของรัฐบาลพม่ามีทงหมด
ั
21 ฉบับ* ตัวอย่างได้ แก่ ชะตากรรมชนกลุ่มน้ อย หลังเจรจาหยุด
ยิง! (ฉบับที 11), ยุทธการตัดอาหาร ความรุนแรงทีมองไม่เห็น (ฉบับที 14), ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ ของ
คนไร้ สญ
ั ชาติ (ฉบับที16), ชีวิตในมุมมืดของชายขายบริ การไทใหญ่ (ฉบับที 26), โรงเรี ยนของหนู
โอกาสทางการศึกษาของเด็กในพม่า (ฉบับที 28), แม่ตาวคลินิก แสงสว่างในความมืดบนชายแดน
ตะวันตก (ฉบับที 31), ครอบครัวในบ้ านสังกะสี การต่อสู้ของชีวิตเล็กๆในเมืองใหญ่ (ฉบับที 36),
จากพม่าสูม่ หาชัย ชีวิตแรงงานอพยพบนแผ่นดินต่างถิน (ฉบับที 37), เด็กเร่ ร่อน การดิ นรนของคน
ตัวเล็กบนถนนชายแดน (ฉบับที 39), จากเกาะสองสูร่ ะนอง ชีวิตใหม่บนอีกฟากฝั งอันดามัน (ฉบับ
ที 40), มอแกน ชาวเลที ถูกลื ม (ฉบับที 51) เป็ นต้ น จากลักษณะดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เ ห็นถึ ง
รู ปแบบของปั ญ หา หรื อปรากฏการณ์ ความหลากหลายของผลกระทบที เ กิ ดขึน มาจากความ
บกพร่ องในการบริ หารจัดการภาครัฐ หรื อความล้ มเหลวด้ านต่างๆ ประกอบกับความไม่ใส่ใจใน
การดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมและทัว ถึง เป็ นเหตุทําให้ บางกลุ่ม บางคน หรื อคนจํานวนหนึง
ได้ รับผลกระทบอันเป็ นเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้ าถึงระบบการบริ การใดๆจากภาครัฐได้ รวมถึง
เป็ นปรากฏการณ์ ปัญหาในรู ปแบบต่างๆทีมีความซับซ้ อน สิงเหล่านี ได้ ทําให้ ผ้ ูวิจยั เห็นภาพของ
ปรากฏการณ์ ทีเป็ นปั ญหาในเชิงโครงสร้ างของรัฐบาลพม่า แม้ บางฉบับอาจไม่ได้ นําเสนอให้ เห็น

*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักทีสะท้ อนให้ เห็นถึง “ปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่า” มีทงหมด
ั
21 ฉบับ คือ ฉบับที 4,11,12,14,16,17,25,26,28,31,33,36,37,38,39,40,44,51,61,65,66 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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อย่างตรงไปตรงมาที ชัดเจน หากแต่เมื อวิเคราะห์ อีกทอดหนึงก็ จะพบว่าปรากฏการณ์ ดงั กล่าว
เหล่านันได้
 เชือมโยงรากของปั ญหาในเชิงนโยบายอย่างแยบยล และแยกไม่ออก
3) ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ามพ้ นมายาคติ เป็ นการนําเสนอแง่มุมใหม่ๆ หรื อ
ประเด็นข้ อเท็จจริ งของประเทศพม่า ซึงบางครัง สือหลักมักบิดเบือน ปิ ดบัง และนําเสนอแง่มมุ ด้ าน
ต่างๆที ครอบงํ าความคิดของผู้คนมากจนเกิ นไป จนในบางครั ง การนํ าเสนอที บ่อยครั ง ของสื อ
กระแสหลักได้ ผลักดันทิศทางของทรรศนะหรื อความคิดของผู้คนให้ เป็ นไปตามทีสือหลักต้ องการ
อย่างไม่ร้ ูตวั โดยทีขาดการพิจารณาไตร่ตรองความคิดอย่างมีสติ ในมิตินี ประเด็นเนื อหาหลักจึงมุ่ง
เสริ ม สร้ างความเข้ าใจที ถูกต้ องในเรื องราวที เ ป็ นประเด็นด้ านต่างๆของพม่า พร้ อมทัง ปลูกฝั ง
ความคิด หรื อทัศ นคติที ม องอี ก กลุ่ม หนึ ง อย่า งเป็ นมิ ต ร รู้ เขา รู้ เรา เข้ าใจในความเป็ นมนุษ ย์
เหมื อนกัน นอกจากนี เ ป็ นการนํ าเสนอในมิติทีหลากหลาย และในความหลากหลายนัน บาง
ประเด็นผู้คนหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการอธิ บายให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็ น
ตัวตน หรื อลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที อาศัยอยู่ในประเทศพม่า
โดยเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ และส่งเสริ มความสัมพันธ์ ทีดี เพือลด ละ เลิกลักษณะของการมอง
ประเทศตนเหนือกว่า หรื อมีชาตินิยมเป็ นรากฐานของทัศนคติความคิดค่อนข้ างสูง การนําเสนอใน
ประเด็นนี จึงมุง่ หวังให้ เข้ าใจและเห็นคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ทีมีลกั ษณะเหมือนๆกัน รวมถึงเป็ น
การสร้ างความเข้ าใจในแง่มมุ อืนๆทีนา่ สนใจ
วารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอในแง่ของประเด็นเนื อหาหลักทีมุ่งส่งเสริ มความเข้ าใจที
ข้ ามพ้ นมายาคตินนั  มีทงหมด
ั
13 ฉบับ* ได้ แก่ จากรัฐคะฉิ นสู่ถินเชียงดาว การรื อ ฟื น วัฒนธรรม
ชาวคะฉิ นในเมื องไทย (ฉบับที 19), บทเพลงไทใหญ่ เหนือเส้ นพรมแดน (ฉบับที 20), ย้ อนรอย
ประวัตศิ าสตร์ คนกะเหรี ยง บนเส้ นพรมแดนตะวันตก (ฉบับที 21), มอญสองแผ่นดิน สัมพันธภาพ
ทางวัฒนธรรมข้ ามพรมแดน (ฉบับที 35), การเดินทางตามหาคนตัวจิ\วแห่งภูเขาหิมะในรัฐคะฉิ น
(ฉบับที 41), มะริ ด หนึงมิตรผู้ชิดใกล้ (ฉบับที 49) เป็ นต้ น ซึงจากการสํารวจ และวิเคราะห์ ได้ ทํา
ให้ ผ้ วู ิจยั เห็นภาพรวมและเข้ าใจในความต้ องการทีเป็ นเป้าหมายของผู้ผลิตวารสารสาละวินโพสต์ที
ต้ องการสร้ างทัศนคติทางความคิดทีสง่ เสริ มความเข้ าใจทีถกู ต้ อง และร่ วมกันปรับเปลียนความคิด
ทีมองสองมิตมิ ากขึ น ทังมิ
 ตเิ ชิงลบทีเป็ นปั ญหาซึง เกิดขึ นจริ ง และมิตเิ ชิงบวกในด้ านต่างๆทีมีอยู่ใน
สังคมพม่า อันจะช่วยลดทัศนคติมุมมองทีหยาบคาย หรื อความไม่เข้ าใจในข้ อเท็จจริ งทีถูกต้ อง

*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักทีสะท้ อนให้ เห็นถึง “การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ามพ้ นมายาคติ” มี
ทังหมด

13 ฉบับ คือ ฉบับที 19,20,21,35,41,48,49,52,53,54,56,60,64 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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โดยมองปรากฏการณ์ต่างๆเป็ น 2 แง่มมุ ทีมีทงขาวและดํ
ั
า ทีไม่ใช่มองเพียงด้ านเดียวอย่างมีอคติ
เหมือนในอดีต
4) ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจด้ านอืนๆ (2 ประเด็น) ได้ แก่ การส่งเสริ มความเข้าใจ
เกี &ยวกับสถานที ส& ําคัญที เ& ชื &อมโยงกับสังคมและการเมื องพม่า และการส่งเสริ มความเข้าใจในแง่มุม
ของการเปลี &ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิ ปไตยในประเทศพม่ า โดยในประเด็นแรกคือ
การนําเสนอประเด็นใหม่ๆทีเป็ นการสร้ างความเข้ าใจในแง่มมุ ทีเกียวข้ องกับสถานทีเป็ นตัวนําหลัก
ในการอธิบายนัน ผู้ผลิตฯมักนําบริ บทของสถานทีมาเชือมโยงเข้ ากับประเด็นทีเป็ นปรากฏการณ์
ด้ านต่างๆในสังคม อาทิ ด้ านการเมือง, ด้ านสังคมวัฒนธรรม, ด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชนกลุ่ม
น้ อย เป็ นต้ น ซึง วารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอในประเด็นเนื อหาหลักทีม่งุ ส่งเสริ มความเข้ าใจใน
มิติอืนๆในทีนี คือมิติด้านสถานทีสําคัญทีเกี ยวข้ องกับสังคมการเมืองพม่านัน มีทงหมด
ั
12 ฉบับ*
ได้ แก่ หุบเขานูเ่ จียง สายนํ าสาละวินสีมรกตทียนู นาน (ฉบับที 13), จากรัฐคะฉินสู่ถินเชียงดาว การ
รื อ ฟื น วัฒนธรรมชาวคะฉินในเมืองไทย (ฉบับที 19), แบกเป้เทียวเมืองพม่า ความงดงามหลังม่าน
นํ าตา (ฉบับที 24), การเดินทางตามหาคนตัวจิ\วแห่งภูเขาหิมะในรัฐคะฉิน (ฉบับที 41), ชะตากรรม
หอหลวงใต้ เงาเผด็จการ(ฉบับที 42), จากพะอันสู่มะละแหม่ง เส้ นทางหลากวัฒนธรรม (ฉบับที
52) เป็ นต้ น ในส่วนการส่งเสริ มความเข้ าใจในมิติอืนๆอีกด้ านหนึงนัน คือ “การสร้ างความเข้ าใจ
ในรูปแบบการปกครองทีเป็ นประชาธิปไตยสไตล์พม่า” ซึงเป็ นรู ปแบบโฉมใหม่ทีมีการเปลียนแปลง
จากเดิมที อยู่ภายใต้ การปกครองในระบอบเผด็จการทหารพม่ากว่า 40 ปี การเรี ยนรู้ และสร้ าง
ความเข้ าใจในมิตดิ ้ านการเปลียนผ่านการปกครองทีเกิดขึ นจึงเป็ นสิงทีจําเป็ น โดยทีผ้ เู ขียนได้ บอก
เล่าอธิ บายผ่านการเข้ าสัมภาษณ์ ผ้ ูนําประชาธิ ปไตยในพม่าอย่าง “นางอองซาน ซู จี” ซึงทํ าให้
ผู้อ่านได้ เข้ าใจในแง่มุมการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ น การนํ าเสนอในประเด็นนี มี เพียงฉบับเดียวคือ
บันทึกการเดินทางเบื องหลังการสัมภาษณ์อองซาน ซูจี (ฉบับที 63) โดยเป็ นการอธิบายภาพรวม
ของความเปลียนแปลงทีเกิดขึ นภายในประเทศด้ วยสายตาของผู้นําทีม่งุ ส่งเสริ มประชาธิปไตยมา
อย่างยาวนาน ในมิตนิ ี จึงทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจในข้ อเท็จจริ งมากยิงขึ น เพราะสังคมส่วนใหญ่มกั เข้ าใจ
ในข้ อมูลทีสือกระแสหลักนําเสนอเท่านัน สือนี จึงเป็ นสือทางเลือกทีมีจํานวนน้ อย เพราะเป็ นสือที
ได้ เข้ าพบนางอองซานซูจี และสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกถึงปรากฏการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึ น
ซึง แน่นอนว่าข้ อเท็จจริ งบางอย่างทีสือนี นําเสนอ อาจจะไม่ตรงกับการนําเสนอของสือกระแสหลัก

*

ปกวารสารสาละวินโพสต์ทีนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักทีสะท้ อนให้ เห็นถึง “การส่งเสริ มความเข้ าใจในมิตอิ ืนๆ (ด้ านสถานที
สําคัญ)” มีทงหมด
ั
12 ฉบับ คือ ฉบับที 13,19,24,31,41,42,49,52,53,54,58,60 (ดูชือเรื องได้ จากภาคผนวก)
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งเคราะห์ทุกประเด็น (2 ฉบับ) เป็ นการนําเสนอประเด็นเนื อหาหลักทีครอบคลุม
5) การสังเคราะห์
หลากหลายมิติ อาทิ ประเด็นด้ านความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,และความไม่ยตุ ิธรรมของทหารพม่า,
ด้ านปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาล,และด้ านการส่งเสริ มความเข้ าใจในมิติต่างๆ ประเด็นเนื อหา
กในการนําเสนอทีแน่นอนตายตัว ซึงปกทีมีการ
หลักทีนําเสนอจึงมีความหลากหลาย และไม่มีหลักในการนํ
 เพียง 2
อธิบายจะเป็ นไปในเชิงของการสรุ ปภาพรวมประเด็นเนื อหาหลักทีครอบคลุมทุกด้ านนันมี
ฉบับเท่านัน จากทังหมด

67 ฉบับ คือ ฉบับที 59 (ครบรอบ 8 ปี ของการเดินทางท่ามกลางม่าน
( สาละวิ น โพสต์ ฉ บับ สุด ท้ า ย เปิ ดใจบรรณาธิ ก าร ถอดบทเรี ย นเก้ า ปี
หมอก) และฉบับ ที 67 (สาละวิ
ประมวลภาพความประทับใจ) ซึง ทังสองฉบั

บเกิดขึ นมาในช่วงเวลาทีเป็ นบริ บทของการครบรอบใน
การผลิตสือ รวมถึงฉบับสุดท้ ายทีเป็ นการสรุ ปทุกด้ านตลอดระยะ 9 ปี ทีผ่านมาทีวารสารสาละวิน
โพสต์มีมีบทบาทในฐานะเป็ นสือทางเลือกเพือนําเสนอเรื องราวต่างๆเกียวกับประเทศพม่าให้ กบั คน
ไทยได้ ทราบ และเกิดความเข้ าใจ โดยทังหมดที

กล่าวมา ผู้วิจยั ขอสรุปภาพรวมประเด็นเนื อหาหลัก
เป็ น “แผนภูมิวงกลม” ดังต่อไปนี 
ภาพที 19 ภาพแผนภูมิวงกลมแสดงภาพรวมความถีในการนําเสนอประเด็นเนื อหาหลัก
ผ่านภาพหน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ ฉบับที 1-67
การเปลียนแปลงทาง
สถานทีส ําคัญที ประชาธิปไตย
เกียวข้ องกับสังคม
การเมืองพม่า

การส่งเสริ มความ
เข้ าใจทีข้ามพ้ น
มายาคติ

การสังเคราะห์ทกุ
ประเด็น

ความเลวร้ าย,ความ
รุนแรง,และความไม่
ยุติธรรมของทหาร
พม่า

ปั ญหาเชิงนโยบาย
ของรัฐบาลพม่า
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6.2 วารสารสาละวินโพสต์ กับ “อุดมการณ์ ของผู้ผลิตสือ”
สําหรับการวิเคราะห์ในประเด็นนี  ผู้วิจยั จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) จุดยืน
ของผู้ผลิตที มีต่อกระบวนการนําเสนอเนื อ หา และ 2) ประเด็นเนื อหาทีผ้ ูผลิตได้ นําเสนอโดยจะ
อธิบายตามลําดับดังทีกล่าวข้ างต้ นดังต่อไปนี 
6.2.1 จุดยืนของผู้ผลิตทีมีตอ่ กระบวนการนําเสนอเนื อหา
สําหรับจุดยืนของผู้ผลิตสือ (วันดี สันติวุฒิเมธี ) นันเห็
 นได้ จากเป้าหมายในการก่อตังสื
 อ
ตังแต่
 ปี พ.ศ.2545 ทีได้ อธิบายอย่างชัดเจนว่า “ศูนย์ ข่าวสาละวิ น (ชื &อแรกที &เริ& มก่อตัง0 ) เป็ นองค์ กร
พัฒนาเอกชนที &ก่อตัง0 ขึ0 นจากนักข่าวไทย มี จุดประสงค์ หรื อเป้ าหมายเพื อ& ส่งเสริ มความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนไทย และประชาชนทุกกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในประเทศพม่า โดยทํ าหน้าที &รวบรวม และ
ผลิ ตข่าวสารเกี &ยวกับประเทศพม่าเผยแพร่ สู่สงั คมไทย”
จากคําประกาศเป้าหมายในการก่อตังสื
  อในช่วงเริ มแรกนัน สะท้ อนให้ เห็นว่าวันดี สันติ
วุฒิเมธี ในฐานะเป็ นผู้ก่อตังสื
 อต้ องการใช้ สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์เป็ นเครื องมือในการ
สร้ างความเข้ าใจเกียวกับประเทศพม่าให้ กบั คนไทย โดยมุง่ หวังเพือสร้ างความเข้ าใจใหม่ทีต้องการ
ให้ คนไทยลดอคติ หรื อมายาคติทางความคิดทีมีต่อชนกลุ่มน้ อยพม่า เพราะในบริ บทช่วงเวลาที
ก่อตังคื
 อ กรกฎาคม ปี 2545 นัน ถือได้ ว่าสือทีเป็ นภาษาไทยและมีเป้าหมายเพือสร้ างความเข้ าใจ
อันดีเกี ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ายังมีไม่มาก เพราะสือในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยงั คงนําเสนอ
ประเด็นด้ านลบทีมีอคติต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่าแทบทังสิ
 น ผู้ผลิตจึงต้ องการใช้ วารสารสาละวิน
โพสต์เป็ นตัวกลางในการสือสารเพือสร้ างความคิดและคุณค่าทีมองกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าให้ เป็ นไปใน
ทิศทางทีดีขึ น ดังใจความการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึง จาก “วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี” ว่า…
“ตอนทีเ& ริ& มทําวารสารสาละวิ นโพสต์ ข้อมูลเกี &ยวกับประเทศพม่า ณ เวลานัน0 (ปี
2545) ทีเ& ป็ นภาษาไทยยังมี ค่อนข้างน้อย เท่าทีม& ี อยู่ ณ ตอนนัน0 ในสือ& กระแสหลักส่วนใหญ่ก็
เป็ นข้อมูลทีเ& ป็ นอคติ ทุกครัง0 ทีส& ือ& นําเสนอข่าวต่างๆเกี &ยวกับประเทศพม่า อย่างสือ& ไทยรัฐก็จะ
มี อคติ ด่าพม่า การนําเสนอประเด็นต่างๆเป็ น Negative หมดเลย แต่สือ& ที &จะมองเห็นในแง่
ของรากเหง้าของปั ญหาที &จะติ ดตามสถานการณ์ ต่างๆด้านพม่านัน0 ไม่มี ถ้าจะมองในตลาด
ของสือ& กระแสหลักนัน0 แทบจะไม่มี แม้กระทัง& หน้า Regional หน้าภูมิภาคในหนังสือที &เป็ น
ภาษาไทยนัน0 ก็ไม่ค่อยมี การนําเสนอข้อมูลพม่าในเชิ ง Positive ไม่ว่าจะเป็ นเรื &องวัฒนธรรม
หรื อเรื &องอืน& ๆคื อมันมี พืน0 ที &นอ้ ยมาก เพราะหลักๆข่าวที &นําเสนอเนือ0 หาเกี &ยวกับประเทศพม่า
ในสือ& ไทยนัน0 มี อยู่ 2 ประเด็นหลักๆคือ เรื &องแรงงานไม่ดี,เรื &องอองซานซู จีถูกกักตัว ซึ& งจะเป็ น
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เรื &องในลักษณะนีม0 ากกว่า สือ& ทัว& ไปจึ งมักมองพม่าในลักษณะทีเ& ป็ นองค์รวมว่าเกิ ดอะไรขึ0น พี &
จึ งคิ ดว่ าสาละวิ นโพสต์ น่าจะเป็ นสื &อที &ทําหน้าที &อุดช่ องว่างของสื &อกระแสหลัก เราก็ จะหา
ข้อมู ลในแง่ที&จะนํ าไปสู่การนํ าเสนอเนื 0อหาเกี &ยวกับประเทศเพื &อนบ้านในแง่ที&กว้างมากขึ0 น
อย่างเช่น ถ้าพวกเขามี ปัญหา และได้หนีเข้ามาในประเทศไทย เราจะศึกษาถึงสาเหตุว่าทําไม
พวกเขาถึ ง หนี มัน เกิ ดอะไรขึ0 น ในพื 0น ที & หน้า ที &ข องเราคื อ การสร้ างความเข้า ใจเกี & ยวกับ
ประเทศพม่ าให้กับคนไทย เพื &อให้ทราบเรื & องที &เกี &ยวกับสถานการณ์ พม่ ามากขึ0 น ลักษณะ
ดังกล่าวจึ งกลายมาเป็ นวัตถุประสงค์หลักในการกํ าเนิ ดสือ& นีข0 ึ0นมา”1

จากคําให้ สมั ภาษณ์ของวันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี จะเห็นได้ ว่าอุดมการณ์ หรื อเป้าหมายทีสําคัญ
ของการทําหน้ าทีเป็ นผู้ผลิตหลักในวารสารสาละวินนิวส์โพสต์นนั  ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าวัตถุประสงค์
สําคัญของการก่อตังคื
 อ ต้ องการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับชนกลุ่มน้ อยพม่า (ทังที
 อยู่ในพม่า และ
ในประเทศไทย) ให้ ผ้ รู ับสารได้ รับรู้ โดยส่งเสริ มให้ สงั คมเห็นถึงความเป็ นธรรมทีอยู่บนพื นฐานของ
การให้ ความสําคัญในศักยภาพ และศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์ อุดมการณ์ของผู้ผลิตจึงสะท้ อน
ให้ เห็นความต้ องการในการปรับเปลียนความคิดของคนไทยทีมองพม่า โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าในทางทีดีขึ น ซึงอยู่บนพื นฐานของหลักฐานทีสือพยายามถ่ายทอดออกมาเพือให้ ผ้ รู ับสารได้
ทราบข้ อเท็จจริ งของสาเหตุปัญหาทีเกิดขึ นในพม่า
6.2.2 ประเด็นเนื อหาทีผ้ ผู ลิตได้ นําเสนอ
สํ าหรั บประเด็นเนื อ หาที ผ้ ูผ ลิ ตได้ นําเสนอออกมานัน จะอยู่บนกรอบทางความคิดของ
ผู้ผลิ ตสื อที ให้ ความสํ าคัญอย่างมากกับประเด็นเรื อง “ความเป็ นธรรมที อยู่บนพื น ฐานของการ
เคารพศักยภาพและศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์” กล่าวคือผู้ผลิตต้ องการเน้ นให้ เห็นประเด็นเรื อง
“ประชาธิ ปไตย ที ให้ ความสํ าคัญกับสิทธิ และความเท่าเทียม” ของคนในสังคม เห็นได้ จากการ
สะท้ อนผ่านปรากฏการณ์ทีเป็ นปั ญหา และผลกระทบต่างๆทีเกิดขึ นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า ได้ แก่
ความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความไม่ยตุ ิธรรม,และปั ญหาเชิงนโยบายทีเกิดจากความบกพร่ องของ
รัฐบาล เป็ นต้ น โดยเชือมโยงและวิเคราะห์เข้ ากับปรากฏการณ์ ทางสังคมพม่าทีส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ ใ นมิ ติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการอ้ างอิ ง ตัวบทกฎหมาย หลักการด้ านสิทธิ ม นุษยชน
เพือทีจะสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม และทุกการกระทําที ส่งผลกระทบหรื อปั ญหาในมิติ
ต่างๆทีเกิดขึ นกับชนกลุม่ น้ อย

1

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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สําหรับประเด็นด้ านเนื อหาในการนําเสนอทีได้ สะท้ อนให้ เห็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึง
คํานึงถึงสิทธิ เสรี ภาพ ความเป็ นธรรม และการเคารพในคุณค่าของศักดิfศรี ความเป็ นมนุษย์ ผู้วิจยั
จะแบ่งการวิเคราะห์ประเด็นเนื อหาโดยใช้ บริ บทเวลาก่อนและหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย
ในพม่าเป็ นตัวหลักในการอธิบายตามลําดับดังต่อไปนี 
1. ก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย (ก่อนการเลือกตัง) ในพม่า : ศึกษาผ่านวารสารสาละวิน
โพสต์ฉบับที 57 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553) ถึง ฉบับที 61 (กันยายน-ตุลาคม 2553)
1.1 ประเด็นด้ านความเลวร้ าย, ความรุ นแรง, และความไม่ยตุ ิธรรมของรัฐบาลทหารพม่า
ในประเด็นนี ผ ้ ูผ ลิตสื อได้ นํามาเชื อมโยงเข้ ากับบริ บททางด้ านสถานการณ์ ปัจ จุบันที เ กิ ดขึน ใน
ประเทศพม่า โดยเฉพาะสถานการณ์ในมิติของผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระทําสัง การ หรื อความ
ล้ มเหลวในเชิงของการบริ หารปกครองของรัฐบาลทีสะท้ อนให้ เห็นผลเสียทังโดยตรง

และโดยอ้ อม
ประเด็นด้ านต่างๆที นําเสนอจึงสะท้ อนให้ เห็นมหันตภัยที ร้ายแรงทีเกิดจากการปกครองพม่าใน
รู ปแบบเผด็จการทหารซึงเป็ นกลไกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงศักดิfศรี ในการดํารงอยู่ของมนุษย์
ดังตัวอย่างใน “คอลัมน์ สถานการณ์ ล่าสุด” ทีเป็ นการเผยให้ เห็นถึงความเลวร้ าย และความรุ นแรง
ต่างๆทีเกิดขึ นในพม่าอย่างต่อเนือง ได้ แก่
“เรื & อง ‘สงคราม ทํ าเด็กหลายแสนตกอยู่ในความเสีย& ง’…วิ กฤติ ความขัดแย้งและ
สงครามกลางเมื องที &เกิ ดขึ0 นอย่างต่อเนื &องในพม่ า เป็ นเหตุทําให้ชาวบ้านหลายแสนคนถูก
บังคับย้ายถิ& นฐาน และตกอยู่ในสถานะผู้พลัดถิ& นภายในพม่ า ซึ& งได้เผยให้เห็นอี กว่าเด็กๆ
เหล่านี 0มกั จะตกเป็ นเหยื &อของความรุนแรงในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การถูกสังหาร, การถูกจับ
และการทารุณ การถูกบังคับให้ใช้แรงงานหรื อเป็ นลูกหาบ และการถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารเด็ก
ส่ ว นเด็ ก ผู้ห ญิ ง ก็ มัก ถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ นอกจากนี 0เ ด็ ก บางส่ ว นก็ ย ัง ต้อ งเผชิ ญ กับ
ประสบการณ์ทีเ& ลวร้าย เช่น เห็นทหารพม่าสังหารสมาชิ กในครอบครัวของตัวเองต่อหน้า ฯลฯ
โดยในขณะทีเ& ด็กๆบางรายกํ าลังขาดแคลนอาหาร และที &พกั อาศัย รวมทัง0 ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลได้2

2

กองบรรณาธิการ, “สถานการณ์ล่าสุด : สงครามทําเด็กหลายแสนตกอยู่ในความเสียง,” วารสารสาละวินโพสต์ 58 (มีนาคมเมษายน 2553) : 14.
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“ตอนที &ฉนั ต้องเดิ นแบกเสบี ยงไปกับกองทหาร แม่หลวงชาวกะเหรี &ยงทุกคนจะถูก
สัง& ให้นอนอยู่ข้างค่ายทหาร ตกดึกพวกเขาดืม& เหล้าจนเมา มี คนที &โชคร้ายถูกปลุกให้ตื&น และ
ถูกบังคับให้หลับนอนกับทหาร บ้างก็ถูกฉุดเข้าไปหากขัดขื น นอกจากนีล0 ูกสาวคนเดียวที &เป็ น
ดัง& ชี วิตของฉันถูกพวกมันข่มขื น และทําร้ายจนเสียสติ อยู่ทกุ วันนี”0 3

จากตัวอย่างประเด็นเนื อหา/คําสัมภาษณ์ 2 เรื องดังกล่าว อ้ างอิงมาจากวารสารสาละวิน
โพสต์ (ฉบับที 58) ซึง ได้ สะท้ อนให้ เห็นประเด็นด้ านความเลวร้ าย และความรุ นแรงทีเกิดขึ นในพม่า
อย่างต่อเนื อง ซึง เป็ นกลไกการละเมิ ด สิ ทธิ ม นุษยชนอย่างร้ ายแรงที กระทํ าผ่า นเด็ก พม่า (ใน
ตัวอย่างแรก) และกระทําผ่านแม่หลวงชาวกะเหรี ยง ซึงเป็ นผู้หญิ งแถวหน้ าของคนชายขอบ (ใน
ตัวอย่างทีสอง) แต่ทงสองตั
ั
วอย่างก็นําเสนอให้ เห็นประเด็นความรุ นแรง ความเลวร้ ายทีเกิดขึ นได้
เป็ นอย่างดี ผ่านกลไกการละเมิดสิทธิ มนุษยชนขัน ร้ ายแรงที ส่งผลต่อการลิดรอนศักยภาพ หรื อ
ศักดิศf รี ในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
“เรื & อ ง ‘ส่ ง กลับ ผู้ลี0ภ ัย ภัย ความตายที & ร ออยู่ เ บื 0อ งหน้า ’ เป็ นการสะท้ อ นให้เ ห็ น
สถานการณ์การสูร้ บระหว่างกองทัพพม่าสนธิ กองกํ าลังทหารกะเหรี &ยงพุทธ หรื อ DKBA กับ
กองกํ าลังกะเหรี &ยงคริ สต์ หรื อ KNU ช่วงเดือนมิ ถนุ ายน ส่งผลให้มีผูล้ ี 0ภยั จํ านวนกว่าสามพัน
คนได้หนีภยั ความตายเข้ามาฝั& งไทย และอาศัยอยู่ในศูนย์พกั พิ งชัว& คราวที &ตงั0 อยู่ใน อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก โดยมี ทหารไทยเป็ นผูด้ ูแลพืน0 ที & มี องค์กรต่างประเทศให้การช่วยเหลือด้านอาหาร
ขณะที &สถานการณ์ การสู้รบภายในรัฐกะเหรี &ยงก็ยงั ไม่ได้รับการยื นยันแน่ชดั ว่าได้ยตุ ิ ลงแล้ว
หรื อมี ความปลอดภัยหรื อไม่ อย่ างไร ผู้ลี0ภยั เหล่ านี 0ก ลับถู กบังคับข่ มขู่ และถู กผลักดันให้
กลับไปเผชิ ญกับภัยความตายอีกครัง0 ”4
“พวกเราจะทําไร่ ทํานาได้อย่างไร หากกับระเบิ ดอยู่ในผืนดิ นที &เราทํ ามาหากิ นเลี 0ยง
ครอบครัว แล้วเราจะเอาอะไรกิ น บริ เวณรอบเลอเปอเฮอก็เป็ นกับระเบิ ด จะมี คนเสียแขนเสีย
ขา เสียชี วิตไม่รู้อีกเท่าไร’”5

ประเด็นเนื อหาดังกล่าวทําให้ เห็นกระบวนการอพยพหนี ภัยสงครามทีเกิ ดขึ นในประเทศ
พม่าอย่างต่อเนือง โดยที รากเหง้ าของปั ญหาและความรุ นแรงที เกิ ดขึน ทังหมดมาจาก

“รั ฐบาล

3

ฐิ รติ วสุนธรา, “พลิกมุม : แม่หลวงชาวกะเหรี ยง ผู้หญิงแถวหน้ าของคนชายขอบ,” วารสารสาละวินโพสต์ 58 (มีนาคมเมษายน 2553) : 34.
4
ฐิ รติ วสุนธรา, “บทความพิเศษ : ส่งกลับผู้ลีภ ยั ภัยความตายทีรออยู่เบื องหน้ า,” วารสารสาละวินโพสต์ 57 (มกราคมกุมภาพันธ์ 2553) : 9.
5
เรื องเดียวกัน,หน้ า 10.
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ทหารพม่ า ” ที มัก สร้ างปั ญ หา และละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชนต่อ กลุ่ม คนชาติ พัน ธุ์ บ่อ ยครั ง โดยที
ประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ (ซึงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มกะเหรี ยงทีปรากฏในบทความ) ได้ ถูกกํ าหนดให้ เป็ น
เพียงตัวเดินในกระดานหมากรุ กทีมกั ถูกใช้ ให้ เป็ นเครื องมือในการช่วงชิงผลประโยชน์ เพื อสร้ าง
ความมัง คัง มัน คง และแผ่อํานาจให้ กบั ตนเอง และพวกพ้ องทีสวามิภกั ดิfตอ่ รัฐบาล โดยไม่ได้ สนใจ
หรื อคํานึงในผลกระทบทีเกิดขึ น ปั ญหาดังกล่าวจึงได้ สะท้ อนให้ เห็นประเด็นด้ านความเลวร้ าย,
ความรุ นแรง, และความไม่เป็ นธรรมได้ อย่างชัดเจน ผ่านการดําเนินเรื องด้ วยการสะท้ อนชีวิตของ
“ผู้ลี ภัย” ซึง เป็ นชนกลุม่ น้ อยทีได้ รับผลกระทบจากบริบทเหตุการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึ นในพม่า
1.2 ประเด็นด้ านปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลทีมีความบกพร่ อง และไร้ ความเป็ นธรรม
ค่อนข้ างสูง ในประเด็นเนื อหานี ถือได้ ว่าเป็ นประเด็นสําคัญเช่นเดียวกับประเด็นก่อนหน้ านี  เพราะ
เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นรู ปแบบของปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ นจริ ง โดยปั จจัยทีเป็ นสาเหตุปัญหาล้ วนมา
จากความบกพร่ องและความไม่ใส่ใจทางการบริ หารปกครองทีครอบคลุมของรัฐบาลทหารพม่า
โดยเฉพาะประเด็นปั ญหาในเชิงนโยบาย ทีเป็ นกลไกขับเคลือนไปสูค่ วามไม่เป็ นธรรม หรื อความไม่
เท่าเทียมกัน รวมถึงการไม่มีประสิทธิภาพในการออกนโยบายในแง่ของการใส่ใจดูแลประชาชนทีดี
ได้ อาทิ ปั ญหาในแง่การศึกษา, การสาธารณสุข, ด้านแรงงาน เป็ นต้น ซึงส่งผลกระทบและความ
เดือดร้ อนต่อประชาชนดังเช่นตัวอย่างในคอลัมน์สถานการณ์ลา่ สุด
“เรื &อง ‘การศึกษาพม่าถอยหลังภายใต้รฐั บาลพม่า’…ประเด็นปั ญหาด้านการศึกษา
ในพม่าที &รัฐบาลพม่าได้ละเลยการพัฒนาระบบการศึกษาในพืน0 ที &ทางภาคเหนือของรัฐฉาน
เป็ นการสะท้อนให้เ ห็ นปั ญหา อาทิ โรงเรี ยนที &มีจํา นวนน้อ ย ขาดแคลนบุค ลากรครู และ
อุปกรณ์การเรี ยน เป็ นเหตุให้เยาวชนกลุ่มชาติ พนั ธุ์ปะหล่องในพืน0 ทีจ& ํ านวนมากขาดโอกาสใน
การศึกษาและไร้อนาคต ในขณะเดี ยวกันเด็กที &มีโอกาสเรี ยนหนังสือกลับต้องเผชิ ญกับการ
ทุจริ ตจากครู ที&เรี ยกเก็บค่าอุปกรณ์ การเรี ยนในราคาสูง ทัง0 นีพ0 บว่าการจัดการศึกษาในพืน0 ที &
ระหว่างปี 2543-2552 กํ าลังเข้าขัน0 วิ กฤต โรงเรี ยนแห่งหนึ&งที &เคยมี นกั เรี ยนถึง 172 คน แต่
เมื &อสํารวจในชัน0 สิ บ ซึ& งเป็ นชัน0 สุดท้ายในระดับมัธยมปลายพบว่าเหลื อนักเรี ยนเพียง 3 คน
เท่านัน0 ลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในพม่ายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน หาก
สภาพทางสังคม และการเมื องในพม่ายังมี ปัญหา แม้นกั เรี ยนจะได้รับการศึ กษา แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าพวกเขาจะมี อนาคตทีส& ดใสภายใต้สถานการณ์ในปั จจุบนั ”6

6

กองบรรณาธิการ, “สถานการณ์ล่าสุด : การศึกษาพม่าถอยหลังภายใต้ รัฐบาลพม่า,” วารสารสาละวินโพสต์ 58 (มีนาคมเมษายน 2553) : 15.
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“ผมเรี ยนจบมหาวิ ทยาลัย แต่ต้องมาขายชา การศึ กษาไม่ ใช่ หลักประกันอนาคต
ของเรา ระบบการศึกษา (ของพม่า) แค่สอนให้เรากลัว และเชื &อฟั งเท่านัน0 ”7

กรณี ทียกตัวอย่างมานัน สะท้ อนให้ เห็นปั ญ หาทางการศึกษาที เกิ ดขึน กับกลุ่มชาติพัน ธุ์
พม่าอย่างต่อเนือง สื บเนืองจากความบกพร่ องและความล้ มเหลวในการบริ หารงานของรั ฐบาล
พม่าที ล ะเลย และไม่ใ ห้ ความสํ าคัญ ที ครอบคลุมคนทุกกลุ่มชาติพัน ธุ์ และครอบคลุม ทุกพื น ที
ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนจํานวนมากทีไร้ โอกาส หรื อรัฐไม่ให้ ความดูแลอย่างทัว ถึงต้ องกลายเป็ น
บุคคลทีขาดโอกาสทางการศึกษา ซึง เป็ นสิงจําเป็ นต่อความก้ าวหน้ าของชีวิตในอนาคต
ภาพรวมโดยสรุ ปจากการสะท้ อนหรื อนําเสนอประเด็นเหตุการณ์ด้านต่างๆทําให้ ผ้ รู ับสาร
ได้ ซึม ซับ และเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตัวเองว่า การปกครองในระบอบเผด็จ การทหารได้ ส่ง ผลเสี ย หรื อ
ผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ทีตกเป็ นเหยื อ หรื ออาศัยอยู่ในบริ บททางสัง คม
การเมืองในลักษณะดังกล่าว การรับรู้ ของกลุ่มผู้รับสารผ่านการนําเสนอเนื อหาของผู้ผลิตจึงเป็ น
เสมื อนการป้อน หรื อครอบงํ าในเชิ ง ของการสร้ างชุดความคิดให้ กับผู้อ่านได้ รับรู้ ถึ ง ข้ อเสี ยที มี
จํ า นวนมากของสัง คมที เ ป็ นเผด็ จ การ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ รี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตัว เองถึ ง คุณ ค่ า ของ
ประชาธิ ปไตยทีเป็ นกลไกในการให้ ความสําคัญในแง่ศกั ยภาพการดํารงอยู่ สิทธิ และศักดิfศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ทีประชาชนทุกคนพึงมี รวมถึงเรี ยกร้ องให้ เกิ ดการเปลี ยนผ่านไปสู่ทิศทางที ให้
ความสําคัญในเรื องดังกล่าวมากขึ น
2. หลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย (หลังการเลือกตัง) ในพม่า : ศึกษาผ่านวารสารสาละวิน
โพสต์ฉบับที 62 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) ถึงฉบับที 67 (กันยายน-ตุลาคม 2554)
2.1 ประเด็ น ด้ านการสร้ างความตื น ตั ว และความเข้ าใจเกี ย วกั บ การเปลี ย นผ่ า น
ประชาธิปไตยในพม่า ซึง เป็ นการนําเสนอให้ เห็นประเด็นบริ บทของความเปลียนแปลงทางการเมือง
การปกครองทีเกิดขึ น รวมถึงบรรยากาศทางสังคมทีมีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะใน
ฉบับแรกหลังจากการเปลียนผ่านประชาธิปไตย (ฉบับที 62 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) วารสาร
สาละวินโพสต์ จะให้ ความสํ าคัญ อย่างมากในเชิ งของการนํ าเสนอบริ บทการเปลี ยนแปลงทาง
การเมื องที เกิ ดขึน ไม่ว่าจะเป็ นภาพหน้ าปกที นําเสนอภาพใบหน้ ายิม ของนางอองซาน ซูจีทีอยู่
เหนือประตูเหล็กแหลม ซึง สะท้ อนให้ เห็นบริ บททางสังคมพม่าทีได้ เริ มก้ าวย่างสู่ความเป็ นอิสรภาพ

7

เรื องเดียวกัน,หน้ า 15.
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ผ่านปรากฏการณ์ ทางสัง คมที เ กิ ดขึน อย่างแรกคือ การปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี นักต่อสู้เ พื อ
ประชาธิปไตยให้ ได้ รับอิสรภาพในการดํารงชีวิตทีปราศจากการควบคุมเหมือนดัง ในอดีต
“เย็นวันเสาร์ ที& 13 พฤศจิ กายน 2553 ผูค้ นทัว& โลก โดยเฉพาะประชาชนพม่าต่าง
ชื &นชมยิ นดีกบั ภาพนางอองซาน ซู จี ปรากฏกายริ มรั0วบ้านพักกลางกรุงย่างกุ้ง แม้ผูน้ ําทหาร
อาจมองว่า เธอคงไม่สามารถกลับมามี บทบาททางการเมื องได้มากนัก เพราะรัฐธรรมนูญ
ใหม่ทีร& ่ างโดยสภาทหารได้กีดกันให้เธอห่างไกลจากการเมื องในสภาแบบสุดกู่ แต่หากสังเกต
ดูสีหน้าผูค้ นมากกว่าสามพันคนทีม& าคอยต้อนรับเธอทีห& น้าบ้านพักหลังถูกกักกันบริ เวณเจ็ดปี
จะเห็นได้ว่าประชาชนพม่าเริ& มกลับมามี ความหวังถึงการเปลีย& นแปลงทางการเมื องอี กครั0ง…
แม้ว่าจะเป็ นความหวังหลังจากการเลือกตัง0 ทีผ& ่านพ้นไปก็ตามที”8
“ฉันจะมี ชีวิตอยู่จนกระทัง& ได้เห็นพม่าทีเ& ป็ นประชาธิ ปไตย…แม้การเคลือ& นไหวทาง
การเมื องของนางซู จีภายหลังการได้รับอิ สรภาพในครั0งนี 0จะยังคงราบรื & น และอยู่ ในกรอบ
จํ ากัดที &รัฐบาลขี ดเส้นเอาไว้ แต่เส้นทางบทบาทอันยาวไกลที &นางซู จีต้องรับภาระนัน0 ก็ ยงั ไม่
อาจคาดการณ์ ไ ด้ว่ า จะสามารถสร้ า งความเปลี &ยนแปลงให้เ กิ ด ขึ0 น กับความเป็ นอยู่ ข อง
ประชาชน หรื อต้องเผชิ ญกับการใช้อํานาจของรัฐบาลสัง& กักขังอย่างเผด็จการ แต่ตราบใดที &
นางซู จีย ังคงมี เ สรี ภ าพในการต่ อสู้ ประชาชนทุก คนก็ จะเฝ้ าจับตาดู จะมี วนั ใดที &นางซู จี
สามารถสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยในพม่าให้เกิ ดขึ0นจริ งได้อย่างทีเ& ธอต้องการ”9

ทิศทางการนําเสนอเนื อหาของวารสารสาละวินโพสต์จึงเริ มมีความเปลียนแปลง (ในช่วง
แรกๆ) เห็นได้ จากการให้ ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นอิสรภาพทีได้ มาของนางอองซาน ซูจี
เป็ นประเด็นแรก และภายในวารสารฯก็เต็มไปด้ วยคอลัมน์ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความตืนตัวในความ
เปลียนแปลงครัง ยิงใหญ่ทีเกิดขึ นมา ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอเนื อหาเชิงสารคดีบคุ คลผ่านการเชิด
ชูนางอองซาน ซูจี ไม่วา่ จะเป็ นคอลัมน์รายงานพิเศษทีมีการนําเสนอประเด็น “บทบาทอองซาน ซูจี
เสี ยงสะท้อนจากสื &อพม่ า และกลุ่ม ชาติ พนั ธุ์” รวมถึง ประเด็นการปรั บเปลี ยนสัญ ลักษณ์ ต่างๆ
โดยเฉพาะธงชาติพม่าทีมีการเปลียนแปลง ซึงผู้ผลิตได้ นําเสนอผ่านคอลัมน์บทความพิเศษให้ เห็น
ภาพปรากฏการณ์ การเปลี ยนแปลงที ชัดขึน ผ่านการนํ าเสนอประเด็น “เปลี &ยนธงชาติ พ ม่ ากับ
อนาคตกลุ่มชาติ พนั ธุ์” นัน หมายความว่าการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นได้ มาพร้ อมกับความคาดหวัง
8

วันดี สันติวุฒิเมธี , “บทความพิเศษ : ก้ าวย่างสู่อิสรภาพของอองซาน ซูจี,” วารสารสาละวินโพสต์ 62 (พฤศจิกายนธันวาคม 2553) : 3.
9
อังกูร ตะวันวง, “รายงานพิเศษ : บทบาทอองซาน ซูจี เสียงสะท้ อนจากสือพม่า และกลุ่มชาติพนั ธุ์,” วารสารสาละวินโพสต์
62 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) : 6.

137
(ความคาดหวังในทีนี คือ การได้ รับความเสมอภาค เสรี ภาพ และอิสรภาพในการดํารงอยู่ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์)
“ก่อนหน้าวันเลือกตัง0 ไม่กี&วนั รัฐบาลพม่าได้ประกาศเปลีย& นธงชาติ ใหม่ และเปลี &ยน
ชื &อประเทศเป็ นสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ าแทนชื &อเดิ มคื อ สหภาพพม่ า พร้ อมกับเปลี &ยน
ตราสัญลักษณ์ ประเทศใหม่ ทงั0 หมดเพื &อเป็ นสัญญาณให้นานาชาติ รู้ว่าพม่ ากํ าลังเข้าสู่การ
เปลีย& นแปลง แต่นกั วิ เคราะห์ส่วนใหญ่กลับมองว่า การเมื องพม่าก็ยงั เปรี ยบเหมื อนเหล้าเก่า
ในขวดใหม่ และรัฐบาลเปลีย& นจากเครื &องแบบทหารไปสวมเครื &องแบบของพลเรื อนเท่านัน0 ”10

นอกจากนี ว ารสารสาละวินโพสต์ก็ยังเป็ นสือหนึงที รายงานบรรยากาศสถานการณ์ การ
เลือกตังพม่
 าทีเกิดขึ นในวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ได้ อย่างครอบคลุมผ่านการประมวลตังแต่

ต้ นจนจบ (ประมวลสถานการณ์ ตัง แต่เ ปิ ดคูหาการเลื อกตัง ถึ ง หลัง ปิ ดหี บ) สะท้ อนให้ เ ห็ นถึ ง
ปฏิสมั พันธ์ของสือกับการมองปรากฏการณ์ทางการเมืองพม่าทีเปลียนแปลงไป ซึงเป็ นความตืนตัว
ของสื อ ที มี ต่อ ปรากฏการณ์ ท างสัง คมรู ป แบบใหม่ แต่ก ระนัน ในการนํ า เสนอเนื อ หาประเด็ น
ดังกล่าวพบว่ายังคงมีปริ มาณน้ อย (เพียงฉบับแรกๆทีเกิ ดการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยเท่านัน)

เมือเปรี ยบเทียบกับบริ บทเนื อหาโดยภาพรวม
วารสารฯยังคงนําเสนอเนื อหาในลักษณะเดิมเพือชี ให้ เห็นประเด็นทีเป็ นปั ญหาต่างๆ การ
นําเสนอในมิตินี ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ บริ บททางด้ านการเมืองพม่าจะเปลียนผ่านไปสู่สิงทีหลาย
คนจินตนาการว่าสภาพบรรยากาศทางสังคมน่าจะดีขึ น หากแต่ยงั คงพบปั ญหา และความผิดหวัง
โดยเฉพาะภาพปรากฏการณ์ ความรุ นแรงทีเกิดขึ นอย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ จากการ
ปะทะกันระหว่างทหารกับกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงปั ญหาเชิงนโยบายของรั ฐบาล ความเหลื อมลํ า
ปรากฏการณ์ทีประชาชนต้ องวิงหนีเอาตัวรอด ฯลฯ ซึง ยังคงความเหมือนเดิมไว้ และไร้ การแก้ ไขไป
ในทิศทางทีดีขึ นเหมือนกับรู ปแบบการปกครองทีเปลียนแปลง ทํ าให้เห็นว่าวารสารสาละวิ นโพสต์
ยังคงตัง0 คํ าถามกับความเปลี &ยนแปลงที &เกิ ดขึ0 นในพม่ าว่ า มี ทิศทางที &ดีขึ0นจริ งหรื อเปล่ า? พม่ า
เปลี &ยนเป็ นประชาธิ ปไตยจริ งหรื อ? ภาพประชาชน กลุ่มชาติ พนั ธุ์มีเสรี ภาพ หรื ออิ สรภาพในการ
ดํารงอยู่ เป็ นเช่นนัน0 จริ งหรื อ? การตัง0 คํ าถามต่างๆเหล่านี 0กบั ภาพปรากฏการณ์ การเปลี &ยนแปลงที &
เกิ ดขึ0 น จึ ง สะท้อนให้เ ห็ นว่ าวารสารสาละวิ นโพสต์ ยัง คงเป็ นสื &อที &ยัง ไม่ เ ชื & อในศักยภาพในการ
เปลี ย& นแปลงไปสู่ในทางที ด& ี ขึ0นของสังคมพม่า แต่ก็ดีที&สื&อยังคงให้ความสํ าคัญ และตื &นตัวกับความ
เปลี ย& นแปลงในเชิ งของประชาธิ ปไตย (ที ด& ูเหมื อนจะทําให้ผิดหวังก็ตาม)
10

วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, “รายงานพิเศษ : ประมวลสถานการณ์เลือกตังพม่
 า 2010,” วารสารสาละวินโพสต์ 62 (พฤศจิกายนธันวาคม 2553) : 17.
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“แม้พม่าจะเปลีย& นธงชาติ มาแล้ว 6 แบบตามการเปลีย& นแปลงทางการเมื อง ขณะที &
เพิ& งเขี ยนรัฐธรรมนูญมาได้เพียง 3 ฉบับ จะชอบหรื อไม่ชอบ ใครจะล้มจะตาย จะจับใครเข้า
คุก จะปล่อยใครออกจากคุกจากการควบคุมกักบริ เวณ หรื อใครจะประท้วงวิ พากษ์ วิจารณ์ ดู
จะไม่ มี ผ ลใดๆกับรัฐ บาลพม่ า เพราะธงชาติ ใ หม่ ข องพม่ า ก็ ไ ด้ส ะบัด พลิ0 ว อยู่ ท ั&ว ประเทศ
ประกาศศักดาของดาวดวงเดียว ราวจะกํ าหนดอนาคตของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว
ว่า จะต้องดําเนิ นไปภายใต้อํานาจเผด็จการทหารอย่างเบ็ดเสร็ จที &ไม่มีใครจะมาแบ่งแยกไป
ได้…ส่วนประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค สันติ ภาพ ภราดรภาพจะไม่มีวนั ได้รับจากการร้อง
ขอ และไม่มีวนั ทีใ& ครจะมาสงเคราะห์หยิ บยืน& ให้ อยากได้ ต้องฟาดฟั นต่อสูก้ นั เอาเอง”11
“ผลการเลือกตัง0 ในพม่าเมื &อวันที & 7 พฤศจิ กายนเป็ นไปตามความคาดหมายจนไม่มี
ใครรู้ สึกตื &นเต้นกับการเลื อกตัง0 ครั0งแรกในรอบยี &สิบ ปี เท่ าไร รัฐ บาลใหม่ หลัง การเลื อกตั0ง
ผูบ้ ริ หารที &นงั& ในสภาดูค้นุ ตาจนมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐบาลเก่าและใหม่ หลาย
คนจึ งเกิ ดคําถามว่า เมื &อการเลือกตัง0 ครัง0 นีไ0 ม่ได้นําความเปลีย& นแปลงมาให้ประชาชนพม่าดัง
คาดหวัง แล้วทําไมประชาคมโลกหรื อประเทศตะวันตกจึ งยอมรับผลการเลือกตัง0 และเพิ กเฉย
ต่อความไม่ชอบมาพากลที &เกิ ดขึ0 นจากการเลื อกตัง0 ครั0งนี 0 หรื อว่าการเลื อกตัง0 ที &เกิ ดขึ0 นจะทํ า
หน้าทีเ& พียงทางออกทีท& ําให้ทกุ ฝ่ ายไม่เสียหน้า”12

จากลั ก ษณะดั ง กล่ า วแม้ จะเห็ น ได้ ว่ า สื อ มี ค วามตื น ตั ว กั บ บริ บ ทการเปลี ย นผ่ า น
ประชาธิปไตยทีมากขึ น เห็นได้ จากการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกิดจากบริ บทประชาธิปไตย (ซึงไม่
เคยเกิดขึ นมาก่อนในการนําเสนอของสือช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย) แต่การนําเสนอ
ประเด็นเนื อ หาของสื อนับว่ายังคงไม่ยอมรั บหรื อไม่มันใจกับปรากฏการณ์ การเปลี ยนแปลงที
เกิ ดขึน เห็นได้ จากการที สือยังคงยึดมันในอุดมการณ์ เดิมด้ วยการสะท้ อนประเด็นปั ญหาที เป็ น
ผลกระทบด้ านต่างๆที เกิ ดขึน ประชาธิ ปไตยที เ กิ ดขึน มาจึง ไม่ได้ สร้ างความมันใจให้ เกิ ดขึน กับ
ประชาชน รวมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในพม่าเลย (เห็นได้ จากการตอกยํ าผ่านสือ) การทีพม่าเปิ ดประเทศ
เป็ นประชาธิปไตยได้ ส่งผลดีเพียงอย่างเดียวคือทําให้ นานาชาติยอมรับในการเปลียนแปลงได้ มาก
ขึน (ดังที ปรากฏในบทความพิเศษ ฉบับที 64 ที กล่าวว่าการเลื อกตังทํ
 าให้ ประชาคมโลกหรื อ
ประเทศตะวันตกยอมรั บมากขึน ได้ เพี ยงอย่างเดียวเท่านัน ) แม้ บริ บททางสังคมจะไม่ได้ เป็ นไป
ตามทีปรารถนาของใครหลายๆคน รวมถึงบรรดากลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า แต่ก็ถือว่าการเปลียนผ่านฯใน
11

นวลแก้ ว บูร พวัฒน์ , “บทความพิเศษ : เปลียนธงชาติ พม่ ากับ อนาคตกลุ่ม ชาติพันธุ์,” วารสารสาละวิ นโพสต์ 62
(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) : 11.
12
สุรพงษ์ ชัยนาม, “บทความพิเศษ : การเลือกตังในพม่

า ทางออกทีช่วยให้ ทกุ ฝ่ ายไม่เสียหน้ า,” วารสารสาละวินโพสต์ 64
(มีนาคม-เมษายน 2554) : 3.
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ครั ง นี เ ป็ นก้ าวแรกที น่า จะนํ าทางไปสู่สิ ง ใหม่ๆ ที น่าจะดี กว่ าเดิม ในอนาคต แต่เ ป็ นเพี ยงความ
คาดหวังในปั จจุบนั เท่านัน ซึง ต้ องค่อยๆเป็ นค่อยๆไปแม้ ดเู หมือนจะยากก็ตาม
2.2 ประเด็นด้ านการสะท้ อนให้ เ ห็ นความเลวร้ าย ความรุ นแรง ความไม่ยุติธรรม ของ
รัฐบาลพม่า ซึงถึงแม้ บริ บททางด้ านการเมืองการปกครองพม่าจะเปลียนผ่านไปสู่ประชาธิ ปไตย
แล้ ว แต่สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ก็ยังคงเป็ นสื อที สะท้ อนให้ เห็นว่าปรากฏการณ์ ทีเป็ น
ปั ญหาทางสังคมอย่างต่อเนืองในอดีต (ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ทางสังคมที
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย ความรุนแรง และความไม่ยตุ ธิ รรมด้ านต่างๆทีเกิดขึ นในสังคมพม่า)
ก็ ยัง คงมี อยู่ในบริ บทสัง คมพม่าปั จ จุบนั แม้ จะมี การเปลี ยนแปลงไปสู่รูปแบบทางการปกครอง
ประชาธิปไตยทีหลายคนคิดว่าน่าจะดีขึ นก็ตาม
“ชี วิตของคนทีอ& ยู่ในประเทศพม่ายังต้องอยู่ดว้ ยความหวาดกลัวต่อไป ทัง0 การถูกจับ
โดยไร้ เ หตุผ ล ถู ก ฆ่ า ข่ มขื น ถู ก ยึ ดอาหารและที &ดิ นทํ า กิ น จากทหารพม่ า แต่ แ ม้ ว่า การ
เดิ นทางจะเต็มไปด้วยความยากลําบากและท้าทายมากแค่ไหน จะต้องเดิ นผ่านป่ า ฝ่ าดงกับ
ระเบิ ด พายุฝน และเผชิ ญกับความหิ วโหย แต่เราต้องมุ่งหน้าต่อ เพือ& บรรลุเป้ าหมายให้ได้มา
ซึ& งสันติ ภาพ และประชาธิ ปไตยในประเทศของเรา”13

จากคําพูดของ “คําเล” ซึงเป็ นเยาวชนชาวปะโอทีทํางานเพือสันติภาพและประชาธิปไตย
ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงบริ บททางสังคมเมืองพม่าแม้ จะเปลียนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้ วก็ตาม หากแต่
ปั ญหาความเลวร้ าย และความรุ นแรงทีกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ (ซึงในทีนี คือชาวปะโอ) ก็ยงั คงมี
อยู่ ทีสําคัญการเปลียนแปลงไม่ได้ ส่งผลให้ เกิ ดความเชือมัน ให้ เกิดขึ นกับความคิดของกลุ่มชาติ
พันธุ์ฯ สันติภาพและประชาธิปไตยจึงเป็ นเพียงความหวังลมๆแล้ งๆของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าเท่านัน
“KIA และ SSA เหนือยังคงปะทะกองทัพพม่าต่อเนือ& ง…โดยการปะทะล่าสุด
ระหว่างกองทัพพม่า และกองทัพรัฐฉานเหนือ (SSA-เหนือ) ได้ใช้อาวุธหนักหํ0 าหัน& กันส่งผล
ให้เกิ ดความสูญเสียทัง0 สองฝ่ าย นอกจากนีก0 องทัพพม่าได้เข้าโจมตีเขตเมื องไย๋ เนือ& งจากเชื &อ
ว่ ามี ชาวบ้านบางส่ วนเชื & อมโยงกับ SSA-เหนื อ ทํ า ให้เด็ กนักเรี ยนชั0น ประถม 3 คน และ
ชาวบ้านอี ก 6 คนได้รับบาดเจ็ บจากการโจมตี ครั0งนี 0 รวมทัง0 บ้านเรื อนของผู้ใหญ่ บ้าน และ
ชาวบ้านบางส่วนถูกทหารพม่าเผาทําลายเสียหาย ซึ& งคาดว่าจะมี การปะทะกันในพืน0 ที &นีม0 าก
ขึ0 น เนือ& งจากทหารพม่ าได้เข้ามาติ ดอาวุธเพิ& มมากขึ0 น เช่นเดี ยวกับกองทัพเอกราชคะฉิ& น

13

คําเล, “เล่าสู่กนั ฟั ง : การเดินทางสู่ความเปลียนแปลง,” วารสารสาละวินโพสต์ 62 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) : 22.

140
(KIA) ทีย& งั คงปะทะกับกองทัพพม่า ล่าสุดเกิ ดขึ0นในเมื องไหว่หม่อ แม้ทงั0 สองฝ่ ายจะหารื อกัน
แต่ก็ยงั ไม่สามารถบรรลุไปถึงการทําสัญญาหยุดยิ ง”14
“ทหารพม่ ากองพันที & 33 เข้าโอบล้อมโจมตี กองพันที & 24 ภายใต้กองพลที & 1 กอง
กํ าลัง SSA-เหนือ (Shan State Army-North) ภายใต้การนําของพลตรี ป่างฟ้ าไม่ยอมรับ
ข้อเสนอกองกํ าลังรักษาชายแดน ทัง0 นีพ0 ม่าได้ส่งกํ าลังทหารเข้าไปในเขตควบคุมโกกัง0 รวมถึง
พยายามตัดเส้นทางการติ ดต่อสือ& สารระหว่างกองกํ าลัง SSA-เหนือ และกองกํ าลังสหรัฐว้า
(United Wa State Army-UWSA) โดยสถานการณ์ ทงั0 สองฝ่ ายยังตึงเครี ยด และมี การเพิ& ม
กํ าลังทหารจากทัง0 สองฝ่ ายอย่างต่อเนือ& ง”15

จากประเด็นสถานการณ์ ในพม่าดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เ ห็นถึ งความเลวร้ าย และความ
รุ นแรงระหว่างกองทัพของกลุ่มชาติพนั ธุ์ (KIA/SSA-เหนือ/UWSA) กับรัฐบาลพม่าทียงั คงเกิดขึ น
อย่างต่อเนือง แม้ บริ บทสังคมพม่าจะเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยไปแล้ วก็ตาม แต่ปรากฏการณ์ ที
เป็ นผลกระทบและปั ญหายังคงสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆอย่างตือเนือง
2.3 ปั ญหาเชิงนโยบายทีไม่ได้ รับการพัฒนาแก้ ไขให้ เป็ นไปในทิศทางทีดีขึ นจากรัฐบาล
พม่า ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า แม้ พม่าจะเปลียนผ่านเป็ นประชาธิปไตยแล้ ว ปั ญหาเชิงนโยบายทีมา
จากรัฐบาลพม่าก็ยงั คงเป็ นปั ญหาลําดับต้ นๆทีรัฐบาลยังไม่แก้ ไข หรื อให้ ความสําคัญในการดูแล
หรื อกําหนดนโยบายทีครอบคลุมคนทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมากขึ น อาทิ ปั ญหาด้ านการศึกษา, ปั ญหา
ด้ านสาธารณสุข, ปั ญหาแรงงาน, ปั ญหาการไร้ สญ
ั ชาติ และปั ญหาอืนๆอีกเป็ นจํานวนมาก ปั ญหา
เหล่านี ถื อเป็ นปั ญหาสําคัญทีเป็ นตัวสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม หรื อความไม่เท่าเทียมที
เป็ นกลไกให้ เกิดผลกระทบในมิตติ า่ งๆ เป็ นเหตุทําให้ ประชาชนในฐานะเป็ นเหยือผู้ได้ รับผลกระทบ
และความเดือดร้ อนในเรื องต่างๆต้ องอยู่ในสภาวะทีถกู ลิดรอนศักยภาพ และศักดิfศรี ของความเป็ น
มนุษย์ ผู้ผลิ ตมักสะท้ อนออกมาในเชิง การนํ าเสนอปรากฏการณ์ ทางสัง คมของกลุ่ม ผู้ไ ด้ รับ
ผลกระทบทีมาจากปั ญหาเชิงนโยบายด้ านต่างๆ ดังเช่นประเด็นในคอลัมน์ “คนวงใน” ทีวา่
“Not one less เด็กหัวใจสู้ และครู ตวั น้อย เด็กคื ออนาคตของชาติ แต่เด็กจะไม่มี
อนาคตหากขาดการสนับสนุนจากผูใ้ หญ่”16
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กองบรรณาธิการ, “สถานการณ์เด่น : KIA และ SSA-เหนือยังคงปะทะกองทัพพม่าต่อเนือง,” วารสารสาละวินโพสต์ 66
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2554) : 9.
15
กองบรรณาธิการ, “รอบพม่า : ทหารพม่าโจมตี SSA-เหนือ,” วารสารสาละวินโพสต์ 62 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553) : 21.
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กองบรรณาธิการ, “ต่างเรื องมุมเดียว : Not one less เด็กหัวใจสู้และครูตวั น้ อย,” วารสารสาละวินโพสต์ 65 (พฤษภาคมมิถนุ ายน 2554) : 32.
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“หากถามว่าโรงเรี ยนทีด& ีทีส& ดุ ในพม่าอยู่ทีไ& หน สําหรับฉันคงเป็ นเรื &องที &ตอบยาก แต่
ถ้าให้ตอบจริ งๆก็คงจะเป็ นโรงเรี ยนที &มีนโยบายการศึกษาที &ดี และทํ าให้จํานวนนักเรี ยนสอบ
ผ่านชัน0 มัธยมปลายมากที &สดุ หรื ออาจจะเป็ นโรงเรี ยนที &มีอปุ กรณ์ การเรี ยนครบถ้วน และใช้
หลักสูตรการสอนแบบต่างประเทศ ซึ& งโรงเรี ยนทีก& ล่าวมานี 0 คงเป็ นโรงเรี ยนสําหรับคนที &มีเงิ น
เท่านัน0 ทีจ& ะเข้าเรี ยนได้ โดยส่วนใหญ่จะตัง0 อยู่ในย่างกุ้ง”17

จากประเด็นข้ างต้ นทีปรากฏในวารสารสาละวินโพสต์ ฉบับที 65 นันได้
 สะท้ อนให้ เห็นถึง
ช่องว่างระหว่างชนชัน หรื อความเหลือมลํ าทีมีอยู่ในสังคมพม่า เป็ นเหตุให้ กลุ่ม “คนมีเงิน” เท่านัน
ทีสามารถเข้ าถึงระบบการศึกษาทีดีทีอยูใ่ นประเทศพม่าได้ ในขณะทีคนไม่มีเงินก็ไม่สามารถเข้ าถึง
ระบบการศึกษาในรู ปแบบดังกล่าว ประเด็นนี จึงเป็ นประเด็นปั ญหาในเชิงนโยบายทีรัฐบาลไม่ได้
ให้ ความสํ าคัญ หรื อจริ งจังที จะแก้ ไขปั ญหา ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรงบประมาณเพื อสนับสนุน
การศึกษาในส่วนนี ท ี มากขึ น และใส่ใจการศึกษาที ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์
ส่งผลให้ เกิ ดปั ญหาความเหลื อมลํ า ทางสังคม และเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นช่องโหว่ทีสําคัญของ
นโยบายและการบริ หารจัดการของรัฐบาลพม่าทีไร้ ประสิทธิภาพ
“หลายประเทศกล่ าวว่ า พม่ าโชคดี ที&มีแหล่งทรัพยากรพลังงานมหาศาล แต่เชื &อ
หรื อไม่คําว่าโชคดีไม่เคยตกถึงประชาชน และการมี เขื &อนเยอะๆในประเทศก็ไม่ได้หมายความ
ว่า คนในพม่ามี ไฟฟ้ าใช้ เพราะกลุ่มเครื อข่ายแม่นํ0าพม่าออกมาเปิ ดเผยแล้วว่า ประชาชนใน
พม่าได้ใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเขื &อนเพียง 1 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน0 ”18

จากประเด็นข้ างต้ นได้ สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาและผลกระทบทีเกิดขึ นในพม่าในมิติของ “การ
ละเมิดสิทธิทรัพยากร” ของคนทีอาศัยอยู่ในพื นทีซึงในทีนี คือ กลุ่มชาติพนั ธุ์ในรัฐคะเรนนี รัฐคะฉิน
รั ฐฉาน สะท้ อนให้ เห็ นปั ญ หาของรั ฐบาลที ให้ ความสํ าคัญกับเศรษฐกิ จหลักของประเทศที เป็ น
ผลประโยชน์ ของรั ฐบาลเพี ยงอย่างเดียวเท่านัน ส่งผลให้ คนในพื น ที ไม่ได้ รับประโยชน์ ใดๆจาก
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ (เขือน) ทีเป็ นผลพวงมาจากการกระทําของรัฐบาล เห็นได้ จากกลุ่มชาติ
พันธุ์ทีอาศัยอยูใ่ นพื นทีโดยรอบเขือน นอกจากไม่มีไฟฟ้าใช้ แล้ ว ยังต้ องเผชิญกับปั ญหาการละเมิด
สิทธิ มนุษยชนจากรั ฐบาล เป็ นเหตุให้ เกิ ดการไร้ ที ทํากิ น ไร้ บ้ าน และเผชิญกับสภาพแวดล้ อมที

17

ขินเล, “คนวงใน : โรงเรี ยนของหนู การศึกษาทีไม่มีทางเลือกในพม่า,” วารสารสาละวินโพสต์ 65 (พฤษภาคม-มิถนุ ายน

2554) : 25.
18

กองบรรณาธิการ, “ข่าวเด่น : คนในพม่ามีไฟฟ้าใช้ จากเขือนเพียง 1 เปอร์ เซ็นต์,” วารสารสาละวินโพสต์ 63 (มกราคมกุมภาพันธ์ 2554) : 30.
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เสือมโทรม โดยไม่มีใครเหลียวแล จึ งเห็นได้ว่าสื อ& วารสารสาละวิ นโพสต์เป็ นเครื & องมื อกระบอกเสี ยง
ที ส& ําคัญที ส& ะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม
ภาพรวมประเด็นเนื อหาที นําเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์ทงั  2 บริ บทเวลาคือ ก่อน
และหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยนัน จะสะท้ อนให้ เห็นประเด็นปั ญหาความเลวร้ าย ความ
รุนแรง ความไม่ยตุ ธิ รรม และปั ญหาเชิงนโยบายในมิติด้านต่างๆทีเกิดขึ นอย่างต่อเนืองในพม่า แม้
ภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า แต่สือวารสาละวินโพสต์ก็ยงั คงเป็ นกระบอกเสียงใน
การสะท้ อนให้ เห็นความไม่เป็ นธรรมในรู ปแบบต่างๆ ลักษณะดังกล่าวทําให้ ผ้ ูวิจยั เห็นอุดมการณ์
ของผู้ผลิตสือทียึดมัน ในคุณค่าของ “ประชาธิ ปไตย” ทีอยู่บนพื นฐานของสิทธิ เสรี ภาพ ศักยภาพ
และศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยต้ องการสร้ างความเป็ นธรรม หรื อกระบอกเสียงสําคัญให้ กบั
กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าในการถ่ายทอดเรื องราวความทุกข์ยากต่างๆทีเป็ นประเด็นปั ญหาและผลกระทบ
ทุก มิ ติ ที เ กิ ด ขึ น กับ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ (โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ก ะเหรี ย ง และไทใหญ่ /ฉาน ที ถูก
นําเสนอผ่านสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์มากทีสดุ ) ผู้วิจยั ขอสรุ ปอุดมการณ์ของผู้ผลิตสือใน
ประเด็นการนําเสนอเนื อหาออกเป็ น 2 ประเด็นคือ
1) ผู้ผลิตต้ องการสือสารประเด็นเนื อหาต่างๆ ได้ แก่ ความเลวร้ าย ความรุ นแรง ความไม่
ยุติธรรม และปั ญหาเชิงนโยบายของรั ฐบาลพม่าเพือให้ ผ้ ูรับสาร (คนไทย และชนกลุ่มน้ อยที ใช้
ภาษาไทย) ตระหนักในความสําคัญของ “ประชาธิปไตย” ทีให้ ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนทีอยู่
บนพื นฐานของการเคารพสิทธิเสรี ภาพ ความเท่าเทียม ความเป็ นธรรม และศักยภาพ หรื อศักดิfศรี
ของความเป็ นมนุษย์ โดยทีทกุ ประเด็นต้ องให้ ความคุ้มครองกับคนทุกกลุ่มทางสังคมโดยปราศจาก
ความเหลือมลํ า หรื อความเอนเอียง ดังนัน “ความเท่าเที ยม” คือคุณค่าสูงสุดทีผ้ ผู ลิตสือต้ องการ
2) ผู้ผลิตต้ องการสือสารประเด็นเนื อหาต่างๆ ได้ แก่ ความเลวร้ าย ความรุ นแรง ความไม่
ยุตธิ รรม และปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่า เพือสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาและผลกระทบทีเกิด
ขึ นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า และเรี ยกร้ องให้ สงั คมเห็นความสําคัญ รวมถึงพยายามสร้ างการรับรู้ ให้
ผู้รับสารได้ เห็นประเด็นปั ญหา “ความไม่เป็ นธรรม” ทีเกิดขึ นในสังคม เพือร่ วมกันจุดประเด็นหรื อ
ผลักดันส่งเสริ มให้ เกิด “ความเป็ นธรรม” ต่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าต่อไป
อุดมการณ์ ทัง สองดัง ที ผ้ ูวิจัยกล่าวไปจึง กลายมาเป็ นเงื อนไขสํ าคัญต่อการสร้ างความ
เข้ าใจต่อผู้รับสาร เพือให้ เห็นคุณค่าหรื อความสําคัญของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีมากขึ น โดยอยู่บน
พื นฐานความเข้ าใจในเชิงบวกทีปราศจากมายาคติ หรื ออคติทางความคิดทีมีตอ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ การ
นําเสนอประเด็นต่างๆ และถ่ายทอดอุดมการณ์ ของผู้ผลิตได้ เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการสร้ างความ
เข้ าใจใหม่ และเปลียนแปลงทางความคิดให้ เกิดขึ นกับกลุม่ ผู้รับสารทีเป็ นคนไทย
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6.3 วารสารสาละวินโพสต์ กับ “บทบาทการเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนเพือสือสารเรื อง
ชนกลุ่มน้ อยพม่ าในกระบวนการเปลียนผ่ านประชาธิปไตยของพม่ า”
6.3.1 วารสารสาละวินโพสต์กบั “การสร้ างพื นทีในการสือสาร” ให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
“การสร้ า งพื 0 น ที & ใ นการสื & อ สาร” ถื อ ได้ ว่ า เป็ นคุ ณ ค่ า ที มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากต่ อ
กระบวนการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยซึงเป็ นวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ ทีสําคัญของผู้ผลิตสื อ
วารสารสาละวินโพสต์ทีต้องการเป็ นตัวกลาง หรื อพื น ที กลางในการสื อสารประเด็นต่างๆที เกิ ด
ขึ นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า โดยเฉพาะจากการสํารวจการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกียวข้ องกับกลุ่ม
ชาติ พัน ธุ์ พ ม่ า ในสื อ วารสารสาละวิ น โพสต์ (ฉบับ ที 57-67 ซึ ง เป็ นวารสารฉบับ ที อ ยู่ ใ นกรอบ
ระยะเวลาทีผ้ วู ิจยั ศึกษา) นันพบว่

ากลุ่มชาติพนั ธุ์ทีถูกกล่าวถึงมากทีสดุ ในวารสารสาละวินโพสต์
คือ “กลุ่มชาติ พนั ธุ์กะเหรี & ยงซึ& งมี หลายเผ่า (กะเหรี & ยงพุทธ/คริ สต์ /ปะโอ (ต่องสู่)/ปะหล่อง (ตะอัง0 )/
กะเรนนี (กะยา)/กะยอ/สะกอ(ปกากญอ)/ปะด่อง)” นอกจากนี ก็มีกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆโดยเฉพาะ
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทใหญ่ ด้ วยการนํ าเสนอประเด็นเนื อ หาที ต้องการสะท้ อนในมิติด้านต่างๆ อาทิ
ปั ญหาความเดือดร้ อน ผลกระทบ ความไม่เท่าเทียม และความไม่เป็ นธรรม
ประเด็นเนื อหาดังกล่าวผู้ผลิตได้ ให้ ความสําคัญในการนําเสนอผ่านเสียงสะท้ อน หรื อการ
เรี ยกร้ องของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าในมิตติ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นแง่มมุ ทีเป็ นปั ญหาด้ านสิทธิมนุษยชน,สิทธิ
ชุมชน,ด้ านการเมืองและนโยบาย ฯลฯ ซึง ปั ญหาเหล่านี วารสารฯจะเป็ นสือตัวกลางในการนําเสนอ
เนื อ หาที มี ทัง การเขี ยนเรี ยบเรี ยงวิ เ คราะห์ จ ากที ม งานผู้ผ ลิ ต รวมถึ ง เปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม ผู้ไ ด้ รับ
ผลกระทบหรื อเกียวข้ องในประเด็นนันๆบอกเล่

าหรื อเขียนเรี ยบเรี ยงโดยตรง (ซึงถ้ าเป็ นภาษาอืน ก็
จะมีทีมงานแปลออกมา) โดยสะท้ อนออกมาให้ สงั คมไทยได้ รับรู้ และเข้ าใจถึงข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ น
“วารสารสาละวิ นโพสต์ ” จึงเป็ นเสมือนพื น0 ที &สาธารณะ (Public Sphere)19 ทีสอดคล้ อง
กับอุดมการณ์ของผู้ผลิตสือทีให้ ความสําคัญต่อการเรี ยกร้ องให้ เห็นคุณค่าของประชาธิปไตย สือฯ
จึงเป็ นเสมือนเครื องมือในการแสดงออกทางความคิดของประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในฐานะที
พวกเขาก็ เ ป็ นพลเมื อ งที มี ศัก ยภาพในความเป็ นมนุ ษ ย์ ค นหนึ ง ที อ าศัย อยู่ ใ นประเทศพม่ า
กระบวนการมีส่วนร่ วมและตัดสินใจในประเด็นทีกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าโดยตรงจึงเป็ นสิง
สําคัญทีสือต้ องเปิ ดพื นทีให้ กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าเหล่านันสามารถใช้

พื นทีสือฯเพือบอกเล่าเรื องราว
ถ่ายทอดออกมาให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ ดังเช่น
19

วิภา อุตมฉันท์, ปฏิรูปสือเพือสังคม หลักคิด และบทเรี ยนจากนานาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสาร
ทางวิชาการ ภาควิชาสือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544),หน้ า 158.

144

“พวกเราอยู่ทีน& ีม& ากว่า 100 ปี แล้ว เราไม่สามารถเอาไร่ นาไปด้วยได้ถ้าต้องไปอยู่ที&
อืน& และต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะปรับพืน0 ที &ให้เพาะปลูกได้ ซึ& งก็อาจผลิ ตได้ไม่มากเท่าเดิ ม
อาหารทุกอย่างเราต้องซื 0อ พวกเราเป็ นห่วงเรื &องสุขภาพและการศึ กษา พวกเราไม่ ต้องการ
ย้ายออกไป ขอร้องให้ท่านนําเรื &องทีเ& รากังวลให้รฐั บาลทีเ& นย์ปิดอว์กลับไปพิ จารณาด้วย”20

จากประโยคคํ าพูดข้ างต้ นเป็ นเสี ย งสะท้ อนจากกลุ่ม ชาติพันธุ์ คะฉิ นที อ าศัยในพื น ที ที
รัฐบาลพม่าได้ ตดั สินใจให้ ดําเนินการก่อสร้ างเขือนมิตซง ซึงเป็ นเขือนทีอยู่ในบริ เวณต้ นนํ าอิระวดี
ในการดําเนินการครัง นี รัฐบาลพม่าได้ รับแรงงานจากประเทศจีนให้ เข้ ามาในพื นที (เห็นได้ จากการ
มีสํานักงาน และบ้ านพักเจ้ าหน้ าทีแรงงานจากจีนเป็ นจํานวนมาก) โดยทีประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์
คะฉิ นดังเดิ
 มทีอาศัยอยู่ในพื นทีมีจํานวนกว่า 15,000 คนจากกว่า 60 หมู่บ้านกลับถูกผลักไสให้
ออกจากบ้ านเกิด ปรากฏการณ์ ทีเป็ นปั ญหาดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อประเด็นเรื องสิทธิชุมชน
สิทธิมนุษยชนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า สือวารสารสาละวินโพสต์จึงเป็ นสือสําคัญในการเปิ ดพื นทีให้
กลุ่มชาติพันธุ์ทีได้ รับปั ญหาเหล่านัน สามารถใช้ พืน ทีในสือนี บ อกเล่าถ่ายทอดออกมาให้ เห็นถึง
ความทุกข์ยากลําบากทีเกิดขึ นจากการตัดสินใจของรัฐบาลพม่าทีอยู่บนพื นฐานของผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านัน
ดังนันการเป็

นประชาธิปไตยทีมีประสิทธิภาพ “พื น0 ที &สาธารณะ (Public Sphere)” ในการ
มีส่วนร่ วมทางการสื อสารอย่างที ฮาเบอร์ มาสกล่าวจึงถื อเป็ นเรื องสํ าคัญ โดยที พืน ที สาธารณะ
เหล่านันจะต้

องเป็ นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง ซึงวารสารสาละวินโพสต์ก็มีลกั ษณะดังกล่าว
เพราะเป็ นสื อที ปราศจากการครอบงํ า หรื ออิ ท ธิ พ ลของรั ฐ เพราะเป็ นสื อ ที ไ ด้ รั บงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุนในองค์กรด้ านสิทธิ มนุษยชนมาจากประเทศอเมริ กา สื อนี จ ึงปลอดจาก
อํ านาจการถูกควบคุม และเป็ นอิ สระจากรั ฐ และที สํ าคัญ อย่างกระบวนการนํ าเสนอประเด็น
เนื อหาทีเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นผลกระทบทีเป็ นปั ญหาความรุ นแรง, ความเลวร้ าย,ความไม่เป็ น
ธรรม และทุกการกระทําทีไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพม่านัน สะท้ อนให้ เห็นถึงการทีสืออยู่ในสถานะ
ทีเป็ นขัวตรงข้

ามกับรัฐ ไม่ว่าจะเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์ ตรวจสอบรัฐบาลในมิติประเด็นต่างๆทีได้
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อยู่เสมอและต่อเนือง กระบวนการกระทําดังกล่าวของสือจึงไปสอด
รั บ กั บ แนวคิ ด ของ Herman และ McChesney ที ชี ใ ห้ เห็ น ว่ า “พื 0 น ที & ส าธารณะจะคํ0 า จุ น
ประชาธิ ปไตยให้เ จริ ญ เติ บโตได้ สื &อต้องสามารถแสดงทัศนะทางการเมื องออกมาได้โดยไม่ มี

20

ชอว์ง อู, “สารคดีพิเศษ : ลมหายใจรวยระริ นบนต้ นนํ าอิระวดี,” วารสารสาละวินโพสต์ 57 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553): 6.
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ข้อจํ ากัด”21 ซึงจะสอดรับกับการทํางานของสือวารสารสาละวินโพสต์ ดังตัวอย่างประเด็นทีสือได้
เลือกนําเสนอ
“ฉาวอี ก กองทัพพม่ าใช้นกั โทษอยู่แนวหน้าในสนามรบ โดยบังคับให้นกั โทษใน
เรื อนจํ าต่างๆมาเป็ นลู กหาบ และบังคับให้อยู่ในแนวหน้าค้นหาทุ่นระเบิ ดในเขตพื 0นที &สู้รบ
โดยเฉพาะในพื 0นที &ซึ&งมี การปะทะกันระหว่างกองทัพพม่า และกองกํ าลังกะเหรี &ยงพุทธ หรื อ
ดีเคบีเอ ภายใต้การนําของนาคามวย…สิ& งที &ฟังแล้วรู้สึกหดหู่คือ นักโทษจํ านวนมากที &ถูกส่ง
ตัวมาในสนามรบได้รับบาดเจ็ บและเสี ยชี วิตจากกับระเบิ ด การกระทํ าของกองทัพพม่ าถื อ
เป็ นอาชญากรรมต่ อมวลมนุษยชาติ และการส่งนักโทษไปสนามรบก็ ไ ม่ ต่ างไปจากการ
ประหารทางอ้อม”22
“หลังจากถูกทหารพม่ ากองพันที & 367 พร้ อมกับกองกํ าลังกะเหรี & ยงพุทธ หรื อ
DKBA (Democratic Karen Buddhist Army) เข้าโจมตี ในพืน0 ที & สิ& งที &น่าสลดใจยิ& งกว่านัน0 ก็
คือ ชาวบ้านทีห& นีเข้าป่ าส่วนใหญ่เป็ นเด็ก และผูห้ ญิ งที &ไม่มีทางสูแ้ ละกํ าลังเผชิ ญกับอากาศ
หนาวเย็นในป่ าขณะนี 0 สิ& งทีพ& วกเขาต้องการมากก็คือ อาหาร ผ้าห่ม ยารักษาโรค และสิ& งของ
จํ าเป็ น ความโหดร้ ายที &ทหารพม่ าได้ทิ0งไว้ให้ชาวบ้านก็ คือ เถ้าถ่านของบ้านเรื อนที &ถูกเผา
จํ านวน 11 หลัง และโรงเรี ยนอีก 1 แห่ง รวมถึงคราบนํ0าตาและความทุกข์ ยาก”23

จากตัวอย่างทีผ้ วู ิจยั ได้ เลือกมานําเสนอเบื องต้ น จึงไปสนับสนุนกับแนวคิดของ Herman
และ McChesney ทีว่าสือต้ องเป็ นตัวกลางทีสามารถแสดงทัศนะทางการเมืองออกมาได้ โดยไม่มี
ข้ อจํากัด ซึงในทีนี คือการวิพากษ์ วิจารณ์การเมืองทีรุนแรงของพม่า รวมถึงแนวคิดการสือสารทาง
การเมืองของ Brain McNair ในประเด็นว่าด้ วยการทําหน้ าทีของสือมวลชนในกระบวนการเปลียน
ผ่านประชาธิ ปไตยทีว่า “สื &อต้องนํ าเสนอข้อมูลข่ าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ ว่าในขณะนี 0กําลังเกิ ด
อะไรขึ0 นในสังคม โดยที &สื&อมวลชนต้องทํ าหน้าที &ในการตรวจตรา (Surveillance) หรื อการแจ้งเหตุ
(Monitoring) โดยต้องสะท้อนให้สงั คมเห็นถึงความหมาย และความสําคัญของข้อเท็จจริ งที &เกิ ดขึ0 น
และที ส& ําคัญสื อ& ต้องเปิ ดโอกาสให้เกิ ดการตรวจสอบรัฐบาล และสถาบันการเมื องได้” จึงสอดคล้ อง
กับการศึกษาบทบาทของสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดน
ในประเทศไทยเพือสือสารเรื องชนกลุม่ น้ อยพม่าในกระบวนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
21

วิภา อุตมฉันท์, ปฏิรูปสือเพือสังคม หลักคิด และบทเรี ยนจากนานาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสาร
ทางวิชาการ ภาควิชาสือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544),หน้ า 159.
22
กองบรรณาธิการ, “รอบพม่า : ฉาวอีก กองทัพพม่าใช้ นกั โทษอยู่แนวหน้ าในสนามรบ,” วารสารสาละวินโพสต์ 63
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554) : 32.
23
กองบรรณาธิการ, “รอบพม่า : หนีตายเข้ าป่ า,” วารสารสาละวินโพสต์ 57 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553) : 25.
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6.3.2 วารสารสาละวินโพสต์กับ “การเป็ นปากเสียงในการเรี ยกร้ อง” ให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่า
วารสารสาละวิ นโพสต์ ถือได้ ว่าเป็ นสื อ หรื อเครื องมื อสํ าคัญที ทําหน้ าที ในลักษณะเป็ น
ตัวแทน หรื อตัวกลางในการสือสารให้ กับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆที เป็ น
ประเด็นปั ญหา หรื อผลกระทบทีเกิดขึ น รวมถึงเป็ นกลไกในการขับเคลือนเรี ยกร้ องให้ สงั คมเข้ าใจ
และเห็นคุณค่าในประเด็นเรื อง “สิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ มนุษยชน” ทีคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพ ศักยภาพ
และคุณค่าศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยสือวารสารสาละวินโพสต์จะทําหน้ าทีเป็ นตัวกลางใน
การหาทางออก หรื อวิ ธี การแก้ ไ ขให้ กับ กลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่าที ไ ด้ รั บผลกระทบและปั ญ หาต่างๆ
เพือที จะจุดประเด็นให้ สงั คม และผู้มีบทบาทเกี ยวข้ อง (ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มที ทํางานเคลือนไหวใน
ด้ านสิทธิ มนุษยชน ฯลฯ) เพือร่ วมกันหาทางออกให้ กับปรากฏการณ์ ทางสังคมทีเป็ นปั ญหานันๆ

รวมถึงส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการแสดงออกทางความคิดของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ลักษณะของสือดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า โดยที
สือมวลชนจะทําหน้ าทีเป็ นตัวเชือม หรื อห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า กับสังคมภายนอก (ซึง
ในทีนี อาจจะเป็ นรัฐบาล หรื อผู้ทีเกียวข้ อง) สือจึงเป็ นกระบอกเสียงตัวแทนของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
ในการส่งผ่าน หรื อนําเสนอประเด็นปั ญหา และผลกระทบ รวมไปถึงเรื องราวต่างๆทีเกิดขึ นให้ กบั
สัง คมได้ รับรู้ โดยอยู่ใ นสถานะที เ ป็ นช่องทางในการสื อสารที ทําให้ กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ พม่าสามารถ
ติดต่อสือสารกับสังคมภายนอกได้ ดังเช่น
“เวลาตีสองของวันที & 9 มิ ถนุ ายน เสียงปื นปะทุกึกก้องไปทัว& เขตตะวันออกของรัฐคะ
ฉิ& น ดิ นแดนทีผ& ูค้ นในพม่าต่างกล่าวขานถึงอากาศอันหนาวเย็นตลอดทัง0 ปี และทิ วทัศน์ที&สวย
สดงดงาม การต่อสู้ระหว่างกองกํ าลังทหารพม่ ากองพัน 437 และกองกํ าลังเอกราชคะฉิ& น
(Kachin Independence Army-KIA) กองพัน 15 ภายใต้กองพลน้อยที & 3 ในครั0งนีเ0 ริ& มขึ0 นที &
เมื องโมเม่าก์ ซึ& งเป็ นทีต& งั0 ของสถานทีก& ่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ0าบนแม่นํ0าทาปิ ง 17 ปี ที &
ปราศจากเสียงปื นบนเทือกเขาแห่งรัฐคะฉิ& น บัดนีก0 ํ าลังตกอยู่ในภาวะวิ กฤติ ”24

จากข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ วารสารสาละวินโพสต์ได้ ทําหน้ าทีเป็ นตัวกลางใน
การเป็ นปากเสียงเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิน อันเนืองมาจากการละเมิด
สิทธิ ชุมชน สิทธิ ทรัพยากร ซึงเป็ นหลักใหญ่ ในประเด็นสิทธิ มนุษยชนที รัฐบาลพม่าได้ กระทํ าต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ดงั กล่าว ด้ วยการบุกรุ กพื น ที ซึงเป็ นพื น ที ทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของ KIA โดย
24

กองบรรณาธิการ, “คนวงใน : เสียงปื นและสันติภาพ,” วารสารสาละวินโพสต์ 66 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2554) : 17.

147
กองทัพพม่าได้ ลงมือจัดการเคลียร์ พื นทีเปิ ดทางให้ กบั โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังนํ าบนแม่นํ า
ทาปิ ง 17 ลักษณะดังกล่าวจึงเห็นได้ ว่ากองทัพพม่ากํ าลังเข้ ามาบุกรุ กพื นทีช่วงชิงฐานทรัพยากร
ของกลุ่ม ชาติพันธุ์ คะฉิ น ในการสร้ างพื น ที พัฒนาเศรษฐกิจที เอื อ ให้ เ กิ ดผลประโยชน์ สูงสุดของ
รัฐบาลพม่า กระทัง กลายมาเป็ นชนวนสาเหตุในการสู้รบทีเกิดขึน ระหว่างกองทัพพม่า และชาติ
พันธุ์คะฉิ น การทําหน้ าทีของสือวารสารสาละวินโพสต์จึงกลายมาเป็ นกระบอกเสียงสําคัญ หรื อ
เป็ นปากเสียงในการเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมให้ กับกลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิ น ซึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที
ถูก ปฏิ บัติ โดยปราศจากความยุติ ธ รรม วารสารสาละวิ นโพสต์ จึ ง กลายมาเป็ นสื อ ที ต่อสู้ หรื อ
เรี ยกร้ องให้ สงั คมรับรู้ และเห็นทีมาของสาเหตุปัญหาทีเกิดขึ น เพือส่งสารให้ ผ้ ูทีเกี ยวข้ องร่ วมกัน
หาทางออก หรื อต่อต้ านการกระทําทีไร้ ความเป็ นธรรมของรัฐบาลพม่า
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาทีวารสารสาละวินโพสต์นํามาเสนอนันจึ
 งสอดรับกับแนวคิด
“สือทางเลือก” ดังทีอบุ ลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิกf ล่าวไว้ เพราะว่าวารสารสาละวินโพสต์ได้ ทําหน้ าทีเป็ นสือ
ที ปฏิ เ สธ หรื อท้ า ทายอํ า นาจทางการเมื อ ง 25 ซึง ในที นีค ื อกองทัพ พม่ า/รั ฐ บาลพม่าตลอดเวลา
วารสารสาละวินโพสต์จงึ เป็ นเครื องมือกลางในการสือสาร หรื อเป็ นปากเสียงสะท้ อนให้ สงั คมได้ รับ
รู้ และต้ องการรณรงค์ให้ เกิดการเปลี ยนแปลง ซึงในทีนี คือต้ องการให้ รัฐบาลพม่ายุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิน และเรี ยกร้ องในประเด็นสิทธิชมุ ชนและ
สิทธิทรัพยากรซึง เป็ นสิทธิขนพื
ั  นฐานของกลุม่ ชาติพนั ธุ์คะฉินกลับคืนมา
วารสารสาละวินโพสต์จึงทํ าหน้ าที เป็ นตัวแทนในการเป็ นปากเสี ยงให้ กับกลุ่มชาติพันธุ์
พม่า ทีสําคัญยังมีบทบาทสําคัญในการเป็ นตัวแทนเคลือนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ (New Social
Movement) ให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆทีมีอยู่ในประเทศพม่าในการต่อสู้เรี ยกร้ องในประเด็นทีเป็ น
ปั ญหา (ซึงในตัวอย่างที กล่าวมาคือประเด็นสิทธิ มนุษยชน) ในที นีค ื อวารสารฯได้ กลายมาเป็ น
ตัวแทนในการเรี ยกร้ องในเรื องต่างๆให้ กบั กลุ่มคนรากหญ้ า หรื อคนไร้ อํานาจ ซึงในทีนี คือกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่า (อย่างคะฉินในตัวอย่าง)26 โดยอยูบ่ นพื นฐานในการสร้ างความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ น
การดําเนินงานของสือวารสารสาละวินโพสต์ในลักษณะดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นการทีสือ
ยึดมัน ในอุดมการณ์ ประชาธิ ปไตย ผ่านการเรี ยกร้ องในการขับเคลือนให้ เกิดปรากฏการณ์ การมี
ส่วนร่ วมทางการเมื องของภาคประชาชน เพื อป้องกันการครอบงํ าทีเกิ ดจากอํ านาจของภาครั ฐ
(การละเมิดสิทธิ ทรั พยากร) โดยมุ่งหวังเพื อให้ ประชาชนทุกกลุ่มซึงในที นีค ือกลุ่มชาติพันธุ์พม่า
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิf, สือและการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550),หน้ า6.
UNESCODOC, Alternative Media : Linking Global and local [ออนไลน์], 12 กันยายน 2555, แหล่งทีมา
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000951/095174eo.pdf
25

26
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สามารถทีจะเข้ ามาจัดการดูแลชีวิตตนเองได้ โดยตรง27 โดยไม่ผ่านการก้ าวลํ าล่วงเกินจนทําให้ เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างทีเป็ นประเด็นปั ญหาดังตัวอย่าง
6.3.3 วารสารสาละวินโพสต์กบั “การสร้ างความเข้ าใจ” ทีดีตอ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
สําหรับบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนเพือสือสารเรื องชนกลุ่มน้ อย หรื อกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่าในประเด็นนี จะสอดรับกับเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ทีวนั ดี สันติวุฒิเมธี ในฐานะเป็ น
บรรณาธิการและเป็ นผู้ก่อตัง ซึงเริ มต้ นในปี พ.ศ. 2545 ทีว่า “ศูนย์ ข่าวสาละวิ นเป็ นองค์ กรพัฒนา
เอกชนที &ก่อตัง0 ขึ0 นจากนักข่ าวไทย มี เป้ าหมายเพื &อส่งเสริ มความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนไทย
และประชาชนทุกกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในประเทศพม่ า โดยทํ าหน้าที &รวบรวม และผลิ ตข่ าวสารเกี &ยวกับ
ประเทศพม่ าเผยแพร่ สู่สงั คมไทย” สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์จึงเกิดขึ นมาเพือต้ องการให้
ประชาชนผู้รับสารเข้ าใจเกียวกับประเด็นกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ามากขึ น ในฐานะทีพวกเขาเป็ นมนุษย์
คนหนึง ทีไม่ได้ เป็ นต้ นตอ หรื อสาเหตุปัญหาทีเกิดขึ นในสังคมพม่า บทบาทของสือวารสารสาละวิน
โพสต์จงึ ต้ องการสร้ างการรับรู้ใหม่ให้ กบั กลุม่ ผู้รับสาร และมองเห็นมิตใิ นด้ านดีขึ นต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่า อย่างทีวนั ดี สันติวฒ
ุ ิเมธีได้ ให้ สมั ภาษณ์กบั ผู้วิจยั ว่า
“สื &อกระแสหลักมักนํ าเสนอข้อมู ลพม่ าที &เป็ นอคติ ทุกครั0งที &สื&อนํ าเสนอข่ าวต่ างๆ
เกี &ยวกับพม่าก็จะมี ลกั ษณะอคติ ด่าพม่า คื อทุกอย่างที &นําเสนอมักเป็ น Negative หมดเลย
แต่สือ& ทีม& องเห็นในแง่ของรากเหง้าของปั ญหาทีต& ิ ดตามสถานการณ์ต่างๆด้านพม่า แทบจะไม่
มี นอกจากนีส0 ือ& ไม่ค่อยมี การนําเสนอข้อมูลพม่าในเชิ ง Positive ไม่ว่าจะเป็ นเรื &องวัฒนธรรม
หรื อเรื & องอื &นๆ คื อ มันมี พื0นที &น้อยมาก วารสารสาละวิ นโพสต์ จึงเป็ นสื &อที &จะมาปิ ดช่ องว่าง
เหล่านัน0 โดยเราก็จะหาข้อมูลในแง่ที&นําไปสู่การนําเสนอเนือ0 หาเกี &ยวกับประเทศพม่าในแง่ที&
กว้างมากขึ0น”28

ประเด็น “การสร้ างความเข้ าใจ” ทีดีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าจึงเป็ นเป้าหมายหลักที ผ้ ูผลิต
ต้ องการถ่ายทอดหรื อนําเสนอออกมาให้ ผ้ รู ับสารเกิดความเข้ าใจ และมองกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีก้าว
พ้ นมายาคติ พร้ อมทังเข้
 าใจในข้ อเท็จจริ ง และร่ วมปรับเปลียนความคิดด้ วยการมองมิติของ “กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์” ทีไม่ใช่สาเหตุของปั ญหาในสังคมพม่า ขณะเดียวกันก็เป็ นสือกลางในการเรี ยกร้ องให้
27

เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตยไทย (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ อมริ นทร์ ,
2548),หน้ า 173.
28
สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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สังคมเห็นใจ และร่ วมผลักดันให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อไป ผ่านการนําเสนอและวิเคราะห์ในมิติที
มองปรากฏการณ์ในสังคมพม่าอย่างมีเหตุมีผล ดังตัวอย่างเช่น
“ในช่วงทศวรรษที &ผ่านมา โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาล หรื อที &เรี ยกว่า
เมกะโปรเจ็ กท์ ได้ผดุ ขึ0 นในพม่ าหลายโครงการ ส่วนใหญ่ เกี &ยวข้องกับการผลิ ตและส่งออก
พลังงานธรรมชาติ ซึ& งในสายตารัฐบาลพม่ า โครงการเหล่ านี 0คือ แหล่ งรายได้มหาศาล ที &
สามารถเสริ มเขี 0ยวเล็บของกองทัพให้แข็งแกร่ งต่อไป แต่สําหรับประชาชนกลุ่มชาติ พนั ธุ์ใน
พม่าแล้ว พวกเขาอาจต้องเผชิ ญกับหายนะครั0งใหญ่ในชี วิต หรื อต้องพบความสูญเสียที &ไม่
อาจเรี ยกคืนค่าชดเชยใดๆจากรัฐบาลได้เลย”29
“ทุกครัง0 ทีเ& ห็นชาวต่างชาติ ผมพูดในใจเสมอว่า เพราะพวกคุณนัน& แหละที &ทําให้ผม
ต้องออกจากหมู่ บ้าน ไปหลบซ่ อนอยู่ในป่ าเพือ& หนีเอาชี วิตรอด…(กลุ่มกะเหรี &ยงที &อาศัยใน
พืน0 ทีแ& นวท่อก๊ าซยัดดะนา-เยตากุน)”30
“ทหารทุบ ตี ทํ า ร้ า ยชาวบ้า นโดยไม่ มี เ หตุผ ลจนเกื อ บตายคาที & เขาถู ก นํ า ตัว ส่ ง
โรงพยาบาล แต่ไม่นานในทีส& ดุ เขาก็ตาย ส่วนทหารกลับไม่ได้รบั โทษอะไรเลย”31
“แม้พวกเขาจะมี เงิ น ปื น และอํานาจ แต่เรามี ความจริ ง และความยุติธรรมทีอ& ยู่ข้าง
เรา เพือ& ปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนและสิ& งแวดล้อม” 32

จากประโยคข้ อความทีผ้ ูวิจัยเลื อกนํามาประกอบการอธิ บายนัน ได้ สะท้ อนให้ เห็นความ
จริ ง ของโครงการพัฒ นาต่า งๆของรั ฐ บาลที ก ระทบหรื อ สร้ างปั ญ หาให้ กับ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ และ
ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศพม่า โดยทีพวกเขาเหล่านันไม่
 ได้ เป็ นต้ นตอ หรื อสาเหตุของปั ญหา
แต่พวกเขาเหล่านันคื
 อ ผู้ทีได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากการกระทําของรัฐบาลพม่า ซึงในทีนี 
เป็ นเรื องโครงการขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งก๊ าซทีชือ “ยัดดะนา” การนํ าเสนอเนื อหาของ
ผู้ผลิตได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการเข้ ามาของกองกําลังทหารพม่าทีได้ รับการว่าจ้ างจากบริ ษัทต่างชาติ
ให้ รักษาความปลอดภัย เพราะพื นทีดงั กล่าวเป็ นทีอยู่ของกองกํ าลังของพรรคมอญใหม่ และกอง
กําลังกะเหรี ยง (KNU) ซึง ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็ นชาวทวาย ชาวมอญ และชาวกะเหรี ยง โดยที

29

กองบรรณาธิการ, “เมกะโปรเจ็กท์ ขุมทรัพย์ของรัฐบาล ขุมนรกของประชาชน,” วารสารสาละวินโพสต์ 59 (พฤษภาคมมิถนุ ายน 2553) : 20.
30
เรื องเดียวกัน, หน้ า 22.
31
เรื องเดียวกัน,หน้ า 21.
32
เรื องเดียวกัน,หน้ า 21.
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ทัง 3 กลุ่มนี ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ หรื อแม้ แต่การรั บรู้ ลักษณะดังกล่าวสือฯได้ ชี ให้ เห็นได้
เป็ นอย่างดีว่า โครงการดังกล่าวได้ ส่งผลประโยชน์อย่างมากต่อรัฐบาล ในขณะเดียวกันประชาชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆทีอาศัยอยูใ่ นพื นทีกลับถูกกองทัพพม่าละเมิดสิทธิมนุษยชนขันร้
 ายแรง
การทําหน้ าทีของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนอย่างวารสารสาละวินโพสต์จึงมุ่งสร้ างความ
เข้ าใจถึงข้ อเท็จจริ งเกียวกับปรากฏการณ์ทีส่งผลกระทบและปั ญหาทีสําคัญต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
ซึงในทีนี คือ “กะเหรี ยง และมอญ” ว่ากลุ่มเหล่านี ได้ ถกู กระทําอย่างไร้ ความเป็ นธรรม และได้ รับ
การละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างร้ ายแรงจากรั ฐ บาล กองทัพ และผู้ทีมีอํานาจทางสังคมพม่าอยู่
ตลอดเวลา สื อจึงทํ าหน้ าทีตอกยํ าเรื อง “ความเป็ นธรรม” ที พึงมีกับประชาชนทุกคน ไม่ใช่เพียง
เพราะเขาเกิ ดมาอยู่ภายใต้ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ใ ดกลุ่ม ชาติพันธุ์หนึง หากแต่พ วกเขาก็ มี คุณ ค่าและ
ศักดิfศรี ในความเป็ นมนุษย์เหมือนบุคคลอืน ฉะนัน “ความเท่าเทียม” จึงเป็ นคุณค่าสําคัญทีสือได้
ถ่ายทอดออกมาเพือเรี ยกร้ องให้ ทุกกลุ่มได้ ให้ ความเคารพในสิทธิ มนุษยชน พร้ อมทังสร้
 างความ
เข้ าใจทีไม่ใช่มองกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้วยความเป็ นอืน หากแต่ต้องมองในฐานะทีพวกเขาก็มีคณ
ุ ค่าใน
ความเป็ นมนุษย์เหมือนกับคนอืนทัว ไป
“สิ& งทีท& กุ ข์ ยากและสาหัสทีส& ดุ สําหรับชาวบ้านในพม่าตอนนี 0 ซึ& งไม่ได้เกิ ดขึ0 นกับชาว
ปะโอ*เพี ยงกลุ่มเดี ยวก็ คือ การไม่ มีที&ทํากิ น เพราะถูกทหารพม่ ายึ ดไปทํ าประโยชน์ ให้กับ
ตัวเอง ซึ& งปั ญหานีบ0 ีบคัน0 ให้หลายคนเดิ นทางเข้ามาหางานในไทยอย่างไม่มีทางเลือก บางคน
ไม่ ได้ประสบความสํ าเร็ จในการเข้ามาหางานทํ าที &นี& เพราะตกไปเป็ นเหยื &อขบวนการค้า
มนุษ ย์ กลายเป็ นปั ญหาลู กโซ่ ต่ อไป ประชาชนทุก ชนชาติ ใ นพม่ า ต้อ งการเห็ นสันติ ภาพ
เกิ ดขึ0นในบ้านของตัวเอง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบ โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมายึดที &
ทํากิ นไป หรื อใครจะมาทําร้าย...(ขุนทุนติ& น)”33

จากประโยคข้ อความดังกล่าวเป็ นคําพูดของ “ขุนทุนติ& น” ชาวปะโอ ซึงสือประเภทวารสาร
สาละวินโพสต์ได้ เลือกนํามาเสนอเพือสร้ างความเข้ าใจทีดีให้ เกิดขึ นกับกลุ่มผู้รับสารซึงเป็ นคนไทย
โดยมองกลุ่ม ชาติพันธุ์ ปะโอในทิศทางที ดีขึน นอกจากนี ข ้ อความดัง กล่าวยัง ได้ ส ะท้ อนให้ เ ห็ น
กระบวนการเคลือนย้ ายหรื ออพยพเข้ ามาหางานทําในประเทศไทยของกลุ่มปะโอ การนําเสนอจึง
สะท้ อนให้ คนไทยรับรู้ ถึงสาเหตุ หรื อปั จจัยทีแท้ จริ งซึงส่งผลให้ คนกลุ่มนี ต้ องอพยพเข้ ามา ไม่ ใช่
*

ชาวปะโอ คือ กลุ่มชาติพนั ธุ์หนึง ทีอาศัยอยู่กระจัดกระจายในหลายรัฐในพม่า แต่ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉาน และ
รัฐมอญ มีประชากรทังสิ
 นราว 1 ล้ านคน ชาวปะโอจึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มใหญ่อนั ดับสองทีอาศัยอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า และ
เป็ นอีกชนชาติหนึง ทีรักสงบ และทําอาชีพเกษตรกรรมมาตังแต่
 บรรพบุรุษ
33
หม่องเต่หว่า, “พลังคนรุ่ นใหม่ : องค์กรเยาวชนปะโอ ต้ นกล้ าใหม่ใต้ เผด็จการ,” วารสารสาละวินโพสต์ 60 (กรกฎาคมสิงหาคม 2553) : 23.
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เพราะเขากระทํ าผิ ดภายในประเทศพม่า แต่ด้วยบริ บททางสังคมการเมื องพม่าต่างหาก (ซึ& งในที &นี0
คื อการบุกรุ กและละเมิ ดสิ ทธิ ม นุษยชนของทหารพม่ า) ที &เ ป็ นปั จ จัยสนับสนุนให้กลุ่ม ดัง กล่ าว
จํ าเป็ นต้องเคลื อ& นย้ายเข้ามาหางานทําในประเทศไทยโดยไม่มีทางเลื อก ลักษณะดังกล่าวจึงทําให้
สือวารสารสาละวินโพสต์กลายมาเป็ นสือทีให้ ความสํ าคัญกับการสร้ างความเข้ าใจทุกมิติทีเกิ ด
ขึ นกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า โดยอยูบ่ นพื นฐานของเหตุผลทีมีหลักฐานรองรับ
“คนส่วนใหญ่ บนโลกใบนี 0 คงรักแผ่นดิ นถิ& นเกิ ดด้วยกันทัง0 นัน0 แม้จะรู้ ดีว่าตนเอง
แตกต่างจากผูค้ นเชื 0อสายหลัก และผู้ปกครองของประเทศนัน0 ก็ ตาม หากจะมี คนที &เกิ ดบน
แผ่นดิ นนัน0 และยังคงรักในเชื 0อสายเผ่าพันธุ์ของบรรพชน ซึ& งเป็ นคนส่วนน้อยก็ คงเป็ นเรื & อง
ปกติ ธรรมดา แต่ในกรณี ของ “รุมมะนี” เธอมี บรรพชนเป็ นชาวกอระข่า* ประชากรหลักของ
ประเทศเนปาล แม้เธอจะยังคงใช้ภาษาเนปาลี และใช้ชีวิตในวัฒนธรรมแบบเนปาล แต่เธอก็
ไม่ รู้จักเนปาล เหตุเพราะตระกู ลของเธออพยพเข้ ามาอยู่ พ ม่ าตั0งแต่ รุ่ นปู่ ย่ าตายาย ด้ว ย
รู ปลักษณ์ ภายนอกและวัฒนธรรมเฉพาะของชาวกอระข่ าทํ าให้ทุกคนเรี ยกเธอว่ า ‘แขก’
ประกอบกับรู ปแบบการปกครองโดยรัฐบาลทหารพม่ าที &ทําให้ประชาชนไม่ สามารถใช้ชีวิต
อย่างปกติ สขุ ได้ ทํ าให้รุมมะนี ไม่เคยรู้ สึกว่าเธอเป็ นคนพม่า ที &สําคัญเธอไม่อยากกลับไปใช้
ชี วิต ที &นนั& ในขณะเดี ยวกันรุ มมะนี ก็ ไม่ ไ ด้คิด ว่ า เธอเป็ นคนไทย แต่ ถ้า เป็ นไปได้ เธอก็ จ ะ
เลือกใช้ชีวิตในประเทศไทยตลอดไป”34

จากข้ อความดังทีผ้ วู ิจยั เลือกนํามาประกอบการอธิบายนัน เป็ นประเด็นหนึงทีสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสือทีต้องการสร้ างความเข้ าใจทุกมิติเกี ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า ซึงใน
ที นีเ ป็ นการนํ าเสนอประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจเกี ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์กอระข่าพลัดถิ นใน
ประเทศพม่า ผ่านตัวนําเรื องคือ “รุ มมะนี” ซึงอพยพมาจากประเทศเนปาลมาอยู่ในพม่าตังแต่
 เกิด
ทังครอบครั

ว ทีสําคัญปั จจุบนั ตัวเธอเองก็อพยพมาเป็ นแรงงานในประเทศไทยกว่า 16 ปี แล้ ว การ
นําเสนอของสือวารสารสาละวินโพสต์ในประเด็นนี จึงทําให้ เห็นลักษณะกลุ่มชาติพนั ธุ์รูปแบบใหม่
คือ กลุม่ ชาติพนั ธุ์พลัดถินในพม่า และทีสําคัญยังพลัดถินในประเทศไทย กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวจึง
มีความเฉพาะทีไม่เหมือนกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆทีอาศัยอยู่ในพม่า การนําเสนอประเด็นของสือจึงช่วย
สร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าพลัดถิน ซึงมีอตั ลักษณ์ และความเฉพาะให้ ผ้ ูรับสาร
ได้ รับรู้และเข้ าใจมากขึ น และมองกลุม่ ชาติพนั ธุ์นี ในฐานะทีเป็ นประชาชนคนทัว ไปคนหนึงทีไม่ได้ มี
*

กอระข่า (Gorkha) มาจากชือภูเขา Gorkha ถินทีอยู่สําคัญในประเทศเนปาล คนไทยรู้ จักกันในชือ “กูรข่า” ชาวกอระข่าเป็ น
ชนส่วนใหญ่ของเนปาล
34
องค์ บรรจุน, “ข้ ามฝั งสาละวิน : “รุ มมะนี” สาวกอระข่าพลัดถินบนแผ่นดินพม่า,” วารสารสาละวินโพสต์ 58 (มีนาคมเมษายน 2553) : 20.
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ความแตกต่าง หรื อมีความเป็ นอืน การนําเสนอจึงช่วยยกระดับทางความคิด พร้ อมทังลด/ละอคติ

ทางความคิดทีมีของผู้รับสาร
ลักษณะดังกล่าวจึงนํามาสู่บทสรุ ปในประเด็นบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนเพือ
สื อ สารเรื อ งชนกลุ่ม น้ อ ยพม่ า พบว่ า วารสารสาละวิ น โพสต์ ใ นฐานะเป็ นสื อ ทางเลื อ กจะให้
ความสํ า คั ญ ในการสื อ สารเรื อ งชนกลุ่ ม น้ อยในพม่ า ให้ กั บ สั ง คมได้ เข้ าใจ พร้ อมทั ง เป็ น
กระบอกเสียงสําคัญในการเรี ยกร้ องประเด็นต่างๆทีเกิดจากความไม่เป็ นธรรมทุกมิติแทนกลุ่มชาติ
พันธุ์ พ ม่า โดยที เ รื องราวประเด็ นปั ญ หาและผลกระทบเหล่ านัน จะถูก นํ ามาตี แ ผ่ และสื อ สาร
ถ่ายทอดออกมาให้ สงั คมภายนอกเห็นข้ อเท็จจริ งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สือวารสารฯจึงทําหน้ าทีใน
การสือสารแบบสองทางกล่าวคือ สือได้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ทงที
ั  อยู่ในประเทศ
พม่าและประเทศไทยได้ มีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดเรื องราวประเด็นปั ญหาต่างๆ หรื อเรื องอืนๆ โดย
จะมีทีมงานคอยทําหน้ าทีแปล และนําเสนอถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาไทยอีกทอดหนึง สือจึงเป็ น
เครื องมือสือสาร หรื อตัวกลางในการสะท้ อนประเด็นปั ญหาให้ กับคนทีไม่มีปากไม่มีเสียงในสังคม
(Voice of voiceless) ซึงในทีนี คือชนกลุ่มน้ อยพม่าให้ กบั สังคมภายนอกได้ รับรู้ เห็นความสําคัญ
และร่วมกันหาทางออกในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านันต่
 อไป
6.4 วารสารสาละวินโพสต์ กับ “บทบาทในการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์พม่ า”
จากลักษณะรูปแบบในการนําเสนอประเด็นเนื อหาต่างๆผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์ ใน
ฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดน ถือได้ วา่ สือฯได้ กลายมาเป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดสารจาก
สังคมหนึงมายังอีกสังคมหนึงคือ จากประเทศพม่ามายังประเทศไทยส่งผลให้ ผ้ ูรับสารทีเป็ นกลุ่ม
คนไทย ซึง แม้ บริ บทของตัวสือวารสารสาละวินโพสต์จะจํากัดอยู่ในกรอบกลุ่มผู้ใช้ สือทีเป็ นคนไทย
หรื อชนกลุ่มน้ อยพม่าในประเทศไทยทีสามารถใช้ ภาษาไทยได้ เท่านัน แต่สือดังกล่าวก็ถือได้ ว่ามี
ความสําคัญและมี ความหมายในฐานะเป็ นเครื องมือ หรื อกลไกสํ าคัญในการต่อสู้ทางการเมื อง
ให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าซึง กระทําในพื นทีประเทศไทยในฐานะเป็ นพื นทีข้ามพรมแดน (แม้ จะส่งผล
กระทบไม่มากเท่ากับสือกระแสหลักก็ตาม) ดังนันการต่

อสู้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าที
กระทําผ่านสือข้ ามพรมแดนอย่างวารสารสาละวินโพสต์จึงมีข้อจํากัดในเรื องพื นทีการต่อสู้ทีอยู่ใน
กรอบจํากัดเล็กๆ หากแต่ผ้ วู ิจยั คิดว่าสือดังกล่าวมีความสําคัญ โดยขอให้ เหตุผลดังต่อไปนี 

153
6.4.1 วารสารสาละวินโพสต์ มีรูปแบบในการนําเสนอ หรื อถ่ายทอดประเด็นเนื อหาเป็ น
“ภาษาไทย”
ด้ วยลักษณะการนําเสนอเนื อหาผ่านสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ทีใช้ ภาษาไทยใน
การถ่ายทอดสาร จึงส่งผลให้ เกิดความจํากัดในมิติของผู้รับสาร หรื อกลุ่มผู้ใช้ สือคือ คนไทย หรื อ
ชนกลุ่มน้ อยพม่าในประเทศไทยทีสามารถใช้ ภาษาไทยได้ เท่านัน ด้ วยลักษณะบริ บทของพื นทีใน
การต่อสู้ทีมี ความจํ ากัด จึง ส่ง ผลทํ าให้ วารสารสาละวิ นโพสต์เ ป็ นสื อที ทําได้ เพี ยงแค่การต่อสู้
ภายในประเทศไทยเท่านัน โดยไม่ได้ มีผลในเชิงปฏิ บตั ิการต่อการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยใน
ระดับภาพรวมภายในพม่า การนํ าเสนอเนื อ หาจึงสร้ างระดับการรั บรู้ ให้ กับคนไทยได้ เ ข้ าใจใน
ข้ อเท็จจริ ง หรื อความเป็ นจริ งที เกิดขึน กับชนกลุ่มน้ อยในพม่า โดยที วารสารสาละวินโพสต์เป็ น
เพียงจุดเล็กๆจุดหนึงทีทําให้ คนไทยเริ มหันมามองพม่าในอีกมุมหนึง ในขณะทีสือไทยส่วนหนึงก็
เริ มมองเห็นพม่าในมุมอืนที กว้ างมากขึน วารสารฯจึงเป็ นพื นทีในการต่อสู้เล็กๆทีจะขยายต่อให้
ใหญ่ และกว้ างมากขึ นด้ วยกลุม่ บุคคล หรื อองค์กรอืนทีเป็ นผู้รับสาร
6.4.2 วารสารสาละวินโพสต์เป็ นสือทีมีอยู่ในห้ องสมุดของทุกมหาวิทยาลัย และห้ องสมุด
อืนๆทัว ไปทีเป็ นศูนย์รวมของแหล่งค้ นคว้ าเอกสาร รวมถึงเป็ นสือทีถกู เลือกนําไปอ้ างอิงเนื อหาใน
เอกสารตํารา หนังสือวิชาการ บทความข่าว และสืออืนๆ
ด้ วยบริ บทประเด็นเนื อหาในสือวารสารสาละวินโพสต์ทีให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการ
นําเสนอประเด็นต่างๆเกียวกับชนกลุ่มน้ อยในประเทศพม่าทีอยู่บนพื นฐานของความเป็ นจริ งซึงมา
จากการค้ นพบ หรื อการลงพื นทีของทีมงานเพือถ่ายทอด และนําเสนอข้ อมูลออกมา ประกอบกับ
การมีหลักฐานอ้ างอิงในการนําเสนอข้ อมูลทุกครัง ส่งผลให้ วารสารสาละวินโพสต์กลายมาเป็ นสือ
ที มีความสํ าคัญในฐานะเป็ นตัวกลาง หรื อสื อกลางในการเผยแพร่ ข้อมูลให้ กับผู้สนใจได้ ศึกษา
ค้ นคว้ าอ้ างอิง ดังนันห้
 องสมุด หรื อแหล่งศึกษาค้ นคว้ าของหลายมหาวิทยาลัย* จึงให้ ความสําคัญ
ในการนํ าเสนอของสื อนี อย่างมากด้ วยการรับวารสารฯมาเป็ นสือหนึงในการเผยแพร่ ให้ นกั เรี ยน
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทีมีความสนใจในเรื องพม่าสามารถใช้ เรี ยนรู้ ค้ นคว้ าทํา
รายงาน หรื อสร้ างความเข้ าใจในมิติทีหลากหลายให้ กับผู้รับสารที สนใจ อย่างเช่นกลุ่มผู้รับสาร
*

วารสารสาละวินโพสต์ เป็ นเอกสารค้ นคว้ าอ้ างอิงในหอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ แก่ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
หอสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร,หอสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, หอสมุดแห่งชาติ เป็ นต้ น
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ท่านหนึง ซึง เป็ นผู้ชว่ ยนักวิจยั และเคยทําวิจยั เกียวกับ “คลิ นิกแม่ตาว: บทบาทและพื น0 ที &ขององค์ กร
เอกชนกับการบริ การด้านสาธารณสุขแก่ ชาวพม่า” ก็ได้ เลือกสือวารสารสาละวินโพสต์เป็ นแหล่ง
ศึกษาค้ นคว้ าอ้ างอิงเพือนําไปขยายต่อในงานวิจยั ของตัวเอง* ดังคําให้ สมั ภาษณ์กบั ผู้วิจยั ว่า
“ในตอนนัน0 ดิ ฉนั เรี ยนอยู่ ปี 4 ที &ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ& งปกติ ศูน ย์ ห นัง สื อ
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็จะมี ขายวารสารสาละวิ นโพสต์ อยู่แล้ว ก็ จะซื 0อตรงนัน0 บ้าง หรื อ
บางทีก็เข้าหอสมุดของมหาวิ ทยาลัย เพราะช่วงนัน0 ดิ ฉนั ทํ าภาคนิ พนธ์ เกี &ยวกับคลิ นิกแม่ตาว
ก็ทําให้ยิ&งติ ดตามการนําเสนอของสือ& วารสารสาละวิ นโพสต์อย่างจริ งจัง ที &สําคัญก็เคยติ ดต่อ
ไปยังสํานักงานของวารสารสาละวิ นโพสต์ทีเ& ชี ยงใหม่ เพือ& ขอคํ าแนะนําที &จะเข้าไปสัมภาษณ์
แพทย์ หญิ งซิ นเที ยตอนนัน0 ก็ เลยมี ส่วนที &ทําให้เราเข้ามาศึ กษาในสื &อนี 0 โดยที &ตวั เราก็ ไม่ ได้
ตัง0 ใจเจาะจง แต่ว่าเป็ นช่องทางทีเ& ราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี &ยวกับพม่าได้ง่าย”35

จากลักษณะดังกล่าวก็ทําให้ เห็นได้ ว่ากลุ่มผู้รับสารเหล่านี ถือเป็ นจุดสําคัญ หรื อฟั นเฟื อง
เล็กๆทีจะนําเอาประเด็นทีถูกนําเสนอในวารสารสาละวินโพสต์ไปขยายต่อ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิต
ผลงานวิชาการ ทํารายงาน/วิจยั เขียนบทความ หรื อในหนังสือทางวิชาการ บทความข่าว และสือ
อืนๆ ทีมกั จะอ้ างอิงประเด็นเนื อหาในวารสารสาละวินโพสต์ สือนี จึงกลายมาเป็ นสือทางเลือกเล็กๆ
ทีผ้ สู นใจในเรื องพม่ากลุ่มต่างๆมักเลือกใช้ เป็ นสือหนึงในการศึกษาค้ นคว้ าอ้ างอิง ดังทรรศนะทีวนั
ดี สันติวฒ
ุ ิเมธี บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ได้ ให้ สมั ภาษณ์กบั ผู้วิจยั ว่า…
“สําหรับเรา พีค& ิ ดว่าหน้าทีข& องเรานัน0 ได้ทําหน้าทีอ& ย่างสมบูรณ์แล้ว ในแง่ทีว& ่าถ้าคน
ไทย นักศึกษาไทย สือ& ไทยอยากจะค้นคว้าหาเรื &องพม่า คุณค้นเข้าไป คุณก็จะเจอเรารออยู่
ตรงนัน0 มันเป็ นแบบทีใ& ครจะเข้ามาก็ได้ ซึ& งพอทํ าไปเรื &อยๆคนที &อ่านก็จะเข้าใจมากขึ0 น แต่ละ
คนก็จะไปต่อยอดของตัวเอง อย่างเช่น อาจารย์ หรื อนักศึกษาที &มาใช้สือ& นี 0 ก็ค่อยๆขยายวง
ไปเรื &อยๆ”36

ผู้วิจัยจึง คิดว่าสื อวารสารสาละวินโพสต์นีเ ป็ นสื อที มีความสํ าคัญในแง่ ของการเป็ นสื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนเพือการต่อสู้ทางการเมืองเล็กๆ ผ่านการถ่ายทอดอุดมการณ์ของกลุ่มผู้ผลิต
และตอกยํ านําเสนอ รวมถึงนําไปขยายต่อโดยกลุ่มผู้รับสารทีทําให้ พื นทีของสือวารสารสาละวิน
*

นอกจากผู้รับสารจะสามารถรั บสารผ่านทางห้ องสมุด หรื อศูนย์ ศึกษาค้ นคว้ าแล้ ว ผู้รับสารทีสนใจยังสามารถเลือกซือ
วารสารสาละวินโพสต์ไปอ่านและเก็บเป็ นแหล่งข้ อมูลให้ กบั ตนเองได้ ซึง ช่องทางการจัดจําหน่ายมีอยู่หลายที ได้ แก่ ร้ านหนังสือสุริวงส์บคุ
(เชียงใหม่), สินสมบัติ 2 (แม่สอด), ร้ านช้ าง และร้ านไพลินสาส์น (อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน) สําหรับในพื นทีกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่
ร้ านแซงแซว, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , และร้ านริ มขอบฟ้า
35
สัมภาษณ์ ธันย์ชนก นาควิโรจน์, ผู้ใช้ สือวารสารสาละวินโพสต์, 1 มิถนุ ายน 2556.
36
สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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โพสต์ได้ ขยายกว้ างออกไป ส่งผลให้ วารสารสาละวินโพสต์กลายมามี บทบาทสําคัญในการต่อสู้
ทางการเมื องระดับหนึง แม้ จะไม่ได้ มากแต่ก็ถือว่าเป็ นสือที มีความสํ าคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มที
เกียวข้ องและสนใจในประเด็นด้ านพม่าศึกษา แต่ในปั จจุบนั วารสารสาละวินโพสต์ได้ ยตุ ิการผลิต
แล้ วที ฉบับ 67 (กันยายน-ตุล าคม 2554) ส่ง ผลให้ สือวารสารฯไม่ส ามารถทํ าหน้ าที ใ นการเพิ ม
ศักยภาพการเรี ยนรู้ ด้ านพม่าศึกษาต่อไปได้ สื บเนื องมาจากการลดเงิ นทุนสนับสนุนจนสื อไม่
สามารถดําเนินงานในรู ปแบบทีเคยทํามาตลอดระยะเวลา 9 ปี ได้ อีก ดังทีวนั ดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ได้ ให้
สัมภาษณ์ถึงการยุตขิ องสือประเภทวารสารฯว่า…
“การยุติในการดํ าเนิ นการผลิ ตวารสารสาละวิ นโพสต์ นนั0 เกิ ดจากการที &เราถูกตัด
งบประมาณมาโดยตลอด เพียงแต่คนจะไม่รู้ว่าเราถูกตัดงบประมาณมา 4 ปี ติ ดต่อกันแล้ว
คืองบประมาณจะได้นอ้ ยในช่วงแรก และขึ0นไปเยอะมาก ซึ& งเมื &อเราทําไปได้ 5 ปี แหล่งทุนจะ
มองเราว่าเราควรจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่เขาไม่ได้มองว่านีค& ื อหนังสือสื &อพม่า เขาพยายาม
กดดันให้เราหาทุนสนับสนุน หมายถึงว่า การทําโฆษณา ขายเสือ0 อะไรแบบนัน0 เราก็เคยลอง
หาโฆษณา เราก็ไปเจอตอ อย่างเช่น ไปหาโฆษณาสมุนไพรทานาคา แล้วก็พบว่าเป็ นบริ ษัท
เดียวทีค& า้ อัญมณี คือจุดประสงค์ของเราไม่ได้ตอ้ งการสนับสนุนรัฐบาลพม่า เพราะฉะนัน0 เรา
ก็ไปเจอแต่เรื &องความขัดแย้ง เรื &องของอุดมการณ์ ของสือ& กับแนวทางโฆษณา พีจ& ึ งรู้สึกว่ามัน
มากเกิ นไปสําหรับพีท& ีจ& ะต้องไปรับใช้อดุ มการณ์ หรื อนโยบายของแหล่งทุนต่างๆ ในฐานะทีพ& ี &
ต้องทําสือ& ในแนวแบบนี 0 พีจ& ึ งคิ ดว่ามันไม่ใช่เป้ าหมายของพีอ& ีกต่อไปแล้ว”37

ลักษณะดังกล่าวแม้ บริ บทจะสอดคล้ องกับแนวคิดสือทางเลือกดังทีอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิf
และพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์กล่าวไว้ ว่า “สื &อทางเลื อก เป็ นสื &อที &ไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากํ าไรเป็ น
ที ต& งั0 หากแต่เป็ นการพยายามแสดงให้เห็นถึงความคับข้องใจที &ต้องการจะตัง0 คํ าถาม หรื อเรื & องใดๆ
ก็ ต าม โดยที & ก ระบวนการทํ า งานจะเป็ นอิ ส ระจากรั ฐ และทุ น เป็ นอิ ส ระจากวิ ธี คิ ด รู ป แบบ
เนื 0อหา”38 ได้ กลายมาเป็ นเงื อนไขสําคัญทีทําให้ สือทางเลือกข้ ามพรมแดนประเภทวารสารสาละ
วินโพสต์ไม่สามารถเป็ นสือกลางทีทําหน้ าทีในการถ่ายทอดสารเกียวกับประเทศพม่าได้ อีกต่อไป
เพราะด้ วยลักษณะการเป็ นสือทางเลือกทีไม่แสวงหาผลกําไร เป็ นสือทีมีความเป็ นอิสระจากรัฐและ
องค์กรทางสัง คมอื นๆจึงส่ง ผลทํ าให้ สือประเภทวารสารฯต้ องยุติลงเพราะเงื อนไขเหล่านัน ดัง ที
กล่ า วมา แนวคิ ด สื อ ทางเลื อ กแม้ จ ะเกริ น กล่ า วดูดี แต่ใ นความเป็ นจริ ง ตัว บริ บ ทการเป็ นสื อ
37

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
f
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ, สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุ งเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),
หน้ า 6. และพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, สือภาคประชาชน (โครงการปฏิรูประบบสือ : การกํากับดูแลเนื อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง
และสือภาคประชาชน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547), หน้ า 8.
38
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ทางเลือกเหล่านันได้
 กลายมาเป็ นปั จจัยหนุนเสริ มให้ วารสารสาละวินโพสต์ หรื อสือทางเลือกอืนๆ
ไม่สามารถดํารงอยูร่ อดได้ หรื ออาจจะอยูไ่ ด้ หากมีต้นทุน หรื อปั จจัยแหล่งเงินทุนสนับสนุนเป็ นของ
ตัวเอง (ซึง น้ อย)
ข้ อสัง เกตอี กประการหนึงดัง ที ผ้ ูผลิ ตสื อวารสารสาละวินโพสต์ (วัน ดี สันติวุฒิ เมธี ) ได้
อธิบายหรื อชี แจงวัตถุประสงค์ในช่วงเริ มก่อตังดั
 งทีได้ กล่าวไปแล้ วก่อนหน้ านี นัน เมือพิจารณาถึง
ลักษณะการดําเนินงานในการนําเสนอประเด็นเนื อหาทีเกี ยวกับประเทศพม่าในมิติต่างๆนัน จาก
การทีผ้ ูวิจยั ได้ สํารวจวารสารสาละวินโพสต์ในกรอบระยะเวลาทีผ้ ูวิจยั ศึกษา (ฉบับที 57-67) มา
นันพบว่

ากลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีวนั ดี สันติวฒ
ุ ิเมธีบอกว่า “สื &อต้องการสร้ างความเข้าใจในมิ ติการนํ าเสนอ
ทุกกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในประเทศพม่า” นัน ภาพรวมอาจจะไม่เป็ นความจริ ง (ข้ อจํากัด : สํารวจประเด็น
เนื อ หาที นําเสนอกลุ่มชาติพันธุ์เพี ยงฉบับที 57-67) เพราะภายในวารสารแต่ละฉบับเมื อสํ ารวจ
ออกมานันพบว่

ากลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีถกู กล่าวถึงมากทีสดุ คือ “กลุ่มชาติ พนั ธุ์กะเหรี & ยง (ซึ& งมี หลาย
ชนเผ่า และกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทใหญ่” ซึงผู้ผลิตได้ ให้ ความสําคัญในการนําเสนอสองกลุ่มชาติพนั ธุ์นี 
เป็ นหลัก ในขณะทีกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ (ไม่กีกลุ่มชาติพนั ธุ์ อาทิ มอญ ฯลฯ) กลับถูกนําเสนอแบบ
ประปราย ไม่ได้ เน้ นยํ า ต่อเนืองเหมือนสองกลุ่มชาติพนั ธุ์แรก จึงอาจสรุ ปได้ ว่าบทบาทการเป็ นสือ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย กรณี วารสารสาละวินโพสต์นนจะให้
ั
ความสําคัญในฐานะ
เป็ นสือตัวแทนในการเคลือนไหวเรี ยกร้ อง หรื อสร้ างพื นทีการต่อสู้ของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าเพียง 2
กลุ่มชาติพันธุ์หลักคือ “กลุ่มชาติ พนั ธุ์กะเหรี & ยง และกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทใหญ่ ” ดังที กล่าวข้ างต้ น
ลักษณะดังกล่าวอาจจะสืบเนืองมาจาก
1) กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีประชากรมากเป็ นอันดับสองของพม่าใน
บริ เ วณพม่ า แท้ (ประมาณ 7 ล้ า นคน) * และอาศัย อยู่ ใ นพื น ที ร อยต่อ ระหว่ า งพม่ า และไทย
(ภาคเหนือ/ภาคตะวันตกของไทย)** การเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยของวารสาร
*

กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง ประกอบไปด้ วยกลุ่มย่อยประมาณ 11 กลุ่ม ในจํานวนนี รวมถึงเผ่าคะยาห์ (คะเรนนี) ปะโอ และปะ
หล่อง สําหรับกลุ่มกะเหรี ยงพื นราบนัน ยังแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยอีก 3 กลุ่ม ซึงมีภาษาพูดแตกต่างกันออกไป ได้ แก่ สะกอ โปว์ และ บเว
กลุ่มกะเหรี ยง 3 กลุ่มหลังนี กระจัดกระจายอยู่ตามบริ เวณสามเหลียมปากแม่นํ าอิระวดี บริ เวณลุ่มนํ าสะโตงและสาละวิน กลุ่มกะเหรี ยงที
อาศัยอยู่บริ เวณเทือกเขาสูงจะได้ แก่กลุ่มคะยาห์ ซึงอาศัยอยู่ในบริ เวณติดต่อกับรัฐฉาน ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ จาก พรพิมล ตรี โชติ,
ชนกลุ่มน้ อยกับรัฐบาลพม่า (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,2542), หน้ า 91.
**
ในประเทศไทยมีชาวกะเหรี ยง 1,993 หมู่บ้าน 69,353 หลังคาเรื อน ประชากรทังสิ
 นประมาณ 325,295 คน คิดเป็ นร้ อยละ
46.80 ของจํ านวนประชากรชาวเขาในประเทศไทย อาศัยอยู่ใ น 15 จัง หวัด ของภาคเหนื อ และภาคตะวันตก ได้ แ ก่ กาญจนบุรี ,
กําแพงเพชร,เชียงราย,เชี ยงใหม่,ตาก,ประจวบคีรีขันธ์ ,เพชรบุรี,แพร่ ,น่าน,แม่ฮ่องสอน,ราชบุรี,ลําปาง,ลําพูน,สุโขทัย,สุพรรณบุรี และ
อุทยั ธานี ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ใน วิกิพีเดีย, ชาวกะเหรี ยง [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://th.wikipedia.org
/wiki/% 0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0
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สาละวินโพสต์จงึ ให้ ความสําคัญกับมิตนิ ี ในฐานะทีอยูใ่ กล้ ชายแดนไทย-พม่า และบางส่วนก็อพยพ
เข้ ามาอาศัยตังรกราก

หรื อทํางานในประเทศไทย จึงทําให้ มีความใกล้ ชิดในแง่การมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่
กั น ในประเทศไทยมากกว่ า กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ อื น ๆ นอกจากนี ห ากจะพิ จ ารณาในประเด็ น เรื อ ง
“ขบวนการเคลื & อ นไหวทางการเมื อ งเพื &อ ต่ อ สู้ เ รี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ก ารเป็ นรั ฐ อิ ส ระของรั ฐ กะเหรี & ย ง
(KNU/KNDO)” ก็ถือว่าเป็ นเรื องใหญ่ และมีความสําคัญอย่างมาก เพราะตลอดระยะเวลาในการ
ทําหน้ าทีสือของวารสารสาละวินโพสต์นนั  ขบวนการดังกล่าวถื อได้ ว่ามีการปะทะกับรัฐบาลพม่า
อยู่บ่อ ยครั ง ความขัด แย้ ง และความรุ น แรงที เ กิ ด ขึ น มาอย่ า งต่ อ เนื อ ง ซึ ง ได้ ส่ ง ผลกระทบใน
หลากหลายมิติต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้ งทีรุนแรงอย่างต่อเนือง
ซึงสือทัว ไปมักไม่ให้ ความสําคัญในการนําเสนอนันได้
 กลายมาเป็ นเงื อนไขสําคัญทีกลุ่มผู้ผลิตสือ
วารสารสาละวินโพสต์ให้ ความสนใจในการนําเสนอเพือเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ นอย่าง
ต่อเนือง และจุดประกายให้ กลุ่มผู้รับสารเห็นความสําคัญของกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยงทีมากขึ น สือ
วารสารสาละวินโพสต์นัยยะหนึงจึงเป็ นสื อทางเลือกที มีบทบาทในการสื อสาร และต่อสู้ทางการ
เมืองให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง
2) กลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ เป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ทีมี จํานวนมากเป็ นที ส องรองจากชาวพม่า
อาศัยอยู่ในบริ เวณทีราบสูงฉาน รัฐฉาน ประเทศพม่า และบางส่วนก็ อาศัยอยู่ในบริ เวณดอยไต
แลง ซึงอยู่ในบริ เวณชายแดนระหว่างประเทศไทย-พม่า นอกจากนี ก็มีชาวไทใหญ่หลายแสนคน
อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเพือหนีปัญหาทางการเมือง ด้ วยบริ บทการดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทใหญ่ ทีอยู่ในพื น ที รอยต่อระหว่างไทย-พม่า (เช่นเดี ยวกับชาติพัน ธุ์กะเหรี ยง) และประชากร
จํ านวนมากได้ อพยพมายัง ฝั ง ประเทศไทยจึง ส่ง ผลทํ าให้ เ กิ ดการสร้ างปฏิ สัม พันธ์ ต่อกันอย่าง
ใกล้ ชิดทีมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อืนๆในพม่า ด้ วยเหตุนี สื อทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย
อย่างวารสารสาละวินโพสต์ก็เป็ นสือทีให้ ความสําคัญในการนําเสนอประเด็นข้ ามพรมแดนเหล่านี 
อยู่แล้ ว ประกอบกับพัฒนาการการก่อตังสื
  อวารสารสาละวินโพสต์ ในช่วงแรกก็ แยกตัวมาจาก
สํานักข่าวฉานซึงเป็ นสํ านักงานข่าวทีวันดี สันติวุฒิเมธี ในฐานะเป็ นผู้ก่อตังฯก็
 เคยเป็ นบุคลากร
ท่านหนึง ในศูนย์ขา่ วดังกล่าว ทีสําคัญประสบการณ์จากการทีเคยคลุกคลีกบั กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
มาอย่างต่อเนืองและยาวนาน (เห็นได้จากความสนใจเริ& มต้นตัง0 แต่วนั ดี ศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญา
โท ม.ธรรมศาสตร์ ที &ได้เลื อกทํ าวิ ทยานิ พนธ์ ในประเด็น“กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์
ไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า”) นันได้
 กลายมาเป็ นเงือนไขสําคัญทีผ้ ผู ลิตสือวารสารสาละวินโพสต์ได้
ให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษต่อการนําเสนอประเด็นเนื อหาทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่อย่าง
ต่อเนือง ประกอบกับความขัดแย้ งทีเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มขบวนการกู้ชาติไทใหญ่ของกองทัพ
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รัฐฉาน (นําโดยเจ้ ายอดศึก) กับรัฐบาลพม่า* ทีมีการปะทะจนกลายมาเป็ นความขัดแย้ งกับรัฐบาล
พม่าบ่อยครัง จากที กล่าวมาทังหมดจึ

งกลายมาเป็ นเงือนไขประกอบสํ าคัญทีวารสารสาละวิน
โพสต์ในฐานะเป็ นสือทางเลือกมักนําเสนอและสือสาร รวมถึงเป็ นพื น ที ต่อสู้ทางการเมื องให้ กับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่อยูเ่ สมอ
ด้ วยเหตุนี จึงนํามาสูบ่ ทสรุปการวิเคราะห์เนื อหาวารสารสาละวินโพสต์ทีว่า “วารสารสาละ
วิ นโพสต์ ” ในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับ
“ความเป็ นประชาธิ ปไตย” ในฐานะเป็ นเครื องมือทางอุดมการณ์หลักของกลุ่มผู้ผลิตสือฯ อันส่งผล
ทํ าให้ การนํ าเสนอประเด็นเนื อ หาต่างๆภายในวารสารสาละวิ นโพสต์มักมุ่งเน้ นในการนํ าเสนอ
ประเด็นทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความไม่เป็ นธรรม,และปั ญหาเชิงนโยบาย
โดยอยู่บนพื นฐานของการวิพากษ์ วิจารณ์การกระทําทีเกิดขึ นจากรัฐบาลทหารพม่าอย่างต่อเนือง
สือประเภทวารสารฯจึงเป็ นสือทีเกิดขึ นมาเพือต้ องการเปิ ดพื นทีให้ เกิดการสือสารทีเกียวข้ องกับมิติ
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า ในฐานะเป็ นเครื องมือตัวกลางทีสามารถเป็ นปากเสียงเพือเรี ยกร้ องและต่อสู้
ทางการเมื องให้ กับกลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่าได้ โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติพันธุ์ กะเหรี ยง และไทใหญ่ ทีถูก
นําเสนอมากทีสดุ ในสือประเภทดังกล่าว

*

เงือนไข หรื อปมของความขัดแย้ งของกองทัพกู้ชาติไทใหญ่เริ มต้ นมาจากการทีรัฐบาลพม่าไม่ทําตามข้ อตกลงทีกําหนด
ร่ วมกันในสนธิสัญญาปางโหลงปี พ.ศ.2501 ทีได้ กําหนดให้ รัฐฉานสามารถแยกตัวเป็ นรั ฐอิสระได้ ภายหลังจากครบกําหนด 10 ปี แต่
รัฐบาลพม่าผิดสัญญา ได้ ส่งกองกําลังทหารเข้ ายึดครองรัฐฉาน เป็ นเหตุให้ เกิดการต่อสู้ระหว่างไทใหญ่ และรัฐบาลพม่ามาโดยตลอด
ตังแต่
 บดั นันยาวนานเกื

อบ 50 ปี (แม้ ในปั จจุบนั จะมีการเจรจาหยุดยิง แต่ความขัดแย้ งก็ยงั คงมีอยู่)
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บทที 7
วิเคราะห์ เนือ หาเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์
7.1 วิเคราะห์ ภาพรวมเว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์
ภาพที 20 ภาพหน้ าเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ทีมา http://salweennews.org/home/, 2556 : ออนไลน์

สําหรับภาพรวมของปริ มาณและความถีในการนําเสนอประเด็นหลักผ่านเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ออนไลน์นนั ? จากการทีผู้วิจยั ได้ ทําการสํารวจ และศึกษาภาพรวมของสือเว็บไซต์ฯ พบว่าการ
นําเสนอมีประเด็นหัวข้ อหลักเพียงประเด็นเดียว คือ “ประเด็นด้านสถานการณ์ ปัจจุบนั ที เกี ยวข้อง
กับลักษณะทางสังคมการเมื องพม่ า” ซึงถื อว่าเป็ นจุดเด่นทีมีความแตกต่างไปจากสือประเภท
วารสารสาละวิ นโพสต์ทีมี การพูดถึง หลากหลายมิติมากกว่า ลักษณะดัง กล่าวจึง เป็ นที มาของ
เหตุผลทีผู้วิจยั จะไม่ขอจัดจําแนกในการวิเคราะห์ความถี ประเด็นเนื ?อหาหลักในเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ ออนไลน์ (เหมื อนกับการวิเคราะห์ความถี ในการนําเสนอประเด็นต่างๆผ่านหน้ าปกวารสาร
สาละวินโพสต์) หากแต่จะลํ าดับการอธิ บายโดยสรุ ปภาพรวมคอลัมน์ ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์แทน และหลังจากนันก็
? จะเชือมโยงเข้ าสู่บริ บทการวิเคราะห์และตอบคําถามการวิจยั ทีได้
วางไว้ ในลําดับถัดไป
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จากการสํารวจภาพรวมในการนําเสนอประเด็นด้ านสถานการณ์ ปัจจุบนั ทีเกี ยวกับบริ บท
ของสัง คมการเมื องพม่าผ่านสื อเว็ บไซต์ส าละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ นัน? พบว่า จะถูกนํ าเสนอให้ เ ห็ น
ภายใต้ คอลัมน์ใหญ่ๆ 5 คอลัมน์ด้วยกัน (ซึงเป็ นคอลัมน์ทีผู้วิจยั ใช้ เลือกศึกษา โดยจะอยู่ในกรอบ
ระยะเวลาตังแต่
? เดือนกันยายน 2554 – 31 ธันวาคม 2555) คือ คอลัมน์ “ข่าว (209 เรื อง)”,
คอลัมน์ “บทความ (39 เรื อง)”, คอลัมน์ “รายงาน/เอกสาร (37 เรื อง)”, “คอลัมน์ English Article
(12 เรื อง)”, และคอลัมน์ “วีดีโอ (25 เรื อง)” โดยผู้วิจยั จะขอสรุ ปการอธิบายประเด็นภาพรวมของ
แต่ละคอลัมน์ในเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ตามลําดับดังต่อไปนี ?
7.1.1 คอลัมน์ขา่ ว
คอลัมน์ข่าวถื อได้ ว่าเป็ นคอลัมน์สําคัญทีทําหน้ าทีในการนําเสนอข้ อมูลดิบ และมีจํานวน
เรื องในการนําเสนอและถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มากทีสุด คือ มีจํานวนเรื องที
เกียวข้ องทังหมด
?
209 เรื อง (ตังแต่
? ปี พ.ศ. 2554-2555) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นคือ ประเด็น
แรก เป็ นการให้ ความสําคัญในการสะท้ อนภาพบวกทีเกิดขึ ?นภายใต้ บริ บททางสังคมการเมืองพม่า
ทีเปลียนผ่านสูป่ ระชาธิปไตย มีจํานวนทังสิ
? ?น 119 เรื อง, และประเด็นทีสอง ยังคงสะท้ อนภาพด้ าน
ด้ านลบในรู ปแบบของปั ญหา และผลกระทบทีเป็ นความรุ นแรง หรื อความเลวร้ ายทีเกิดขึ ?นในพม่า
(เช่นเดียวกับการนําเสนอเนื ?อหาในช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยพม่า) มีจํานวนทังสิ
? ?น 90
เรื อง ซึงมี ปริ มาณน้ อยกว่าการนํ าเสนอภาพด้ านบวกที เกิ ดขึน? มาภายใต้ บริ บททางสังคมที เป็ น
ประชาธิปไตยในพม่า
สํ าหรั บภาพรวมในการนํ าเสนอของคอลัม น์ นีจ? ะเป็ นไปในเชิ ง การนํ าเสนอข้ อมูล ดิบที
สะท้ อนเหตุการณ์ในพม่าโดยตรง การเลือกนําเสนอประเด็นต่างๆได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตได้ ให้
ความสําคัญ และตืนตัวกับบริ บททางสังคมการเมืองพม่าทีเปลียนผ่านสูป่ ระชาธิปไตยทีมากขึ ?น จึง
ทํ าให้ การเลื อกนํ าเสนอข่าวในแง่ มุม ของการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยมี จํ านวนมากกว่าการ
นําเสนอข่าวในด้ านลบแบบเดิมๆภายใต้ บรรยากาศทางการเมืองทีเป็ นเผด็จการทหารก่อนหน้ านี ?
แสดงให้ เห็ นว่าผู้ผลิตสื อต้ องการทํ าให้ ผ้ ูอ่าน หรื อผู้รับสารตืนตัวกับบรรยากาศทางการเมื องที
เปลียนแปลงไป อย่างไรก็ตามในประเด็นด้ านลบทีนําเสนอปั ญหา และผลกระทบอันเนืองมาจาก
ความรุ นแรง และความเลวร้ ายที เกิดขึน? ในพม่านัน? ก็ยงั คงถูกนําเสนอผ่านคอลัมน์ข่าวเช่นกันใน
ระดับความถี ทีใกล้ เคียงกับการนําเสนอประเด็นด้ านบวกทีเกิดขึ ?นมาจากบริ บททางสังคมพม่าที
เป็ นประชาธิ ปไตย คือผู้ผลิตยังคงให้ คณ
ุ ค่าในการนําเสนอเนื ?อหาข่าวสารทังสองประเด็
?
นทีไม่ได้
แตกต่างมากนัก สะท้ อนให้ เห็นว่าการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยทีเกิดขึ ?นในพม่าในทางหนึงก็ให้
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ความสําคัญกับมิติด้านบวกทีเกิดขึ ?นมาจากการเปลียนแปลง ในขณะเดียวกันก็ยงั คงให้ นํ ?าหนักที
ใกล้ เคียงกันในการนําเสนอเนื ?อหาทีสะท้ อนปั ญหาและผลกระทบด้ านต่างๆ ซึงคอลัมน์ข่าวถือเป็ น
เพียงคอลัมน์ เดียวเท่านันที
? ให้ นํา? หนักในการนําเสนอข่าวในประเด็นด้ านบวกซึงเกิ ดขึ ?นในบริ บท
ทางสังคมการเมืองพม่าทีเป็ นประชาธิปไตยมากกว่าการนําเสนอข่าวมิตดิ ้ านลบแบบเดิมๆ
7.1.2 คอลัมน์บทความ
คอลัมน์บทความถื อได้ ว่าเป็ นคอลัมน์ สําคัญทีไม่ได้ นําเสนอในรู ปแบบข้ อมูลดิบทัวไปที
เกิดขึน? เหมือนกับคอลัมน์ข่าว เพราะคอลัมน์ นี ?จะเป็ นคอลัมน์ทีนําข้ อมูลดิบมาผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ของผู้เขียน ซึงเมือสํารวจภาพรวมของเนื ?อหาทีเกิดขึ ?นพบว่านํ ?าหนัก หรื อทิศทางในการ
นําเสนอเนื ?อหาผ่านคอลัมน์นี ?ยังคงเป็ นการสะท้ อนภาพด้ านลบทีเป็ นปั ญหาและผลกระทบด้ าน
ต่างๆทีเกิดขึ ?น (เหมือนกับลักษณะทางสังคมทีอยู่ภายใต้ รัฐบาลเผด็จการทหาร) ซึงในช่วงหลังการ
เปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่า กระทังถึ งเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 นัน? มี จํานวนในการ
นํ าเสนอประเด็นด้ านลบที เกิ ดขึน? ในบริ บททางสังคมการเมื องพม่าที เปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตย
ทังสิ
? ?น 26 เรื อง ในขณะทีการนําเสนอการวิเคราะห์ทีสะท้ อนให้ เห็นคุณค่า หรื อมิติด้านบวกอันเกิด
ขึน? มาจากการเปลี ยนผ่ านประชาธิ ปไตยยัง คงมี จํ านวนน้ อ ยกว่าระดับ ความถี ในการนํ าเสนอ
ประเด็นด้ านลบ ซึงมีจํานวนเพียง 13 เรื องเท่านัน?
จากการวัดปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างสือกับบริ บทเหตุการณ์ ประชาธิ ปไตยในพม่าที ปรากฏใน
คอลัมน์บทความ ซึงเป็ นคอลัมน์ทีผ่านการวิเคราะห์ของผู้เขียนนัน? อาจสรุ ปได้ ว่านํ ?าหนัก หรื อการ
ให้ คณ
ุ ค่าในการนําเสนอประเด็นด้ านลบทีสะท้ อนให้ เห็นสภาพทางสังคมทีเจือไปด้ วยปั ญหาและ
ผลกระทบ ซึงเป็ นความรุนแรงทีเกิดขึ ?นในมิตดิ ้ านต่างๆยังคงได้ รับการตอกยํ ?า และนําเสนอผ่านสือ
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในคอลัมน์บทความ ซึงสะท้ อนให้ เห็นแล้ วว่าผู้ผลิตยังคงไม่เชือใจกับ
บริ บทการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าทีเกิดขึ ?นว่าเป็ นแบบนันจริ
? งๆ หากแต่ยงั คงเป็ นการตัง?
คําถามด้ วยความไม่เชือในเชิงวิเคราะห์ผ่านการสะท้ อนรู ปแบบปั ญหาและผลกระทบทีเกิดขึ ?นแม้
บริ บททางสังคมการเมืองพม่าจะเป็ นประชาธิปไตยในรูปแบบทีมีลกั ษณะเฉพาะแล้ วก็ตาม
7.1.3 คอลัมน์รายงาน/เอกสาร
คอลัมน์นี ?จะเป็ นคอลัมน์ทีนําเสนอเนื ?อหาผ่านการวิเคราะห์ของผู้เขี ยนทีเป็ นนักวิชาการ
หรื อผู้มีความรู้ เฉพาะด้ านโดยตรง โดยที การนํ าเสนอในคอลัมน์ นีจ? ะเป็ นภาษาอังกฤษทัง? หมด
เสมือนเป็ นเอกสารทีสามารถทําให้ ผ้ สู นใจนําไปใช้ ศกึ ษา หรื อใช้ ประกอบอ้ างอิงเพิมเติมได้
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ประเด็นส่วนประกอบของคอลัมน์นี ? ผู้ผลิตเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ ให้ ความสําคัญ
ในการคัดเลือกรายงานหรื อเอกสารทีเกียวข้ องกับประเด็นการวิพากษ์ วิจารณ์ สงั คมการเมืองพม่า
ทังหมด
?
ซึงมีจํานวน 37 เรื อง (เป็ นรายงาน/เอกสารเก่าๆทีถูกนํามาเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ฯอีกครัง? ใน
เดือนกันยายน 2554) โดยทีไม่มีมิติเรื องทีให้ ความสําคัญกับการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
เลย ลักษณะดังกล่าวทําให้ เห็นกระบวนการตอกยํ ?าใจความสําคัญในรู ปแบบเดิมคือ การสะท้ อน
ให้ เห็นปั ญหา ผลกระทบ และความรุนแรงด้ านต่างๆทีเกิดขึ ?นในสังคมพม่ายังคงได้ รับการถ่ายทอด
ซํ ?าแล้ วซํ ?าเล่า แสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ยงั คงไม่เชือในบริ บทเหตุการณ์
ประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นในพม่าเช่นเดียวกัน
7.1.4 คอลัมน์ ENGLISH ARTICLE
ประเด็นเนื ?อหาในคอลัมน์นี ?เป็ นเนื ?อหาทีเคยถูกนําเสนอในวารสารสาละวินโพสต์ซึงเป็ น
การนํ าเสนอในรู ปแบบภาษาไทย หากแต่ใ นคอลัม น์ นีท? ี นํ าเสนอผ่านสื อเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์
ออนไลน์ ถือได้ วา่ ผู้ผลิตได้ นําบทความทีเป็ นประเด็นเรื องสําคัญในวารสารสาละวินโพสต์บางเรื อง
มาแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพือให้ ผ้ รู ับสารทังในไทยและภายนอกได้
?
เข้ าใจ และเห็นมิติด้านต่างๆทีมี
อยู่ ใ นพม่ า คอลั ม น์ นี ซ? ึ งได้ นํ า ประเด็ น หลั ก สํ า คั ญ ในวารสารสาละวิ น โพสต์ ม าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษมีจํานวนเพียง 12 เรื องเท่านัน? โดยทีทุกเรื องจะเป็ นประเด็นทีสะท้ อนให้ เห็นมิติด้าน
ลบด้ านใดด้ านหนึงของสังคมพม่าภายใต้ บรรยากาศที เป็ นเผด็จการที เกิ ดขึน? ไม่ว่าจะเป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นความรุ นแรงทีส่งผลกระทบในมิติด้านต่างๆทังโดยตรงและโดยอ้
?
อม หรื อปั ญหาเชิง
นโยบายในด้ านต่างๆทีได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความบกพร่ องและความไม่ใส่ใจของรัฐบาล รวมถึงการ
แสดงให้ เห็นกระบวนการต่อสู้ผ่านรู ปแบบทีหลากหลาย โดยทีทุกเรื องจะมีแก่นเนื ?อหาทีเป็ นไปใน
รู ปแบบเดียวกันคือการวิพากษ์ วิจารณ์ หรื อสะท้ อนให้ เห็นมิติด้านลบอันเกิดขึ ?นมาจากบรรยากาศ
ทางสังคมการเมืองพม่าทีอยูภ่ ายใต้ คราบเผด็จการทหารทังสิ
? ?น
นอกจากนี ?ผู้วิจยั มองว่าการนําเสนอเนื ?อหาดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษยิงเป็ นการสร้ างพื ?นที
การเรี ยนรู้ หรื อสร้ างความเข้ าใจให้ เกิดขึ ?นกับผู้รับสารทีมีความหลากหลายกว้ างกว่าการรับรู้ เพียง
คนไทยเท่านัน? และทีสําคัญทุกเรื องทุกประเด็นทีผู้ผลิตคัดเลือกมานําเสนอแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ล้ วนเป็ นเรื องการวิ พากษ์ วิจ ารณ์ สังคมการเมื องพม่าทัง? สิ น? ผ่านการสะท้ อนออกมาในมิติของ
ปั ญหา และผลกระทบทีเกิดขึ ?น ทําให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจและเห็นแก่นเนื ?อหาทีเป็ นความรุ นแรงหรื อความ
เลวร้ ายของการเมืองพม่าได้ อย่างชัดเจน คอลัมน์นี ?จึงสะท้ อนได้ เป็ นอย่างดีว่าผู้ผลิตฯยังคงไม่เชือ
หรื อไม่เห็นคุณค่าของการเปลียนผ่านประชาธิปไตยพม่าทีเกิดขึ ?นเช่นเดียวกัน
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7.1.5 คอลัมน์วีดีโอ
สําหรับประเด็นแก่นเนื ?อหาของคอลัมน์นี ? ถือได้ ว่าเป็ นคอลัมน์ทีตืนตัวกับการเปลียนผ่าน
ประชาธิ ป ไตยค่อ นข้ า งสูง เพราะมี ค วามถี ในการนํ า เสนอเนื อ? หาที เป็ นไปในทิ ศ ทางที ได้ ใ ห้
ความสําคัญ หรื อเห็นคุณค่าในเชิงบวกกับประชาธิ ปไตยทีเกิดขึน? ในพม่าที มากกว่าการสะท้ อน
ปั ญหาทีเป็ นมิติด้านลบทางสังคมการเมืองพม่าแบบเดิมๆทีสือประเภทนี ?มักนําเสนอ (ประเด็นที
เกียวข้ องกับการสะท้ อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยพม่ามีทงหมด
ั?
15 เรื อง ในขณะทีประเด็นมิติ
เชิงลบทีสะท้ อนให้ เห็นปั ญหาและผลกระทบด้ านต่างๆมี 10 เรื อง) จึงทําให้ เห็นว่าคอลัมน์นี ?ซึงเพิง
เกิดขึ ?นในปี 2555 ถือเป็ นคอลัมน์ใหม่ทีให้ ความสําคัญและตืนตัวกับปรากฏการณ์การเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นอย่างมาก
โดยสรุ ปทัง? 5 คอลัมน์ดงั ทีผู้วิจยั ได้ กล่าวไปเบื ?องต้ นจะเป็ นส่วนประกอบของประเด็นหลัก
ทางด้ านสถานการณ์ ปัจจุบนั ทีผู้วิจยั ใช้ ศกึ ษาวิเคราะห์ โดยจะเชือมโยงเข้ ากับลักษณะทางสังคม
การเมืองพม่า และปรากฏอยู่ทงบนเว็
ั?
บไซต์ฯหน้ า Homepage และภายในแต่ละคอลัมน์ใหญ่ ซึง
สะท้ อนให้ เ ห็นว่าผู้ผ ลิตสื อเว็ บไซต์ ส าละวินนิ วส์ ออนไลน์ ยังคงให้ ความสํ าคัญ กับการนํ าเสนอ
ประเด็นทีเกี ยวข้ องกับเหตุการณ์ตา่ งๆทีเป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั (เห็นได้ จากความถีและปริ มาณ
ในการนําเสนอทีมีจํานวนมากทีสุดเช่นเดียวกับวารสารสาละวินโพสต์)
7.2 “เว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ” กับอุดมการณ์ ของผู้ ผลิตสือ [หลัง] การ
เปลียนผ่ านประชาธิปไตยในพม่ า
สําหรับการวิเคราะห์ในประเด็นนี ? ผู้วิจยั จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วนคือ 1) จุดยืน
ของผู้ผลิตสื อทีมีต่อกระบวนการนําเสนอเนื ?อหา และ 2) ประเด็นเนื อ? หาที ผู้ผลิตได้ นําเสนอ โดย
ผู้วิจยั จะอธิบายตามลําดับดังทีกล่าวข้ างต้ นดังต่อไปนี ?
7.2.1 จุดยืนของผู้ผลิตทีมีตอ่ กระบวนการนําเสนอเนื ?อหา
สํ าหรั บจุดยื นของผู้ผ ลิตสื อเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ นัน? เบื ?องต้ นจากการสํ ารวจ
พบว่าการทําเว็บไซต์ฯจะมี บุคลากรเพี ยง 2 ท่านที ยังคงทําอยู่คือ ณัฐพร วิวรรณ (คนไทย) และ
แสงลืน (ชาวไทใหญ่) ซึงเป็ นบุคลากรทีเคยทํางานภายใต้ ศนู ย์ข่าวสาละวินเมือครัง? ทีวารสารสาละ
วินโพสต์ยงั คงผลิตอยู่ ในขณะทีคนอืนได้ ยตุ บิ ทบาทไปแล้ ว อย่างไรก็ตามแม้ จะเหลือทีมงานผู้ผลิต
เว็บไซต์ฯเพียง 2 คน หากแต่อดุ มการณ์ตา่ งๆ หรื อวิสยั ทัศน์ทีเป็ นจุดยืนของกลุ่มผู้ผลิตสือฯก็ยงั คง
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มี อยู่เหมื อนเดิม อย่างที แสงลื นซึงมี หน้ าที ในการแปลข่าวลงเว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ใ น
ปั จจุบนั ได้ สะท้ อนให้ เห็นเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ทีเป็ นจุดยืนสําคัญในการดําเนินงานผ่านสือ
ประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ทีใกล้ เคียงกับสือวารสารสาละวินโพสต์วา่
“เป้ าหมายที เรามี มาตลอดเลยก็คือ เราอยากให้คนไทยมี ความเชื อใจหรื อไว้ใจต่อ
ชนกลุ่มน้อยในพม่า และประชาชนพม่ามากขึ,นเรื อยๆ เราต้องการให้คนไทยเกิ ดความเข้าใจ
ต่อคนที มาจากประเทศพม่า อยากให้คนไทยเปลี ยนอคติ ทีมีต่อคนพม่ า อยากให้คนไทยมี
ความรู้ เกี ยวกับประเทศพม่ า ไม่ เฉพาะเรื  องชนกลุ่มน้อยในพม่ าเท่ านัน, แต่ ในด้านอื นๆที 
เกี ยวกับพม่าด้วย โดยในเนือ, หาทีเ รานําเสนอผ่านเว็บไซต์ ฯนัน, จะต้องเป็ นประเด็นเหตุการณ์
ที อยู่ ในความสนใจของผู้ติดตามข่ าวสารพม่ า ทัน เหตุการณ์ ในขณะเดี ยวกันก็ ต้องเป็ น
ประเด็ นหรื อเรื  องราวอี กด้านหนึงที ยงั ไม่ มีใครรู้ แต่ ทุกเรื  องจะเป็ นประโยชน์ สําหรับผู้อ่าน
ดังนัน, นโยบายทีเ ราเน้นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็ นวารสาร หรื อเว็บไซต์ ฯก็คือ การสร้างความ
เข้าใจระหว่างคนไทย และคนจากประเทศพม่า”1

จากคําให้ สมั ภาษณ์ ของแสงลื น หนึงในที มงานผู้มีบทบาทในการแปลข่าวเพื อนํ าเสนอ
ผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในปั จจุบนั นันได้
? สะท้ อนให้ เห็นถึงเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์
ของการทําหน้ าทีสือข้ ามพรมแดนทีไม่ได้ มีความแตกต่างไปจากอุดมการณ์ หรื อจุดยืนในการผลิต
วารสารสาละวินโพสต์ สือทังสองยั
?
งคงให้ ความสําคัญกับจุดยืนเดิมทีต้ องการสร้ างความเข้ าใจใน
มิติตา่ งๆเกี ยวกับประเทศพม่าให้ กับคนไทยได้ รับรู้ โดยจุดเน้ นของสือเว็บไซต์ฯจะให้ ความสําคัญ
กับการสร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับสถานการณ์ ปัจจุบนั หรื อเหตุการณ์ สําคัญที เกิ ดขึน? ในประเทศ
พม่าแต่ล ะช่วงเวลาที สื อนํ าเสนอออกมา ซึงจะแตกต่างจากวารสารสาละวิ นโพสต์ ทีสามารถ
นําเสนอประเด็นในมิติต่างๆที ครอบคลุมเรื องพม่าได้ มากกว่าสื อเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์
อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ฯก็ยงั คงทําหน้ าทีเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในฐานะเป็ นสือกลางในการ
เผยแพร่ ข้ อ มูล หรื อ สร้ างความเข้ า ใจให้ กับ ผู้ส นใจประเด็ น พม่ า ได้ รั บ ทราบถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงยังคงวิพากษ์ วิจารณ์เหตุการณ์ หรื อการกระทําต่างๆของรัฐบาลทีเป็ น
ช่องโหว่ให้ เกิดความไม่ยตุ ิธรรม รวมถึงข้ อบกพร่ องต่างๆทียังคงมีอยู่ออกมาให้ ผ้ รู ับสารได้ รับรู้ ซึงก็
เป็ นจุดยื นของผู้ผลิตที ทํ ามาโดยตลอดในสื อวารสารสาละวินโพสต์ การดําเนินงานดังกล่าวจึง
สะท้ อนออกมาให้ เห็นว่าเป้าหมายของสือยังคงต้ องการส่งเสริ ม หรื อสร้ างให้ สงั คมเห็นถึงความเป็ น
ธรรมทีอยู่บนพื ?นฐานของการให้ ความสําคัญในศักยภาพ และศักดิhศรี ของความเป็ นมนุษย์ ผ่าน
การให้ คณ
ุ ค่าในประเด็น “สิทธิมนุษยชน” เหนือสิงอืนใด
1

สัมภาษณ์ แสงลืน, ผู้แปลข่าวและจัดทําเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์, 31 มีนาคม 2556.
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7.2.2 ประเด็นเนื ?อหาทีผู้ผลิตได้ นําเสนอ
สําหรั บประเด็นเนื ?อหาทีผู้ผลิตได้ นําเสนอออกมานัน? ยังคงอยู่ในกรอบทางความคิดของ
ผู้ผลิ ตสื อที ให้ ความสํ าคัญอย่างมากกับประเด็นเรื อง “ความเป็ นธรรมที อยู่บนพื ,นฐานของการ
เคารพศักยภาพและศักดิ; ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ” กล่าวคือ ผู้ผลิตต้ องการเน้ นให้ เห็นถึงประเด็น
เรื อง “ประชาธิ ปไตยแบบมี ส่วนร่ วม และคํ านึงถึงความหลากหลายของสังคมแบบพหุวฒ
ั นธรรมที 
ให้ความสํ าคัญกับสิ ทธิ และความเท่าเที ยม” ของคนในสังคม เรี ยกร้ องให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนทุกกลุม่ ภายในประเทศ (แม้ จะมีความแตกต่างและหลากหลายทางอัตลักษณ์) ก็ตาม
จากลัก ษณะดัง กล่ า วถื อ เป็ นอุ ด มการณ์ ข องผู้ผ ลิ ต สื อฯที ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ มาอย่ า ง
ต่อเนือง เห็นได้ จากการสะท้ อนประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเรื องความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความไม่
ยุติธรรม,ปั ญหานโยบายทีเกิดจากความบกพร่ องของรัฐบาล เป็ นต้ น โดยเชือมโยงและวิเคราะห์
เข้ ากับปรากฏการณ์ ทางสังคมพม่าทีส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
อ้ างอิงตัวบทกฎหมาย หลักการด้ านสิทธิ มนุษยชน เพื อที จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม
และทุกการกระทําทีส่งผลกระทบหรื อปั ญหาในมิติต่างๆทีเกิดขึน? กับชนกลุ่มน้ อยพม่า อย่างไรก็
ตามสําหรับเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ซึงอยู่ในบริ บทภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยใน
พม่านัน? จะเห็นได้ ว่าสือมีการเปลียนแปลงในแง่ของการนําเสนอเนื ?อหาบางส่วนทีมองมิติบริ บท
สังคมการเมื องพม่าในทางที ดีขึน? จึง ทํ าให้ ประเด็นเนื อ? หาที ปรากฏในเว็ บไซต์ฯแบ่งออกเป็ น 2
บริ บท คือ บริ บททีให้ ความสําคัญกับประชาธิปไตยด้ วยการมองมิติตา่ งๆในด้ านบวกมากขึ ?น และ
บริ บททียังคงสะท้ อนหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ประเด็นปั ญหาและผลกระทบต่างๆอย่างทีเคยทํามา โดย
ผู้วิจยั จะขอสรุปประเด็นเนื ?อหาดังต่อไปนี ?
1.ประเด็นด้ านเนื ?อหา หรื อใจความสําคัญหลักทีผู้ผลิตนําเสนอในสือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ (หลังการเลือกตัง)?
สําหรับด้ านเนื ?อหา หรื อใจความสําคัญหลักทีผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ ให้ ความสําคัญ และ
นําเสนอออกมาให้ ผ้ ูรับสาร หรื อผู้ใช้ สือประเภทนี ไ? ด้ รับรู้ เรื องราวต่างๆเกี ยวกับประเทศพม่าใน
บริ บทเวลาภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วนันจะมี
?
อยู่ใน 2 ประเด็นหลัก
ทีสําคัญคือ ประเด็นด้ านบวกทีสะท้ อนให้ เห็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึ ?นมาอันเนืองมาจากบริ บท
การเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่า และประเด็นด้ านลบที ยังคงสะท้ อนให้ เห็ นลักษณะของ
ปั ญหา และผลกระทบทีเกิดขึ ?นกับประชาชนและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆในพม่า โดยทังหมดดั
?
งทีกล่าว
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มาพอจะสรุ ปภาพรวมในประเด็นด้ านเนื อ? หา หรื อใจความหลักสํ าคัญ ของผู้ผ ลิ ตสื อเว็ บไซต์ ฯ
ตามลําดับได้ ดงั ต่อไปนี ?
1.1 ประเด็นด้ านบวกทีสะท้ อนให้ เห็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึ ?นมาจากบริ บทการเปลียน
ผ่านประชาธิปไตยในพม่า
สํ าหรั บประเด็นเนื อ? หานี ถ? ื อได้ ว่าเป็ นประเด็นเนื อ? หาใหม่ทีเกิ ดขึน? มาในช่วงระยะเวลา
ภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยพม่าเป็ นที เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการ
นําเสนอเนื ?อหาผ่านสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นนั ? จะเห็นได้ ว่าผู้ผลิตจะมีความตืนตัวและให้
ความสําคัญกับกระบวนการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่าทีเกิดขึ ?นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
“คอลัมน์ข่าว” ถือได้ ว่าเป็ นคอลัมน์ใหญ่ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ทีมุ่งนําเสนอประเด็นที
เกี ยวข้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ทีเกิ ดขึ ?นในประเทศพม่า โดยเฉพาะสถานการณ์ ทีเกี ยวข้ องกับ
การเปลียนผ่านประชาธิปไตย เห็นได้ จากความถีในการนําเสนอประเด็นทีสะท้ อนการเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตยในพม่าทีมีจํานวนเรื องมากถึง 119 เรื อง (กันยายน 2554-ธันวาคม 2555)* ได้ แก่
“ประธานาธิ บ ดี เ ต็ ง เส่ ง ระบุว่ า หากนัก เคลื  อ นไหวคนไหนต้อ งการกลับ บ้า นก็
ี
สามารถแจ้งติ ดต่อมาที รัฐหรื อทางการท้องถิ นของตั
วเอง ซึ งหากนักเคลื อนไหวไม่ได้กระทํ า
ความผิ ดขัน, รุนแรงก็จะได้รบั การผ่อนปรนและเมตตาจากทางการ ประธานาธิ บดี ยงั กล่าวต่อ
หน้านักธุรกิ จที เข้าร่ วมงานกว่า 400 คนด้วยว่าจะแก้ไขปฏิ รูปเศรษฐกิ จและการเมื อง และ
รัฐบาลจะร่ วมมื อทํ างานกับนักเคลื อนไหวพลัดถิ นที เดิ นทางกลับประเทศ ทัง, นีก, ็ เพือ พัฒนา
ประเทศให้ดียิงขึ,น”2
“ตัวแทนของสหภาพแห่งชาติ กะเหรี ยง (The Karen National Union -KNU)
หรื อเคเอ็นยู เดิ นทางไปยังเมื องผาอัน รัฐกะเหรี ยง ซึ งอยู่ในเขตควบคุมของรัฐบาลพม่า เพือ
*

คอลัมน์ข่าว ซึงเป็ นคอลัมน์หลักลําดับแรกทีนําเสนอผ่านสือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในบริ บทช่วงเวลาหลังการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าทีให้ ความสําคัญและตืนตัวอย่างมากทีจะนําเสนอลักษณะรอบด้ านทีเกิดขึ ?นมาจากการเปลียนแปลงใน
ลักษณะดังกล่าว ได้ แก่ ข่าวเรื อง “เต็งเส่งเชิญนักเคลือนไหวการเมืองพลัดถินกลับบ้ าน (กันยายน 2554)”, “ซูจีพบเต็งเส่งเป็ นครัง? แรก
(กันยายน 2554)”, “พม่าเตรี ยมปล่อยนักโทษอีก 6 พันกว่าคนในวันพุธนี ? (พฤศจิกายน 2554)”, “SSA-ใต้ และรัฐบาลพม่าทําสัญญาหยุด
ยิงอย่างเป็ นทางการ (ธันวาคม 2554)”, “นักโทษการเมืองคนสําคัญส่วนใหญ่ได้ รับการปล่อยตัว (มกราคม 2555)”, “เต็งเส่งประกาศเลิก
รบชนกลุ่มน้ อย (กุมภาพันธ์ 2555)”, “ซูจีได้ รับเชิญให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์ในสภาเป็ นครัง? แรก (มีนาคม 2555)”, “รัฐบาลพม่าอนุญาตให้ จัด
งานวันเกย์เป็ นครัง? แรกในพม่า (พฤษภาคม 2555)”, “พม่าสังยกเลิกการเซ็นเซอร์ (สิงหาคม 2555)”, “รัฐบาล และทหารคะฉิน KIA ตกลง
ทีจะเจรจาทางการเมือง (พฤศจิกายน 2555)”, “นิตยสารอิรวดีวางขายในพม่าเป็ นครัง? แรก (ธันวาคม 2555)” ฯลฯ
2
สาละวินนิ วส์ ออนไลน์ , เต็ งเส่ งเชิญนั กเคลือนไหวการเมืองพลั ดถินกลั บบ้ า น [ออนไลน์ ], 14 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=1301
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เดิ นทางไปเจรจาสันติ ภาพกับตัวแทนรัฐบาลพม่าจากกรุงเนปี ดอว์ หลังจากทัง, สองฝ่ ายรบกัน
เป็ นเวลา 64 ปี นับเป็ นครัง, แรกในรอบ 8 ปี ทีต วั แทนจากเคเอ็นยูเดิ นทางไปในพืน, ที ควบคุม
ของรัฐบาลพม่ า ก่ อนหน้านี ,ในปี 2004 นายพลโบเมี ,ยะ อดี ตผู้นําเคเอ็นยูเคยเดิ นทางไป
กรุงย่างกุ้งเพือ เจรจาสันติ ภาพกับรัฐบาลพม่า โดยขณะนัน, มี พลเอกขิ นยุ้นต์ เป็ นผูร้ ่ วมเจรจา
จากฝ่ ายรัฐบาล แต่ต่อมาการเจรจาก็ลม้ เหลว”3
“พล.ท.เจ้ายอดศึก ผูน้ ํากองทัพรัฐฉาน -ใต้ (Shan State Army – South) พร้อม
คณะได้ พ บหารื อ เจรจาสัน ติ ภ าพกับ ตัว แทนรั ฐ บาลพม่ า รอบใหม่ ที เ มื อ งเชี ย งตุง ภาค
ตะวันออกของรัฐฉานเมื อวันเสาร์ (19 พฤษภาคม 2555) ทีผ ่านมา โดยทัง, สองฝ่ ายได้ลงนาม
ข้อตกลงร่ วมกันอีก12 ข้อ ทัง, นีเ, นือ, หาหลักๆของข้อตกลงร่ วมกัน 12 ข้อประกอบไปด้วย การ
ร่ วมมื อกันปราบปรามยาเสพติ ดในรัฐฉาน การจัดตัง, สํานักงานของ SSA – ใต้ ในเมื องโห
เมื องทางตอนใต้การรัฐฉาน ซึ งเคยเป็ นกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพเมิ งไต (MTA) ตรง
ข้าม จ.แม่ฮ่องสอน และในเมื องทา ภาคตะวันออกของรัฐฉาน ตรงข้ามกับ อ.เวี ยงแหง จ.
เชี ยงใหม่ การปล่อยตัวทหารของ SSA -ใต้ ที ถูกรัฐบาลพม่ ากุมขัง การอนุญาตให้ทหาร
SSA – ใต้ สามารถถื ออาวุธและเคลื อนไหวทางทหารได้ในเขตควบคุมของตัวเอง การ
อนุญาตให้สือ ไทใหญ่สามารถจัดตัง, สํานักงานและทํ างานได้อย่างเสรี ในพม่า รวมไปถึงการ
จัดทํ าบัตรประชาชนให้กบั ทหาร SSA – ใต้ ผูล้ ี ,ภยั และผูพ้ ลัดถิ นภายในเป็ นต้น ซึ งทัง, สอง
ฝ่ ายเห็นด้วยทีจ ะพบหารื อเจรจากันต่อไป”4

จากตัวอย่างเบื ?องต้ นเป็ นใจความสําคัญทีมาจากคอลัมน์ข่าวซึงถือได้ ว่าเป็ นคอลัมน์หลัก
ที นํ าเสนอให้ เห็ นลักษณะรอบด้ านที เกิ ดขึน? มาภายใต้ บรรยากาศเชิ งบวกที พม่าได้ เปลี ยนผ่าน
ประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึงภาพรวมในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาส่วนใหญ่ได้ สะท้ อนให้
เห็นความสําคัญในเรื อง “สิทธิและเสรี ภาพ”, “กระบวนการสร้ างสันติภาพ” ในหลากหลายประเด็น
โดยเฉพาะประเด็นที เกี ยวข้ องกับชนกลุ่ม น้ อยในพม่าที เกิดขึน? มาซึงได้ จ ะทํ าให้ ผ้ ูรับสารเข้ าใจ
เกี ยวกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ ?น และรณรงค์ให้ เกิดการตืนตัวในคุณค่าของประชาธิ ปไตยทีเพิง
เกิดขึ ?นมาในพม่า เพือปรับเปลียนทัศนคติ และความคิดเชิงอคติทีเกียวข้ องกับลักษณะเผด็จการใน
พม่าทีมีอยูแ่ ต่เดิมให้ ลดน้ อยลง และในขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าหรื อความสําคัญในปรากฏการณ์
ใหม่ทีเกิดขึ ?นภายใต้ บริ บททางสังคมการเมืองทีเป็ นประชาธิปไตยแบบใหม่ในพม่า

3

สาละวินนิวส์ออนไลน์, KNU ทําสัญญาหยุดยิงกับรั ฐบาลพม่ าแล้ ว หลังรบกันมา 60 ปี [ออนไลน์ ], 14 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=1301
4
สาละวินนิวส์ออนไลน์, ตัวแทนรั ฐบาล และ SSA ใต้ หารื อรอบใหม่ ท เี ชียงตุง ลงนามข้ อตกลงอีก 12 ข้ อ [ออนไลน์],
14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=4456
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ในประเด็นเนื ?อหาดังกล่าวจึงเป็ นประเด็นทีมุ่งส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับสารเกิดความเข้ าใจเกียวกับ
ประชาธิปไตยในรู ปแบบพม่าทีเกิดขึ ?นมา เพือทีจะปรับเปลียนทัศนคติ หรื อลดอคติทางความคิดที
มีอยูแ่ ต่เดิมให้ น้อยลง คอลัมน์ข่าวจึงถือเป็ นคอลัมน์หลักสําคัญในการนําเสนอประเด็นทีเกียวข้ อง
กับประชาธิ ปไตยพม่ามากทีสุด แต่กระนัน? เมื อพิจารณาอย่างจริ งจังถึงรู ปแบบเนื ?อหาทีนําเสนอ
ผ่านคอลัมน์ดงั กล่าว อาจกล่าวได้ ว่ายังคงเป็ นการนําเสนอในรู ปแบบ “ข้ อมูลดิบ” ทีเกี ยวข้ องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบนั ในพม่าเป็ นส่วนใหญ่ ซึงยังไม่ได้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผลโดยผู้ผลิตสือฯเท่าทีควร จึงอาจกล่าวได้ ว่า แม้ คอลัมน์ข้างต้ นจะให้ ความสําคัญเป็ นอย่าง
มากกับการนําเสนอบริ บทเหตุการณ์ ประชาธิ ปไตยทีเพิงเกิดขึ ?นในพม่าทีเป็ นมิติด้านบวก เห็นได้
จากการให้ ความสําคัญและเลือกนําเสนอข่าวทีสะท้ อนมิติการเปลียนแปลงในด้ านดีอย่างต่อเนือง
แต่ด้วยการนําเสนอเนื ?อหาข่าวทีไม่ได้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลจากตัว
ผู้ผ ลิ ตสื อเว็ บไซต์ สาละวิ นนิวส์ ออนไลน์ ด้วยตนเองนัน? * จึงทํ าให้ คอลัม น์ ข่าวดัง กล่าวบางเรื อง
ปราศจากความน่าเชือถือในมุมมองของผู้ผลิตพอสมควร หรื อไม่เห็นมิติความต้ องการทีแท้ จริ งของ
ผู้ผลิ ตสื อประเภทนี ? [เพราะผู้ผลิ ตไม่ได้ เขี ยนข่าว หรื อสร้ างข่าวเพื อนํ าเสนอผ่านเว็ บไซต์ฯ ด้ วย
ตัวเอง] อย่างไรก็ตามการเลือกนําเสนอข่าวในคอลัมน์นี ? ถ้ ามองในแง่ดีอย่างน้ อยก็เป็ นการสะท้ อน
ให้ เห็นถึงความต้ องการของผู้ผลิตสือฯทีเป็ นผู้เลือกข่าวในแง่สถานการณ์ปัจจุบนั ทีเกิดขึ ?นในพม่า
จากแหล่ ง ข่ า วต่ า งๆ ซึ งก็ ถื อ ว่ า เป็ นการสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การตื นตัว ระดับ หนึ งของสื อที มี ต่ อ
เหตุการณ์ประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นมา และเพือความชัดเจนในสิงทีผู้วิจยั ได้ เกริ นกล่าวไปในเบื ?องต้ น
ลําดับต่อจากนี ? ผู้วิจยั จะขอจัดจําแนกประเด็นให้ เห็นถึงการเลือกนําเสนอข่าวของสือเว็บไซต์สาละ
วินนิวส์ออนไลน์ทีสะท้ อนประเด็นด้ านบวกซึงเกิดขึ ?นจากบริ บทการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยใน
พม่าออกเป็ น 2 มิติ ดังต่อไปนี ?

*

คอลัมน์ข่าวทีนําเสนอผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นนจะเป็
ั?
นการเลือกเนื ?อหาข่าวมานําเสนออีกทอดหนึง ซึงเป็ นการ
อ้ างอิงด้ วยการนําเสนอข่าวจากแหล่งข่าว ดังต่อไปนี ? 1) อ้ างอิงแหล่งข่าวทีเป็ นการรายงานข่าวจากสํานักข่าวต่างๆ อาทิ สํานักข่าว
SHAN, สํานักข่าวอิระวดี, สํานักข่าว AP, สํานักข่าว AFP, สํานักข่าว VOA, สํานักข่าวรอยเตอร์ , สํานักข่าวชินหัว, สํานักข่าวนริ นชรา,
สํานักข่าว Kaladan, สํานักข่าวไทย, สํานักข่าว ABC NEWS, สํานักข่าว MSNBC, สํานักข่าว Mizzima, สํานักข่าว IMNA, สํานักข่าว
NMG, สํานักข่าวสาละวิน, สํานักข่าว DVB, สํานักข่าว Khonumthung, สํานักข่าว Kawao, สํานักข่าว Kyodo News, สํานักข่าว People
Daily, สํานักข่าว IPS และ 2) อ้ างอิงแหล่งข่าวทีมาจากหนังสือพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ , หนังสือพิมพ์ เนชัน, หนังสือ
Myanmar Times, หนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar, หนังสือพิมพ์ Washington Post, หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, หนังสือพิมพ์
Kantarawadee เป็ นต้ น
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1.1.1 การเลือกนําเสนอประเด็นใน “มิติสิทธิ และเสรี ภาพ” ทีเกิดขึ ?นมาจากบริ บทการเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตยในพม่า
ในมิตนิ ี ?จะเห็นได้ ว่าผู้ผลิตสือได้ คดั เลือกข่าวทีสะท้ อนให้ เห็นถึงมิติทีเกียวข้ องกับสิทธิและ
เสรี ภาพในด้ านต่างๆ รวมถึงกระบวนการสร้ างพื น? ทีสันติภาพร่ วมกันที อยู่บนพื น? ฐานของความ
ปรองดอง พอจะอธิบายตามลําดับได้ ดงั ต่อไปนี ?
1. สิ ทธิ เ สรี ภ าพส่วนบุคคล สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพในมิ ตินีส? ะท้ อนผ่านการนํ าเสนอประเด็น
เนื ?อหาข่าวทีเกี ยวข้ องกับการได้ มาในเรื องของสิทธิ และเสรี ภาพที เกิดขึน? กับคนหลากหลายกลุ่ม
อาทิ นางอองซาน ซูจี (ภายหลังการได้ รับการปล่อยตัว), ชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆ, นักโทษการเมือง
(กลุม่ เคลือนไหวทางการเมือง) เป็ นต้ น
- สิทธิเสรี ภาพของนางอองซาน ซูจี เช่น
“นางอองซาน ซู จีได้ลงชิ งชัยเลื อกตัง, ในเขตเมื องกอว์ มู เขตชนบทซึ งตัง, อยู่ ทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุงย่างกุ้ง โดยนางซู จีเป็ นสมาชิ กคนแรกของพรรคเอ็นแอลดี หลังจาก
พรรคจดทะเบียนครัง, ใหม่ ทัง, นี , การเลื อกตัง, ซ่ อมที จะมี ขึ,น จะเป็ นการชิ งชัยเก้าอี ,ในรัฐสภาที 
ยังว่างอยู่ 48 ที นงั หลังสมาชิ กรัฐสภาบางส่วนก้าวขึ, นไปรับตํ าแหน่งในคณะรัฐบาลชุด
ปั จจุบนั โดยพรรคเอ็นแอลดีวางแผนจะกวาดทีน งั ในสภาให้ได้มากกว่า 40 ทีน งั ”5
“นางซูจีมีกําหนดการทีจ ะเยือนสหรัฐฯในเดือนกันยายนทีจ ะถึงนี , เพือ รับรางวัลโกล
บอล ซิ ติเซน อวอร์ ดจากสถาบันแอตแลนติ ก เคาน์ ซิล ในนครนิ วยอร์ ก สหรัฐฯ ในฐานะที 
ทุ่มเทในการอุทิศตนต่อสูเ้ พื อประชาธิ ปไตยและสิ ทธิ มนุษยชนในพม่า ซึ งการเดิ นทางครั,งนี ,
นับเป็ นการเยือนสหรัฐฯครัง, แรกในรอบ 20 ปี ก่อนหน้านีใ, นช่วงปี 1970 นางซู จีเคยฝึ กงานที 
สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ ในนครนิ วยอร์ กและเคยอาศัยอยู่ทีเมื องนี , เป็ นเวลา 3 ปี หลัง
จบการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ ดในอังกฤษ อย่างไรก็ตามคาดการณ์ ว่าการเยื อน
สหรัฐของนางซูจีในครัง, นีจ, ะได้รบั ความสนใจเหมื อนทีเ ยือนประเทศในยุโรปและไทยเมือ เดือน
มิ ถนุ ายน”6

5

สาละวินนิวส์ออนไลน์, ซูจีลงสมัครรั บเลือกตัง [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/
home/?p=3573
6
สาละวินนิวส์ออนไลน์, ซูจเี ตรี ยมเยือนสหรั ฐฯในเดือนกันยายนนี  [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา
http://salweennews .org/home/?p=4849
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จากตัวอย่างประเด็นข่าวทีนําเสนอให้ เห็นมิติด้านสิทธิเสรี ภาพของนางอองซาน ซูจี จึงทํา
ให้ คนทัวไปเริ มเห็ นพัฒนาการของประชาธิ ปไตยที เพิงเกิ ดขึน? มาในพม่า กระบวนการนํ าเสนอ
ดังกล่าวนัยยะหนึงเป็ นไปเพือสร้ างการยอมรับ หรื อความไว้ เนื ?อเชือใจทีมีตอ่ ประเทศพม่ามากขึ ?น
เพราะการสะท้ อนให้ เห็นถึงการได้ มาในเรื องสิทธิ เสรี ภาพของนางอองซาน ซูจีถือได้ ว่าเป็ นเรื อง
ใหญ่ และมีความสําคัญอย่างมากในฐานะทีเธอเป็ นวีรสตรี นกั ต่อสู้เพือประชาธิ ปไตยในพม่ามา
อย่างยาวนานและต่อเนือง ซึงทังในประเทศและนานาชาติ
?
ตา่ งให้ การยอมรับ และเคารพในวิธีคิด
การกระทํ าของเธอ การนํ าเสนอเนื ?อหาในลักษณะดังกล่าวจึ งถื อเป็ นวิ ธีการหนึ งที เป็ นเครื  องมื อ
สํ าคัญในกระบวนการสร้ างการยอมรับในด้านการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยที เกิ ดขึ, นในพม่ าจาก
คนทัว ไปในวงกว้างทัง, ในประเทศและนานาชาติ ได้
-สิทธิเสรี ภาพของชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆ : เป็ นการนําเสนอข่าวทีเกียวข้ องกับการสะท้ อน
ให้ เ ห็ น ประเด็ น ทางด้ า นสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในมิ ติ ต่ า งๆของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ พ ม่ า ที เพิ งได้ ม าอัน
เนืองมาจากบริ บทการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยทีเกิดขึ ?น ตัวอย่างใจความสําคัญซึงนําเสนอผ่าน
สือเว็บไซต์ฯ เช่น
“เป็ นครัง, แรกในรอบ 17 ปี ทีร ฐั บาลพม่าอนุญาตให้ชาวมอญสามารถจัดงานวัน
ชาติ มอญเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรุงย่างกุ้ง ทัง, นี , ในอดี ตชาวมอญในย่างกุ้งมา
รวมตัวและแอบจัดงานวันชาติ มอญอย่างลับๆ มี เพียงชาวมอญกลุ่มเล็กๆเท่านัน, ที มารวมตัว
กัน เพราะการจัดงานทีผ ่านมาไม่สามารถเชิ ญชาวมอญทัง, หมดมาร่ วมด้วยเนือ งจากเป็ นห่วง
ว่าจะขัดกับกฎหมายทีห า้ มชาวมอญจัดงานวันชาติ ”7
“เจ้าอ่องเมี ยต เจ้าหน้าที ระดับสูงรัฐบาลท้องถิ นประจํ าในรัฐฉาน ได้เปิ ดเผยกับ
ส.ส.พรรคเสื อเผื อกของไทใหญ่ ว่า รัฐบาลท้องถิ นในรัฐฉานพร้ อมที จะต้อนรับชาวไทใหญ่
พลัดถิ นทีต อ้ งการจะเดิ นทางกลับคืนบ้านเกิ ด และพร้อมให้ทีอ ยู่ทีท ํากิ นใหม่”8

จากประเด็นทีปรากฏในเว็บไซต์ฯข้ างต้ นได้ สะท้ อนให้ เห็นความเปลียนแปลงทีเกิดขึ ?นกับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญ และไทใหญ่พลัดถิน ในมิติของสิทธิและเสรี ภาพ โดยสือได้ นําเสนอให้ เห็นการ
เปิ ดทางหรื อเปิ ดรับกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวให้ กลับมายังบ้ านเกิดของตนเองได้ อิสระ สิทธิเสรี ภาพที
7

สาละวินนิวส์ออนไลน์, รั ฐบาลพม่ าอนุ ญาตให้ ชาวมอญจัดงานวันชาติมอญในย่ างกุ้งเป็ นครั ง แรกในรอบ 17 ปี
[ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=3714
8
สาละวินนิวส์ออนไลน์, ชาวไทใหญ่ พลัดถินเฮ หลังรั ฐบาลท้ องถินในรั ฐฉานพร้ อมให้ การต้ อนรั บกลับบ้ าน
[ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5669
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ได้ มาของกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ และไทใหญ่จึงเป็ นสิทธิเสรี ภาพครัง? สําคัญทีเกิดจากการเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตย
“ทางการพม่ าเริ มจัดทํ าบัตรประชาชนครั,งแรกให้กบั ผูพ้ ลัดถิ นภายใน (IDP) ชาว
กะเหรี ยงในภาคพะโคแล้วเมื อวันจันทร์ (28 พฤษภาคม) ทัง, นี , ทีผ ่านมากลุ่มผูพ้ ลัดถิ นภายใน
เหล่านีม, กั ตกเป็ นเป้ าหมายโจมตีจากทหารพม่า โดยผูพ้ ลัดถิ นภายในเป็ นจํ านวนมากในพม่า
ยังไม่ มีแม้บตั รประจํ าตัวประชาชน เนื องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่ าเป็ นเวลาหลายสิ บปี เพื อ
หลบหนีการถูกละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนจากกองทัพพม่า”9

จากข้ อความทีเลือกนํามาเสนอข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า สือเว็บไซต์ฯได้ ให้ ความสําคัญกับ
มิติสิทธิของชนกลุ่มน้ อย ในประเด็นเรื อง “สัญชาติ ” ซึงเป็ นสิทธิอย่างหนึงของพลเมืองทีอาศัยอยู่
ภายในประเทศ โดยในประเด็นนี ?รัฐบาลพม่าเพิงให้ การรับรองสถานะความเป็ นพลเมืองแก่กลุ่มผู้
พลัดถินชาวกะเหรี ยง การกระทําดังกล่าวจึงเริ มสะท้ อนให้ สงั คมเห็นถึงการเปลียนแปลงด้ านบวกที
เกิดจากการเปลียนผ่านประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นมาในอีกมิตหิ นึง
ตัวอย่างทีผู้วิจยั เลือกมาทังหมดได้
?
สะท้ อนให้ เห็นอุดมการณ์ ของผู้ผลิตสือในแง่ของการ
นําเสนอประเด็นเนื ?อหา ทีเริ มให้ ความสําคัญกับมิตดิ ้ านสิทธิและเสรี ภาพทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในพม่ามากขึ ?น ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นอีกมิติหนึงของพัฒนาการทีดี อันเกิดขึ ?นมาจากบริ บทการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า เพราะตลอดระยะเวลาทีผ่านมา*ภายใต้ รูปแบบการปกครองใน
ลักษณะเผด็จการทหาร รัฐบาลมุ่งรวบรวมคนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ให้ กลายเป็ นชาวพม่าเพียงกลุ่ม
เดียวเพือสร้ างความเป็ นเอกภาพ ซึงเป็ นการละเลยมิติในด้ านอัตลักษณ์ หรื อลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไป ปิ ดกันทางความคิ
?
ดและการกระทําทุกรู ปแบบ ลักษณะดังกล่าวทีเกิดขึ ?นมาก่อน
การเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าชนกลุ่มน้ อยในพม่าต่างประสบกับปั ญหาการ
ลิดรอนสิทธิเสรี ภาพจากรัฐบาลพม่าตลอดเวลา รวมถึงการไม่ยอมรับในความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์กลุม่ ต่างๆทีอาศัยอยูภ่ ายในประเทศ ดังนันการปรั
?
บทิศทางในการนําเสนอเนื ?อหาข่าวสาร
ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ทีเกิดขึ ?นในพม่าช่วงหลังเปลียนผ่านฯ ส่วนหนึงได้ สะท้ อนให้ เห็น
9

สาละวินนิวส์ออนไลน์, ทางการพม่ าเริ มทําบัตรประชาชนให้ ผ้ ูพลัดถินภายในชาวกะเหรี ยง [ออนไลน์], 14 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=4503
*
ปั ญหาความขัดแย้ งเรื องชนกลุ่มน้ อยในพม่าเกิดขึ ?นมาจากปั ญหาเรื อ? รังทีเป็ นมรดกตกทอดมาตังแต่
? สมัยอาณานิคมปั ญหา
หนึ งก็ คื อ “ปั ญ หาความไม่ เ ป็ นเอกภาพของประเทศ อัน มี ต้ น ตอและรากเหง้ า ของปั ญหามาจากความหลากหลายของพลเมื อ ง
ภายในประเทศ แม้ ปัญหานี ?จะเป็ นปั ญหาหลักของประเทศ แต่นโยบายในการแก้ ปัญหานี ?ของพม่ากลับไม่มีความสมําเสมอและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน” ดูรายละเอียดเพิมเติมใน พรพิมล ตรี โชติ, ชนกลุ่มน้ อยกับรัฐบาลพม่า (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โครงการตํารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2542),หน้ า 35.
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ถึงการได้ มาในเรื องสิทธิและเสรี ภาพของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆทีมีมากขึ ?น อย่างน้ อยก็เป็ นอีกมิติหนึง
ทีทําให้ คนไทย หรื อผู้รับสารโดยทัวไปได้ เห็นภาพลักษณ์ทีดีขึ ?นจากการเปลียนแปลงทางการเมือง
แม้ จะเป็ นเพียงจุดเริ มต้ นก็ตาม
-สิทธิ เสรี ภาพของนักโทษการเมื อง : เป็ นการนํ าเสนอให้ เห็ นสถานการณ์ การได้ ม าซึง
อิสรภาพและเสรี ภาพของนักโทษการเมืองทีถูกจับ/กักขัง/ควบคุมอันเนืองมาจากการกระทําใดการ
กระทําหนึงทีกระทบกับประเด็นทางด้ านการเมืองและความมันคงในบริ บทของช่วงเวลาทีพม่าเป็ น
เผด็จการทหาร เช่น
“ทางการเตรี ยมปล่อยตัวนักโทษรอบใหม่จํานวน 651 คน ล่าสุดในวันนี , ทางการ
พม่าทยอยปล่อยตัวนักโทษการเมื องแล้ว โดยพบว่า ขุนทุนอู จากพรรค SNDP และนายมิ น
โกนาย รวมไปถึ งแกนนํ าคนสํ าคัญของกลุ่มนักศึ กษาปี 1988 ได้รับการปล่ อยตัวแล้ว
เช่นเดียวกับทีพ ลเอกขิ นยุน้ ต์ก็ได้รบั การยกเลิ กการถูกกักบริ เวณแล้วในวันนี”, 10
“ในเช้ า วัน นี , ทางการพม่ า ได้ ป ล่ อ ยตัว นัก โทษตามโครงการนิ ร โทษกรรมของ
ประธานาธิ บดีเต็งเส่ง โดยสองในสามของนักโทษที ได้รับการปล่อยตัวเมื อวันจันทร์ ทีผ่านมา
พบว่าต้องโทษคดีทีเ กี ยวกับการเมื อง โดยมี นกั โทษทางการเมื องได้รบั อิ สรภาพเมื อวานนีร, วม
ทัง, สิ, น 66 คน ซึ งผู้ทีได้รับการปล่ อยตัวในวันนี ,มีทงั, ผู้ทีเป็ นสมาชิ กของสหภาพแห่ งชาติ
กะเหรี ยงหรื อเคเอ็นยู กองทัพรัฐฉาน( Shan State Army) รวมทัง, สมาชิ กของกลุ่มขบวนการ
นักศึกษาพม่า ABSDF (All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF)”11

จากตัวอย่างประเด็นข่าวข้ างต้ นได้ นําเสนอให้ เห็ นสิ ทธิ เสรี ภาพที เพิ งได้ ม าของกลุ่ม ผู้
เคลือนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะนักเคลือนไหวทางการเมืองเพือประชาธิปไตยตังแต่
? ในยุคแรก
ของประชาธิ ปไตยในพม่าคือ กลุ่มนักเคลือนไหวในขบวนการนักศึกษาปี 1988 ทีถูกคุมขังอยู่ใน
สถานะของนักโทษมาอย่างยาวนาน การนํ าเสนอในประเด็นนี จ? ึงสะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้ผ ลิตสื อมี
ทัศนะทางความคิดต่อการนํ าเสนอประเด็นเนื ?อหาทีมี ความเปลียนแปลง ซึงนัยยะหนึงคือยังคง
แนวคิด และอุดมการณ์ เดิมทีต้ องการวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล แต่ในอีกนัยยะหนึงก็มีความยืดหยุ่น
มากขึ ?น และเปิ ดกว้ างในการนําเสนอข่าวสาร ซึงก็ทําให้ เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตสือก็เห็นพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยพม่าทีมากขึ ?นกว่าเดิม
10

สาละวินนิวส์ออนไลน์, รั ฐบาลพม่ าทยอยปล่ อยตัวนักโทษการเมือง – ขินยุ้นต์ ขุนทุนอู มินโกนาย ได้ รับการ
ปล่ อยตัวแล้ ว [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=3516
11
สาละวินนิวส์ออนไลน์, พม่ าปล่ อยตัวนักโทษการเมืองอีก 66 คน เมือวันจันทร์ ท ผี ่ านมา [ออนไลน์], 14 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5479
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2. สิทธิเสรี ภาพในเรื องทัวไป
- สิทธิเสรี ภาพของสือสารมวลชน เช่น
“นิ ตยสารอิ รวดี (Irrawaddy) เปิ ดตัวและวางขายในพม่ าเป็ นครั,งแรก ปรากฏว่า
ได้รบั ความสนใจจากประชาชนเป็ นจํ านวนมาก และเป็ นนิ ตยสารขายดี ตามแผงหนังสือ โดย
การเปิ ดตัวใหม่ทีพม่าครั,งนี , นับเป็ นการเปิ ดตัวนิ ตยสารอิ รวดี อย่างถูกกฎหมายเป็ นครั,งแรก
ในพม่า ขณะทีก ่อนหน้านีใ, นยุครัฐบาลทหาร นิ ตยสารอิ รวดีและเว็บไซต์อิรวดีเป็ นสิ งต้องห้าม
สําหรับประชาชนในพม่า”12

จากตัวอย่างประเด็นข่าวทีเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เลือกนําเสนอข้ างต้ นนันเป็
? นการ
สะท้ อนให้ เ ห็ นมิ ติท างด้ านสิ ทธิ เ สรี ภ าพอี ก มิ ติ หนึงที เกิ ดขึ น? กับ สื อสารมวลชนที รั ฐ บาลเริ มให้
ความสําคัญในเรื องเสรี ภาพการแสดงออกของสือในสังคมทีเป็ นประชาธิปไตย การเปิ ดพื ?นทีให้ เกิด
การแสดงออกของสื อสารมวลชน ได้ กลายมาเป็ นอี กมิ ติห นึงที เว็ บไซต์ ส าละวิ นนิ วส์ ออนไลน์
ต้ อ งการนํ า เสนอให้ ผ้ ูรั บ สารได้ เ ห็ น บรรยากาศที เกิ ด ขึ น? มา อัน เนื องมาจากการเปลี ยนผ่ า น
ประชาธิปไตยทีส่งผลให้ สือกลายเป็ นสือทีมีเสรี ภาพ และเป็ นสือของมวลชนมากขึ ?น แม้ จะไม่ 100
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใ นปั จ จุ บัน แต่ ก ารนํ า เสนอในลัก ษณะดัง กล่ า วก็ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า พม่ า มี
พัฒนาการทีดีขึ ?นตามลําดับในมิติของเสรี ภาพ (บางส่วน) และเป็ นประเด็นทีสือเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ออนไลน์ก็ให้ ความสําคัญกับบริ บทของการเปลียนแปลงดังกล่าว ดังเห็นได้ จากการนําเสนอ
มิติด้านบวกทีเกิดขึ ?นจากการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในประเด็นหลากหลาย ดังนันอุ
? ดมการณ์
ของสือในแง่ของการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาก็เห็นได้ วา่ สือมีการเปิ ดกว้ างมากขึ ?นกว่าในอดีต
- สิทธิเสรี ภาพในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีเปลียนแปลงไป
ประเด็นนี ?สือเว็บไซต์ฯได้ นําเสนอให้ เห็นกิจกรรมทางการฑูตในการกระชับความสัมพันธ์ ที
ดีตอ่ กันระหว่างผู้นําภายใน และภายนอก ลักษณะดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศทีเดินไปในทิศทางทีดีขึ ?น บรรดาประเทศต่างๆก็มองพม่าในฐานะเป็ นมิตรมากกว่าอดีต
และต้ องการเข้ ามาผูกสัมพันธ์ร่วมลงทุน และยกเลิกการควําบาตรต่อไปในอนาคต เช่น

12

สาละวินนิวส์ออนไลน์, นิตยสารอิรวดี วางขายในพม่ าเป็ นครั ง แรก [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://
salween news.org/home/?p=5569
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“นายวิ ลเลี ยม เฮก รัฐมนตรี ต่างประเทศอังกฤษเริ มเยื อนพม่า 2 วันในวันนีเ, พือ ดู
การปฏิ รูปในพม่าด้วยตนเอง แต่อาจตัง, เงื อนไขเรื องยกเลิ กมาตรการควํ าบาตรพม่า และถื อ
เป็ นรัฐมนตรี ต่างประเทศอังกฤษคนแรกทีเ ยือนพม่าในรอบ 57 ปี ”13
“นายบารัค โอบามา ประธานาธิ บดี ของสหรัฐฯ ได้เดิ นทางถึ งพม่าแล้วในเช้าวันนี ,
เมื อเวลา 09.30 ตามเวลาท้องถิ น นับเป็ นการเดิ นทางเยื อนพม่าครั,งประวัติศาสตร์ ขณะที มี
ประชาชนนับหมื นมาให้การต้อนรับโอบามาพร้อมชูป้ายแสดงการสนับสนุน”14

จากประเด็นข่าวทีนําเสนอผ่านสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ดงั ทีเกริ นกล่าวในเบื ?องต้ น
จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นมิติทางด้ านสิทธิ เสรี ภาพทีเกิดขึ ?นมาจากสายสัมพันธ์ ระหว่างประเทศที
เปลียนแปลงไป ซึงเป็ นความสัมพันธ์ ในแง่ของการฑูตที เกิ ดขึน? มาภายหลังจากการเปลียนผ่าน
ประชาธิ ปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว การนําเสนอภาพลักษณ์ ใหม่ในมิติดงั กล่าวก็ได้ แสดงให้ เห็นถึง
การเปลียนแปลงในมิตกิ ารนําเสนอประเด็นเนื ?อหาของกลุ่มผู้ผลิตสือทีมองประชาธิปไตยในแง่ของ
การส่งผลให้ เกิดความเปลียนแปลงทีดีขึ ?นระหว่างภายใน และภายนอกประเทศ การเปิ ดพื ?นทีให้
เกิดเสรี ภาพมากขึ ?นจึงส่งผลให้ ผ้ นู ํา หรื อตัวแทนจากบรรดาประเทศต่างๆก็ให้ ความสําคัญในการ
เข้ ามากระชับความสัมพันธ์ อย่างต่อเนือง เพื อหารื อในกรอบของความร่ วมมือทีเกี ยวข้ องกับมิติ
ต่างๆ การนําเสนอประเด็นเนื ?อหาดังกล่าว จึงทําให้ เห็นอุดมการณ์ ของผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯทีมอง
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ ?นในพม่าในลักษณะทีมีความยืดหยุน่ มากขึ ?น
1.1.2 การนําเสนอประเด็นทีเกี ยวข้ องกับการสร้ างพื ?นทีสันติภาพ (Peace Area) ระหว่างรัฐบาล
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในพม่า โดยอยูบ่ นพื ?นฐานของการสร้ างความปรองดองร่วมกัน
ในแง่นี ?อาจกล่าวได้ ว่าสือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จะให้ ความสําคัญอย่าง
มากในการนํ าเสนอประเด็น เนื อ? หาที สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การสร้ างความสมานฉั นท์ และความ
ปรองดองร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆทีอาศัยอยู่ภายในประเทศพม่า ซึงเป็ นปรากฏการณ์ ทาง
สังคมทีเกิดขึ ?นมาภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย เห็นได้ จากการนําเสนอประเด็นเนื ?อหา
ข่าวทีผู้ผลิตสะท้ อนออกมา เช่น
13

สาละวินนิวส์ออนไลน์, รมว.ต่ างประเทศอังกฤษเยือนพม่ าเป็ นครั ง แรกในรอบ 57 ปี [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=3152
14
สาละวินนิวส์ออนไลน์, โอบามาเยือนพม่ าครั ง ประวัติศาสตร์ หอมแก้ มซูจีโชว์ ส ือ [ออนไลน์ ], 14 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5472
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“กองทัพรัฐฉานใต้ (Shan State Army-South – SSA ใต้) และสภากอบกู้รัฐฉาน
(Restoration Council of the Shan State)ได้ตกลงทํ าสัญญาหยุดยิ งอย่างเป็ นทางการกับ
เจ้าหน้าทีต วั แทนพม่าเมื อวันศุกร์ (2 ธ.ค.) ทีเ มื องตองจี เมื องหลวงของรัฐฉาน โดยข้อเสนอ
ทีท งั, สองฝ่ ายเห็นชอบและลงนามร่ วมกันมี ทงั, หมด 8 ข้อ เป็ นข้อเสนอจากฝ่ ายรัฐบาลพม่า 4
ข้อ ได้แก่ 1. ให้ทงั, สองฝ่ ายยุติสู้รบกัน 2. แต่งตัง, คณะกรรมการประสานงานและเปิ ด
สํานักงานเจรจาระหว่างกัน 3.หากไม่พกพาอาวุธให้อนุญาตเข้าพืน, ทีเ คลือ นไหวซึ งกันและกัน
4. กํ าหนดวันเวลาและสถานทีใ นการพบเจรจากันครัง, ต่อไป ”15
“กองทัพรัฐฉานใต้ (Shan State Army South – SSA-S) ได้เปิ ดแถลงการณ์
เกี ยวกับการเจรจาสัญญาหยุดยิ งกับรัฐบาลพม่ า โดยระบุต้องการแก้ปัญหาการเมื องด้วย
การเมื อง และต้องการให้เกิ ดความสงบสุขเกิ ดขึ, นในรัฐฉานและพม่า โดยได้จัดแถลงข่ าวที 
ฐานดอยไตแลงเมื อวันที  10 ธันวาคมที ผ่านมา ทัง, นี , ระบุในแถลงการณ์ ทีผ่านมาว่า การ
เจรจากับรัฐบาลพม่าที เมื องตองจี เมื องหลวงของรัฐฉานเมื อวันที  2 ธันวาคมที ผ่านมา ทัง,
สองฝ่ ายต่างเห็นชอบข้อเสนอของแต่ละฝ่ ายซึ งมี ทงั, หมด 8 ข้อ เช่น รัฐบาลพม่าเสนอให้ทงั,
สองฝ่ ายหยุดยิ ง แก้ปัญหาการเมื องบนพืน, ฐานของความเสมอภาค กรณี วางอาวุธ ทัง, สอง
ฝ่ ายสามารถเดิ นทางได้อิสระ รวมไปถึงการเจรจากับรัฐบาลกลาง”16
“ตัวแทนของสหภาพแห่งชาติ กะเหรี ยง (The Karen National Union -KNU)
หรื อเคเอ็นยู เดิ นทางไปยังเมื องผาอัน รัฐกะเหรี ยง ซึ งอยู่ในเขตควบคุมของรัฐบาลพม่า เพือ
เดิ นทางไปเจรจาสันติ ภาพกับตัวแทนรัฐบาลพม่าจากกรุงเนปี ดอว์ หลังจากที ทงั, สองฝ่ ายรบ
กันเป็ นเวลา 64 ปี นับเป็ นครั,งแรกในรอบ 8 ปี ที ตวั แทนจากเคเอ็นยูเดิ นทางไปในพืน, ที 
ควบคุมของรัฐบาลพม่า ก่อนหน้านีใ, นปี 2004 นายพลโบเมี ,ยะ อดีตผูน้ ําเคเอ็นยูเคยเดิ นทาง
ไปกรุงย่ างกุ้งเพื อเจรจาสันติ ภาพกับรัฐบาลพม่ า โดยขณะนัน, มี พลเอกขิ นยุ้นต์ เป็ นผู้ร่วม
เจรจาจากฝ่ ายรัฐบาล แต่ต่อมาการเจรจาก็ลม้ เหลว”17
“6 กลุ่มพรรคการเมื องชนกลุ่มน้อยซึ งประกอบไปด้วย กะเหรี ยง คะเรนนี ไทใหญ่
มอญ อาระกันและชิ น ทีเ คยลงเลือกตัง, เมื อปี 2010 เตรี ยมทีจ ะพบหารื อร่ วมกับกลุ่มติ ดอาวุธ
ชาติ พนั ธุ์ของตัวเองในเดือนสิ งหาคมที จะถึงนี , ทัง, นี , ก็เพือ ช่วยให้แผนการสร้างสันติ ภาพของ
รัฐบาลเป็ นไปอย่างราบรื นมากยิ งขึ,นโดย 6 พรรคการเมื องที จะเข้าหารื อกับกลุ่มติ ดอาวุธชน
15

สาละวินนิวส์ออนไลน์, SSA – ใต้ และรั ฐบาลพม่ าทําสัญญาหยุดยิงอย่ างเป็ นทางการ [ออนไลน์], 14 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=2674
16
สาละวินนิวส์ออนไลน์, เจ้ ายอดศึกเผย ทําสัญญาหยุดยิงกับพม่ า เพราะต้ องการใช้ การเมืองแก้ ปัญหาการเมือง
[ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=2707
17
สาละวินนิวส์ออนไลน์, ตัวแทน KNU เยือนเมืองผาอันเพือเจรจาสันติภาพกับรั ฐบาลพม่ า หลังรบกันมา 64 ปี
[ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=3214
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กลุ่มน้อยของตัวเอง ประกอบด้วยพรรคประชาธิ ปไตยแห่งชาติ ไทใหญ่ (Shan Nationalities
Democratic Party – SNDP) หรื อพรรคเสื อเผือก พรรคพัฒนาชนชาติ ยะไข่ (Rakhine
Nationalities Development Party) พรรคประชาธิ ปไตยแห่งภูมิภาคมอญ (All Mon
Region Democracy Party) พรรคก้าวหน้าชิ น(Chin Progressive Party) และพรรค
ประชาธิ ปไตยฟาลอน-ซาวาว (Phalon-Sawaw Democratic Party) ของกะเหรี ยง และ
พรรคแห่งชาติ คะยัน (Kayan (Karenni) National Party)”18

จากตัวอย่างเบื ?องต้ นทีผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ เลือกนําเสนอเนื ?อหาข่าวออกมานัน? ได้ สะท้ อน
ให้ เห็นว่าผู้ผลิตสือได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับมิติในการสร้ างความปรองดองร่ วมกันระหว่าง
รัฐบาล และกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่าในบริ บทของการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยพม่า เพราะตลอด
ระยะเวลาที ผ่านมาทัง? สองกลุ่มคือกลุ่มรั ฐบาล หรื อกลุ่มชาวพม่า และกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าซึง
หลากหลายจะมีความขัดแย้ งระหว่างกันตลอดเวลา* เพราะด้ วยบริ บทของความแตกต่างในมิติของ
“พหุสงั คมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์” นันได้
? กลายมาเป็ นเงือนไขในการแบ่งแยก และความ
ขัดแย้ ง ที เกิ ดขึน? มาก็ ม าจากการที รั ฐ บาลไม่คํานึงในความแตกต่างเหล่านัน? มุ่งเพี ยงการสร้ าง
เอกภาพทางการปกครอง คือการรวมทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้ กลายเป็ นพวกเดียวกันทีเรี ยกว่าชาวพม่า
(Burmese) โดยที รั ฐบาลไม่ยอมรั บในวิถีอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตน และความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยู่ เมื อพม่าเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วนัน? สือเว็บไซต์
สาละวินนิวส์ออนไลน์ก็มีการปรับเปลียนในแง่ของการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาเช่นเดียวกันกับการ
นําเสนอประเด็นในมิติอืนๆดังทีได้ กล่าวไปข้ างต้ นหลายประการ ซึงเป็ นการเปลียนแปลงในการ
นําเสนอประเด็นเนื ?อหาข่าวทีมองปรากฏการณ์ ทางสังคมพม่าทีดําเนินไปในทิศทางบวกมากขึ ?น
การมองปรากฏการณ์ทางการเมืองทีเกิดขึ ?นในพม่าจึงมียืดหยุ่นและมีทงั ? 2 รู ปแบบคือ นัยยะหนึง
ผู้ ผ ลิ ต ฯได้ ม องปรากฏการณ์ ท างสัง คมการเมื อ งพม่ า ที ดี ขึ น? ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยัง คงรั ก ษา

18

สาละวินนิวส์ออนไลน์, พรรคการเมืองชนกลุ่มน้ อยเตรี ยมหารื อกลุ่มติดอาวุ ธชนกลุ่มน้ อย หวังช่ วยแผนสันติภาพ
ของรั ฐบาลราบรื น [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=4769
*
สงครามกลางเมืองระหว่างรั ฐบาลพม่า และกองกําลังชนกลุ่มน้ อยกลุ่มต่างๆนัน? ถือได้ ว่าเป็ นสงครามทียืดเยื ?อมาอย่าง
ยาวนาน เริ มตัง? แต่สมัยทีพม่าได้ รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1948 โดยรากเหง้ าของปั ญหาความขัดแย้ งเหล่านีเ? กิดจากความ
แตกต่างในมิติทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นสภาพภูมิประเทศซึงแยกชุมชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ออกจากกันด้ วยเทือกเขาสูง ป่ าทึบและแม่นํ ?า
ส่งผลให้ การติดต่อสือสารระหว่างกันไม่สามารถทําได้ ทีสําคัญความแตกต่างของสังคมทีมีลกั ษณะ “พหุสงั คมวัฒนธรรม และภาษา” ทีมี
การรักษาและอนุรักษ์ สืบทอดได้ อย่างดีนนจึ
ั ? งส่งผลให้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆของรั ฐพม่ามิได้ เกิดสํานึกความเป็ นพลเมืองของรั ฐเดียวกัน
ประเด็นเหล่านีจ? ึงได้ กลายมาเป็ นรากฐานของความขัดแย้ งในเวลาต่อมากระทังปั จจุบัน ดูรายละเอียดเพิมเติมใน พรพิมล ตรี โชติ,
ชนกลุ่มน้ อยกับรัฐบาลพม่า (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2542),หน้ า 1.
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อุดมการณ์ แรกเริ มในเชิงของการวิพากษ์ วิจารณ์ รัฐบาลพม่าที ส่งผลให้ เกิ ดช่องโหว่ในมิติต่างๆ
เหมือนเดิม (จะกล่าวในลําดับถัดไป)
1.2 ประเด็น ด้ านลบที สะท้ อ นให้ เ ห็ น สภาพปั ญ หา และผลกระทบด้ า นต่า งๆในรู ป
แบบเดิมๆ แม้ บริ บททางสังคมการเมืองพม่าจะเปลียนผ่านสูป่ ระชาธิปไตยแล้ วก็ตาม
อาจกล่าวได้ วา่ แม้ บริ บทสังคมการเมืองพม่าจะเปลียนผ่านสู่ประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อย
แล้ วนัน? เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ยงั คงเป็ นสือทีสะท้ อนให้ เห็นมิติทีเป็ นปั ญหาและผลกระทบ
ต่างๆทียังคงเกิดขึ ?นมา พร้ อมกับบริ บททางสังคมการเมืองพม่าทีพัฒนาและเปลียนแปลงไปในทาง
ที ดี ขึน? ไม่ว่าจะเป็ นการสะท้ อนและนํ าเสนอให้ เ ห็ นสภาพบริ บทของปั ญ หา และผลกระทบใน
หลากหลายประเด็นที ยัง มี อ ยู่ โดยปรากฏการณ์ ทางสัง คมเหล่า นัน? ที สะท้ อนออกมาผ่า นการ
นํ าเสนอของผู้ผ ลิ ตสื อเว็ บไซต์ ฯ ส่วนใหญ่ จ ะเหมื อนกับประเด็นที นํ าเสนอในช่วงเวลาก่อนการ
เปลี ยนผ่า นประชาธิ ปไตย (ซึงเป็ นช่ วงที วารสารสาละวิ นโพสต์ ทํ าหน้ าที เป็ นสื อกลางในการ
ถ่ายทอดสาร) แต่ในบริ บทช่วงเวลาภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยนี ? สิงทีเกิดขึ ?นมาในการ
นํ า เสนอประเด็ น ของผู้ ผ ลิ ต สื อฯคื อ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง การเปลี ยนแปลงการปกครองสู่
ประชาธิ ป ไตยที น่ า จะส่ ง ผลในด้ า นดี ม ากขึ น? หากแต่เ มื อวิ เ คราะห์ ถึ ง การเปลี ยนแปลงและ
พัฒนาการที เกิ ดขึน? มานัน? พบว่ายังคงเต็มไปด้ วยปั ญหาในรู ปแบบเดิมๆที รัฐบาลยังไม่สามารถ
แก้ ไข หรื อปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับปรากฏการณ์ทางสังคมทีเปลียนแปลงไปได้
เมื อพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น เนื อ? หาที ถู ก นํ า เสนอในด้ า นนี จ? ะพบว่ า มี อ ยู่ใ นทุ ก คอลัม น์ ที
นํ าเสนอผ่ านสื อเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ ทัง? การนํ าเสนอในรู ป แบบข้ อมูล ดิบ ที เป็ นการ
สะท้ อนปรากฏการณ์ทีเป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเกิดขึ ?น และข้ อมูลทีผ่านการวิเคราะห์ของผู้ผลิต
สือฯ ไม่ว่าจะเป็ นคอลัมน์บทความ, คอลัมน์รายงาน/เอกสาร, คอลัมน์ ENGLISH ARTICLE, และ
คอลัมน์วีดีโอ (ซึงจะแตกต่างจากประเด็นในเชิงบวกทีมีการนําเสนอเพียงบางคอลัมน์เท่านัน)
? การ
ทีเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มีความถีในการนําเสนอประเด็นการวิเคราะห์ทีมากกว่าระดับการ
นํ าเสนอข้ อมูลดิบจึง เป็ นเหตุทําให้ รูปแบบเนื อ? หาที นํ าเสนอออกมานัน? มักสะท้ อนให้ เ ห็นนัยยะ
ทางด้ านลบทีอยู่ภายในบริ บทด้ านบวกทีเกิดขึ ?นในพม่า นันหมายความว่าผู้ผลิตสือฯเองยังคงไม่
เชือมันในพัฒนาการการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยที เกิ ดขึน? ทัง? หมด หากแต่ยังคงเต็มไปด้ วยข้ อ
กังขา หรื อความสงสัยต่างๆนานากับพัฒนาการความเปลียนแปลงเหล่านัน? ด้ วยเหตุนี ?การนําเสนอ
ในมิตดิ งั กล่าวจึงเป็ นอีกมิตหิ นึงทีผู้ผลิตตังใจที
? จะนําเสนอออกมาพร้ อมกับมิติด้านบวกทีเกิดขึ ?นมา
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ในบรรยากาศที พม่าเป็ นประชาธิ ปไตย โดยประเด็นด้ านลบนี ? ผู้วิจัยจะขอแบ่ง การอธิ บายโดย
จําแนกให้ เห็นประเด็นทีเป็ นปั ญหาออกเป็ น 3 มิติ ดังต่อไปนี ?
1.2.1 ประเด็นด้ านการไร้ สิทธิ และเสรี ภาพ สําหรับประเด็นนี ?ถือได้ ว่าเป็ นประเด็นสําคัญ
อย่างมาก เพราะเมือพม่าเปลียนผ่านเป็ นประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วนัน? ในมิติด้านหนึงของ
การเปลียนแปลง พม่าได้ ให้ ความสําคัญในเรื องสิทธิและเสรี ภาพมากขึ ?นในหลายเรื อง (ดังทีผู้วิจยั
ได้ เกริ นกล่าววิเคราะห์ไปในประเด็นก่อนหน้ านี ?) แต่ในอีกด้ านหนึงพม่ายังคงประสบกับปั ญหาใน
ด้ านการไร้ สิทธิเสรี ภาพ นันหมายความว่ารัฐบาลยังคงไม่ได้ เปิ ดพื ?นทีเสรี ภาพทีครอบคลุมทุกพื ?นที
และทุกเรื องทุกประเด็น สิทธิและเสรี ภาพทีเกิดขึ ?นภายหลังการเปลียนแปลงการปกครองจึงจํากัด
เฉพาะมิติด้านใดด้ านหนึงเท่านัน? เห็นได้ จากการสะท้ อนประเด็นดังกล่าวผ่านการนําเสนอในสือ
ประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เช่น
“แม้ว่าเราจะเห็นภาพนักข่าวหลายสํานักทัง, ในและต่างประเทศสามารถหยิ บกล้อง
ขึ, นมาบันทึ กภาพเหตุการณ์ สําคัญได้อย่างเสรี ในยุคที พม่ ากํ าลังพยายามให้โลกภายนอก
เห็นความเปลีย นแปลงไปในทางทีด ี แต่สําหรับสือ ในประเทศแล้ว เสรี ภาพในการนําเสนอข่าว
ยังคงถูกคุกคามอยู่จนถึงทุกวันนี , ซึ งเมื อวันอังคารที ผ่านมา หนังสือพิ มพ์สองฉบับคือ Voice
Weekly และ Envoy ถูกสัง ระงับการตีพิมพ์โดยไม่มีกําหนดเนือ งจากนําเสนอบทความหลาย
ชิ, นที ไม่ ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการเซ็ นเซอร์ หรื อ ชื ออย่างเป็ นทางการว่า กอง
ตรวจสอบและการจดทะเบี ยนสือ สิ งพิ มพ์ (Press Scrutiny and Registration Division –
PSRD)”19
“โรงเรี ยนสอนภาษามอญ ภายใต้พรรครัฐมอญใหม่ (The New Mon State Party)
ในหมู่ บ้ า นซิ นส่ ว ยและหมู่ บ้ า นชอต ทอ เมื อ งทวาย ภาคตะนาวศรี กํ า ลัง ถู ก คุก คาม
เนือ งจากผูน้ ําในพืน, ที ต้องการส่งครู ชาวพม่ามาสอนแทนครู ชาวมอญ อี กทัง, มี รายงานว่า มี
การจับกุม ข่ มขู่ ครู ชาวมอญ ; “พวกเขาเริ มที จะย้ายครู ชาวพม่ ามาในพื ,นที ตงั, แต่ วนั ที  7
ธันวาคมทีผ ่านมา พวกเขากํ าลังคุกคามเรา และใช้คําพูดไม่เหมาะสมกับเรา เมื อเราปฏิ เสธที 
จะทําตามสิ งทีพ วกเขาเรี ยกร้อง “ครู ชาวมอญกล่าว”20

19

สาละวินนิวส์ออนไลน์, สือพม่ ากับเสรี ภาพทียังขาดหาย [ออนไลน์], 14 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salween
news.org/home/?p=4936
20
สาละวินนิวส์ออนไลน์, โรงเรี ยนสอนภาษามอญกําลังถูกแทนทีด้วยโรงเรี ยนสอนภาษาพม่ า [ออนไลน์], 14 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5630
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จากตัวอย่างเบื ?องต้ นเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงเสรี ภาพทีขาดหายในบางมิติทีรัฐบาลยังคง
เข้ ามาควบคุม ดังตัวอย่างแรก คือเสรี ภาพสือทีดูเหมือนว่าจะเปิ ดพื ?นทีให้ เกิดเสรี ภาพมากขึ ?น (ดังที
กล่าวในประเด็นก่อนหน้ านี ?) แต่ในอีกมิตหิ นึงสือเว็บไซต์ฯก็ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าเสรี ภาพสือเหล่านัน?
ก็ยงั คงมีพื ?นทีจํากัด และยังมีระบบควบคุมทีเคร่ งครัดเหมือนเดิม เห็นได้ จากการทีสือยังคงมีการ
ควบคุมจากคณะกรรมการเซ็นเซอร์ ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของตัวแทนเผด็จการพม่า เสรี ภาพในพื ?นที
สือมวลชนจึงไม่ได้ เกิดขึ ?นกับทุกสืออย่างทีคนทัวไปมักเข้ าใจ
ในขณะทีตัวอย่างทีสองเป็ นเรื องการลิดรอนศักยภาพของกลุ่มชาติพนั ธุ์ผ่านการแทรกแซง
ให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญอยู่ภายใต้ การสอนหรื อกํากับโดยคนพม่า ลักษณะดังกล่าวอาจเป็ นรากฐาน
หรื ออุดมการณ์ บ างอย่างที สามารถสร้ างการยอมรั บในความเป็ นพม่า หรื อใช้ ภ าษาพม่าเป็ น
สือกลางในการสือสารในเวลาต่อมาได้ การเข้ ามาของครู ชาวพม่าจึงอาจกลายมาเป็ นเครื องมือใน
การหล่อหลอมทางความคิดของชาวมอญให้ ซึมซับในมิติตา่ งๆทีรู้ สึกและยอมรับในความเป็ นชาว
พม่ามากขึ ?น ถือเป็ นการลิดรอนสิทธิเสรี ภาพ สิทธิมนุษยชนในการดํารงอยูข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญ
อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ นประเด็นปั ญหาใดๆก็ตาม สือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ก็จะ
เป็ นสื อกลางที ยังคงรั กษาและสื บทอดอุดมการณ์ เดิม ในฐานะเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนที
นําเสนอประเด็นเนื ?อหาต่างๆเกี ยวกับพม่าโดยอยู่บนพื น? ฐานของความเป็ นจริ ง และเรี ยกร้ องให้
สังคมตระหนักถึงความเป็ นธรรมทีอยูใ่ นขอบข่ายของประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม
1.2.2 ประเด็นด้ านความเลวร้ าย, ความรุ นแรง, และความไม่ยตุ ิธรรมทียังคงเกิดขึ ?นใน
สังคมพม่า ในประเด็นนี ?สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตสือยังคงยึดมันในการนําเสนอเนื ?อหารู ปแบบเดิมใน
ลักษณะของการนํ าเสนอมิ ติทีเป็ นปั ญหาด้ านต่างๆผ่านการเชื อมโยงให้ เห็นปรากฏการณ์ ทาง
สังคมทีเกิดขึ ?นจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นปรากฏการณ์ทีเป็ นผลกระทบจากการกระทําการ (ทังโดยตรง
?
และ
โดยอ้ อม) หรื อปรากฏการณ์ ทีเป็ นปั ญหาความล้ ม เหลวในรู ปแบบเดิมๆที เกิ ดขึน? มาจากความ
บกพร่ อง หรื อความไม่ใส่ใจอย่างครอบคลุมและรอบคอบทางด้ านการบริ หารจัดการของรัฐบาล
พม่า แม้ บริ บทการเมืองพม่าจะมีพฒ
ั นาการทีดีขึน? แต่ก็ยงั เต็มไปด้ วยปั ญหาทีรอการแก้ ไข และ
ฟื น? ฟูอย่างจริ งจัง เห็นได้ จากประเด็นเรื องทีถูกนําเสนอผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ได้ แก่
“เจ้าหน้าทีท หารด้านความมัน คงของพม่าได้บงั คับให้เด็กชายวัย 13 ปี รายหนึง ไป
เป็ นสายลับคอยจับตาความเคลื อนไหวของกองทัพเอกราชคะฉิ น (Kachin Independence
Army – KIA) ในพืน, ที สูร้ บรัฐคะฉิ น ทัง, นีต, ามข้อมูลผูป้ กครองของเด็ก เจ้าหน้าที ทหารด้าน
ความมัน คงของพม่ าได้บ ัง คับ ให้เด็ ก ชายรายนี ,ค อยเฝ้ าสัง เกตการณ์ แ ละรายงานความ
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เคลื อนไหวและถ่ายรู ปของทหาร KIA กองพันที  10 ซึ งมี ฐานประจํ าอยู่ทีเขตชี พวี ทางภาค
ตะวันออกของรัฐคะฉิ น ที สําคัญเด็กชายรายนีไ, ด้รับบาดเจ็ บถูกยิ งจากทหาร KIA หลังจาก
เด็กชายคนนีพ, ยายามเข้าไปถ่ายรู ปในพืน, ที ของ KIA โดยทหารKIAได้ยิงเตื อนห้ามเด็กชาย
เข้าไปในเขตของตน21

สําหรับประเด็นนี ?ได้ สะท้ อนให้ เห็นความเลวร้ าย,ความรุนแรง,และความไม่ยตุ ิธรรมทีทหาร
พม่าได้ ใช้ อํานาจล่วงเกิ น และก้ าวลํ า? สิทธิ ม นุษยชนของเด็กด้ วยการบังคับให้ เด็กเหล่านัน? เป็ น
เครื องมือ หรื อเหยือทางการเมืองให้ ไปสอดแนมเป็ นสายลับ ส่งผลให้ เด็กตกเป็ นเหยือของการใช้
ความรุ นแรงทีมาจากการบังคับของรัฐบาลพม่า ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวสือเว็บไซต์ฯได้ สะท้ อนให้
เห็ นถึ ง ความไม่เ ป็ นธรรมของรั ฐ บาลพม่ าที ยัง คงมี รู ปแบบ หรื อปฏิ บัติก ารในการละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชนเหมือนเดิม แม้ จะเปลียนผ่านประชาธิปไตย แต่กลไกการละเมิดสิทธิ มนุษยชนทีกระทํา
ผ่านเด็กก็ ยงั คงเป็ นยุทธวิธีทีเกิดขึ ?นอย่างต่อเนือง เว็บไซต์ฯจึงกลายมาเป็ นกระบอกเสียงสําคัญ
เพือสะท้ อน หรื อเป็ นตัวกลางบอกกล่าวให้ ผ้ ูรับสารเข้ าใจในความเป็ นจริ งของสังคมพม่าทียังคง
เต็มไปด้ วยปั ญหาต่างๆซึงรัฐบาลก็ไม่ได้ ตระหนัก หรื อให้ ความสําคัญกับการแก้ ไขปั ญหา
“เกิ ดเหตุการณ์ปะทะกันรอบใหม่ระหว่างทหารจากกองทัพรัฐฉานใต้ (Shan State
Army–South) และทหารพม่า แม้ทงั, สองฝ่ ายเพิงลงนามหยุดยิ งไปเมื อไม่นานมานี , ขณะทีม ี
รายงานว่า ทหารพม่าเป็ นฝ่ ายเปิ ดฉากโจมตีทหารไทใหญ่ SSA – ใต้ก่อน โดยเหตุปะทะกัน
เกิ ดขึ,นทีเ มื องเป็ ง ทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน เมื อวันที  7 กุมภาพันธ์ ซึงตรงกับวันชาติ ไท
ใหญ่ โดยทหารพม่าเป็ นฝ่ ายโจมตีฐานทีม นั ของทหารไทใหญ่ก่อน โดยใช้ปืนใหญ่โจมตีทหาร
ไทใหญ่”22

สําหรับประเด็นนี ?สือเว็บไซต์ฯได้ เลือกนําเสนอประเด็นข่าวทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความรุ นแรง
และความเลวร้ ายทียังคงเกิ ดขึ ?นอย่างต่อเนือง ซึงในที นี ?คือการปะทะกันระหว่างทหารพม่า และ
ทหารของกองทัพรัฐฉานใต้ (SSA) การปะทะกันระหว่างสองกลุม่ จะแตกต่างจากช่วงเวลาก่อนการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยเพราะในบริ บทนี ?การปะทะเกิดขึ ?นภายหลังการเจรจาหยุดยิงร่ วมกันของ
ทังสองกลุ
?
ม่ เมือไม่นานก่อนหน้ านี ? ประเด็นข่าวทีนําเสนอจึงสะท้ อนให้ เห็นว่าสัญญา หรื อข้ อตกลง
ในการหยุดยิงเหล่านันไม่
? ได้ เกิดผลจริ งในรู ปธรรม หากแต่ยงั คงรักษาความขัดแย้ งในรู ปแบบเดิมๆ
21

สาละวินนิวส์ออนไลน์, ทหารพม่ าใช้ เด็กชายวัย 13 ปี เป็ นสายลับสอดแนม KIA [ออนไลน์], 15 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=1225
22
สาละวินนิวส์ออนไลน์ , เกิดเหตุ ปะทะกันระหว่ าง SSA – ใต้ และทหารพม่ า แม้ ลงนามหยุดยิง [ออนไลน์ ], 15
กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=1225
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เหล่ า นัน? ไว้ สื อเว็ บ ไซต์ ฯ ในฐานะเป็ นสื อทางเลื อ กข้ า มพรมแดนก็ ยัง คงเป็ นสื อกลางในการ
ตรวจสอบการกระทําของรัฐบาลพม่าเหมือนเดิม แม้ จะเปลียนผ่านประชาธิปไตยแล้ วก็ตาม
“เหตุการณ์ ความไม่สงบในรัฐอาระกันจากความขัดแย้งกันระหว่างชาวโรฮิ งยากับ
ชาวพุทธเพิ งจะผ่านพ้นไปได้ไม่นาน ล่าสุดมี รายงานว่าชาวโรฮิ งยาได้ถูกบังคับใช้แรงงานใน
การฟื , นฟูบา้ นเมื องทีเ สียหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นจํ านวนมาก โดยกองกํ าลังทหารพม่า
และกองกํ าลังพิ ทกั ษ์ ชายแดน หรื อ BGF ได้บงั คับเกณฑ์ ชาวโรฮิ งยาจํ านวนมาก ไม่ เว้น
แม้แต่เด็ก เพือ ใช้แรงงานในการก่อสร้างซ่อมแซมหมู่บ้านที ถูกเผาทํ าลายในเหตุการณ์ ความ
รุนแรงทีเ กิ ดขึ,นเมื อเดือนมิ ถนุ ายน”23

สําหรับประเด็นข้ างต้ นทีผู้ผลิตเว็บไซต์ฯได้ นําเสนอออกมานันได้
? สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
รุ นแรง,ความเลวร้ าย,และความไม่ยุติธรรมที ยัง คงเกิ ดขึน? กับกลุ่มชาติพัน ธุ์ในพม่าซึงในที นี ค? ื อ
“ชาวโรฮิ งยา” เห็นได้ จากการถูกกระทําลิดรอนสิทธิเสรี ภาพ และศักยภาพในการเป็ นมนุษย์ด้วย
การบังคับให้ ชาวโรฮิงยาเป็ นแรงงานในการฟื น? ฟูสถานทีทีได้ รับความเสียหายจากความขัดแย้ งที
เกิดขึ ?น ไม่เว้ นแม้ กระทังเด็กทีมีเชื ?อสายมาจากชาติพนั ธุ์โรฮิงยา ลักษณะดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็น
ว่ารั ฐ บาลไม่ไ ด้ ม องชาวโรฮิ ง ยาในฐานะที เป็ นมนุษย์ ที มี ความเท่าเที ยมกัน ไม่ไ ด้ ม องในเรื อง
ศักยภาพความเป็ นมนุษย์ทีอยู่บนพื ?นฐานของสิทธิ มนุษยชน การบังคับให้ ชาวโรฮิงยากระทําการ
ต่างๆตามทีตนบังคับจึงเป็ นเสมือนการบีบขับ และลดทอนหรื อลิดรอนศักดิhศรี ของความเป็ นมนุษย์
ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ เลยว่าผู้ผลิตเว็บไซต์ฯก็ยงั คงเป็ นสือกลางในฐานะกระบอกเสียงสําคัญที
ได้ สะท้ อนให้ เห็นประเด็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชนทีเกิดขึ ?นมาจากการกระทําของกองกําลังทหาร
พม่าให้ กบั สังคมได้ รับรู้ ในแง่นี ?จึงทําให้ เห็นว่าสือเว็บไซต์ฯก็ยงั คงเป็ นสือทียึดมันในอุดมการณ์เดิม
ทีอยูบ่ นพื ?นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนทีให้ ความสําคัญในเรื องของการสร้ างความเป็ นธรรม
และความเสมอภาคทีเท่าเทียมกัน
จากตัวอย่างปรากฏการณ์ ทางสังคมทีเกิดขึ ?นในเบื ?องต้ น (ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกมาเพียงบาง
ประเด็นเรื องเท่านันเพื
? อเป็ นตัวอย่างประกอบสนับสนุนการวิเคราะห์) โดยทังหมดได้
?
สะท้ อนให้ เห็น
ว่ า พม่ า ยัง คงเต็ ม ไปด้ ว ยประเด็ น ปั ญ หา และผลกระทบต่ า งๆมากมาย การนํ า เสนอให้ เ ห็ น
ปรากฏการณ์ ท างสั ง คม หรื อ สถานการณ์ ที เกิ ด ขึ น? จริ ง ในพม่ า ภายหลั ง การเปลี ยนผ่ า น
ประชาธิปไตยนัน? ได้ ทําให้ เห็นถึงความเลวร้ าย, ความรุนแรง, และความไม่ยตุ ิธรรมทียังคงเกิดขึ ?น
23

สาละวินนิวส์ออนไลน์, หยาดเหงือหลังคราบนํา ตา : ชาวโรฮิงยาถูกบังคับใช้ แรงงานหลังความขัดแย้ ง [ออนไลน์],
15 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5164
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ปรากฏการณ์เหล่านันได้
? ถกู ผู้ผลิตสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เลือกนํามาเสนอ ซึงยิงเป็ นการ
ตอกยํ า? ให้ เห็นว่าแม้ บริ บทการเมื องภายในพม่าจะมี การเปลี ยนแปลงที ดีขึน? ก็ ไม่ได้ ส่งผล หรื อ
ยืนยันว่าการเมืองภายในพม่าทีเป็ นประชาธิ ปไตยจะเกิดผลด้ านดีทงหมด
ั?
นันหมายความว่าแม้
พม่าจะเป็ นประชาธิปไตย แต่ก็ยงั เต็มไปด้ วยปั ญหาทีสะท้ อนให้ เห็นมิติด้านลบทีเป็ นความรุ นแรง
หรื อความเลวร้ ายทียังคงมีอยู่ หรื อเพราะด้ วยความยาวนานทีระบอบเผด็จการทหารได้ สถาปนาตัง?
มันอยู่ใ นพม่า จึง เป็ นเรื องยากที พม่ าจะมี การพัฒ นาเปลี ยนแปลงให้ เ ห็ นผลด้ านบวกได้ อ ย่า ง
ทันท่วงทีจากหน้ ามื อเป็ นหลังมือที ครอบคลุมทุกด้ าน/ทุกมิติ ตราบใดที พม่าไม่สามารถพัฒนา
เปลียนแปลงให้ เห็นผลทันทีในลักษณะดังกล่าว สือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในฐานะเป็ นสือ
ทางเลือกก็ยงั คงมีบทบาทในการสะท้ อนให้ เห็นมิติด้านลบซึงเป็ นความรุ นแรงและความเลวร้ ายที
พม่ายังคงมีอยู่ และรอการปรับปรุ งแก้ ไข หรื อปฏิรูปรัฐบาลแบบค่อยเป็ นค่อยไป ประชาธิปไตยใน
พม่าจึงเป็ นรูปแบบเฉพาะทีไม่ใช่เป็ นประชาธิปไตยอย่างทีหลายฝ่ ายคาดการณ์ หรื อให้ การยอมรับ
ในระดับสากล (มุมมองของผู้ผลิตสือในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหา)
1.2.3 ประเด็นด้ านปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลทีมีความบกพร่ อง และไร้ ความเป็ นธรรม
ในประเด็นนี ?ก็เป็ นอีกมิติหนึงทีเหมือนกับลักษณะการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาในวารสารสาละวิน
โพสต์ซึงอยู่ในช่วงเวลาก่อนการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่า นันหมายความว่าแม้ พม่าจะ
เปลียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วก็ตาม แต่ปัญหาเชิงนโยบายด้ านต่างๆก็ยงั คงมี
ให้ เห็น และสื อประเภทเว็บไซต์ฯก็ยงั คงเป็ นตัวกลางในการนําเสนอออกมาให้ ผ้ ูรับสารได้ รับรู้ ถึง
ปรากฏการณ์ปัญหาทีเกิดขึ ?นเหล่านัน? ดังตัวอย่างได้ แก่
“เป็ นเวลากว่ าครึ งศตวรรษที หน้าที ระบบสาธารณสุขไม่ ได้รับการเหลี ยวแลจาก
รัฐบาลทหาร ที ทุ่มงบประมาณแผ่นดิ นส่ว นใหญ่ ไ ปกับ กองทัพ ในปั จจุ บนั แม้พ ม่ ามี การ
เปลี ยนแปลงไปอย่ างมากหลังมี รัฐบาลที มาจากการเลื อกตัง, จึ ง มี ความหวัง ว่ า จะมี การ
ปรับปรุงให้ดีขึ,น ในช่วงทีป ระเทศปกครองด้วยทหาร รัฐบาลได้เจี ยดงบประมาณน้อยกว่า 1
เปอร์ เซ็นต์ ให้กบั การสาธารณสุขในช่วงปี 2008 หากไม่นบั เงิ นบริ จาค และมี งบประมาณใน
ภาคส่วนที เกี ยวข้องกับสุขภาพอยู่ในอันดับท้ายทุกตาราง โดยรัฐบาลชุดใหม่ ในปั จจุบนั ได้
เพิ มงบประมาณด้านสุขภาพขึ,นมา 4 เท่า แต่ก็ยงั ถือว่าตํา และงบประมาณที เพิ มขึ, นจํ านวน
มากเป็ นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที  การทีร ฐั บาลไม่จดั สรรงบประมาณด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ
กว่ าทศวรรษ บวกกับความล้มเหลวของระบบการศึ ก ษา และการเซ็ น เซอร์ ทํ าให้ระบบ
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สาธารณสุขของพม่ายํ าแย่ ขาดบุคลากรที ได้รับการอบรมหรื ออุปกรณ์ สําหรับให้บริ การทาง
การแพทย์ขนั, พืน, ฐาน”24

ในประเด็นนี ?ผู้ผลิตเว็บไซต์ฯได้ เลือกนําเสนอประเด็นปั ญหาเชิงนโยบายด้ านสาธารณสุข
ในพม่าที รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ และใส่ ใ จที จะสนับ สนุนงบประมาณ หรื อ พัฒ นาระบบ
สุขภาพขันพื
? ?นฐานทีดีให้ กับประชาชนภายในประเทศพม่าได้ เห็นได้ จากการทีประเด็นเนื ?อหาได้
เชื อมโยงสะท้ อนให้ เห็นว่างบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ รั ฐบาลได้ ให้ ความสํ าคัญในการทุ่มเท
พัฒนากองทัพและทหารพม่ามากกว่าที จะใส่ใจดูแลระบบบริ การขัน? พื น? ฐานของประชาชน แม้
ปั จจุบนั จะมีการเปลียนแปลงรัฐบาลทีมาจากการเลือกตัง? สือฯก็ยงั คงเรี ยกร้ องและสะท้ อนให้ เห็น
ว่าการสนับสนุนงบประมาณเพือพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยภายในประเทศยังคงมีจํากัด และไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาให้ เกิดระบบสาธารณสุขทีดีได้ นอกจากนี ?จํานวนบุคลากรทีทํางานในการ
บริ การส่วนนี ก? ็ นบั ว่ายังมี น้อย ที สํ าคัญเครื องมื ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ และการบริ การทางด้ าน
สาธารณสุขก็ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ในประเด็นนี ?จึงสะท้ อนให้ เห็นความบกพร่ อง และความ
ไม่ใส่ใจของรัฐบาลในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทีมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
ต่อการจัดทํานโยบายสาธารณสุขทีมีประสิทธิ ภาพมากพอ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพือ
การบริ การดังกล่าว จึงส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ทีเป็ นปั ญหาดังทีเว็บไซต์ฯเลือกนําเสนอออกมา
“หมู่บา้ นของเราไม่มีโรงเรี ยน ผูใ้ หญ่บา้ นต้องเรี ยไรเงิ นจากชาวบ้าน ครอบครัวละ
2,500 จัต~ (83 บาท) มาสร้างโรงเรี ยนเอง”
“โรงเรี ยนของเราสร้างขึ,นโดยชุมชนของเราเองเพราะรัฐบาลไม่สนับสนุน ในช่วงที 
ใบชา (พืชเศรษฐกิ จของชุมชนปะหล่อง) ราคาตก ชาวบ้านไม่มีเงิ นบริ จาค โรงเรี ยนก็เลยต้อง
ปิ ดไป เด็กนักเรี ยนต้องไปเรี ยนในหมู่บา้ นอืน ทีไ กลออกไป แต่ส่วนมากก็เลิ กเรี ยน”25

ข้ อความดังกล่าวเป็ นอีกประเด็นหนึงทีผู้ผลิตเว็บไซต์ฯได้ สะท้ อนออกมาให้ เห็นถึงปั ญหา
เชิงนโยบายทีกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ปะหล่อง (กะเหรี ยง) ซึงในทีนี ?คือ “นโยบายการศึกษา” ทีสือ
ได้ เปรี ยบเปรยว่า “แย่ กว่ าคุกในประเทศไทย” ยิงเป็ นการตอกยํ ?าให้ เห็นถึงความล้ มเหลวในการ
บริ หารราชการของรัฐบาลพม่าทีรัฐบาลไม่ได้ ให้ ความสําคัญในมิติการศึกษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
24

สาละวินนิวส์ออนไลน์, ความหวังของพยาบาลตัวเล็กๆ แห่ งปากแม่ นํา อิรวดี [ออนไลน์], 15 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5619
25
สาละวินนิวส์ออนไลน์, การศึกษาในพม่ า ฤาจะแย่ กว่ าคุกไทย? [ออนไลน์], 15 กันยายน 2556, แหล่งทีมา
http://salweennews.org/home/?p=216
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พม่าเลย (ซึงในทีนี ?คือกลุม่ กะเหรี ยง) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติของกลุ่มชาติพนั ธุ์จึงไม่เคย
อยู่ในนโยบายทีรัฐบาลให้ ความใส่ใจในการพิจารณาและสนับสนุน หากแต่ม่งุ ทีจะพัฒนารัฐบาล
ส่วนกลางเป็ นหลัก เห็นได้ จากการใช้ งบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนการพัฒนาส่วนกลางทีสูง
กว่าการส่งเสริ มประเด็นด้ านการศึกษา หรื อสาธารณสุขของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ซึงในที นี ไ? ด้
สะท้ อนผ่านกรณีปัญหาทีเกิดขึ ?นกับโรงเรี ยนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ปะหล่อง (กะเหรี ยง)ทีไม่ได้ รับความ
ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนด้ านงบประมาณจากรัฐบาลพม่าเลย งบประมาณทีใช้ ในการดําเนินการจัด
การศึกษา หรื อจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวจึงเป็ นไปในเชิงการขอรับ
บริ จาคจากชาวบ้ านในชุมชนเท่านัน? (ซึงน้ อย) ประเด็นนี ?จึงเป็ นประเด็นปั ญหาเชิงนโยบายทีสําคัญ
ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่เป็ นธรรมในการสนับสนุนการศึกษาทีครอบคลุมคนทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
พม่า หากแต่เป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ีทําให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกัน เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ใน
ฐานะทียึดมันในอุดมการณ์เรื องสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนืองจึงให้ ความสําคัญอย่างมากต่อการ
นําเสนอประเด็นดังกล่าว ในฐานะเป็ นตัวกลางในการเป็ นปากเป็ นเสียงให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
เพือเรี ยกร้ องให้ กลุม่ ทีเกียวข้ อง หรื อผู้รับผิดชอบดําเนินการไปสูก่ ารสร้ างความเป็ นธรรมต่อไป
จากตัวอย่างดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงประเด็นปั ญหาเชิงนโยบาย (ด้ านสาธารณสุขใน
ตัวอย่างแรก และด้ านการศึกษาในตัวอย่างทีสอง) ทียังคงมีช่องโหว่หรื อความบกพร่ องค่อนข้ างสูง
เป็ นเหตุทําให้ คนบางกลุม่ ในสังคมไม่สามารถเข้ าถึง หรื อได้ รับความเป็ นธรรมตามความเหมาะสม
กับสิ งที ควรจะเป็ น รั ฐยังคงไม่ส ามารถจัดการดูแ ล หรื อให้ ความสํ าคัญในการบริ หารจัดการที
ครอบคลุมคนทุกกลุ่มได้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาในแง่การศึกษา การสาธารณสุข หรื อด้ านแรงงานที
ยังคงมีความบกพร่ อง ปรากฏการณ์ ทางสังคมในมิติดงั กล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นแล้ วว่าแม้ พม่าจะ
เปลี ยนผ่านเป็ นประชาธิ ปไตย แต่บริ บททางสังคมที พม่ายังคงเผชิญกับปั ญหาในด้ านต่างๆนัน?
ยังคงเป็ นสิงทีรัฐบาลต้ องค่อยๆฟื น? ฟูปรับปรุ งแก้ ไข ซึงไม่สามารถเห็นผลในด้ านดีได้ ทนั ทีภายหลัง
การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน? ลํ าดับต่อจากนี ผ? ้ ูวิจัยขอสรุ ปอุดมการณ์ ของผู้ผลิตสื อในประเด็นการ
นําเสนอเนื ?อหา ออกเป็ น 2 ประเด็น กล่าวคือ
1) ผู้ผลิตสือฯต้ องการสือสารประเด็นเนื ?อหาด้ านบวกทีสะท้ อนให้ เห็นการเปลียนแปลงที
เกิ ดขึน? มาจากบริ บทการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่า ได้ แก่ สิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล (อาทิ
นางอองซาน ซูจี,ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ต่างๆ,นักโทษการเมือง), สิทธิเสรี ภาพในเรื องทัวไป (อาทิ สือสาร
มวลชน,การติดต่อสือสารเพือสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศทีเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดี
ขึ ?น), การนําเสนอประเด็นทีเกี ยวข้ องกับการสร้ างพื ?นทีสันติภาพ (Peace Area) ระหว่างรัฐบาล
และกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าโดยอยู่บนพื น? ฐานของการสร้ างความปรองดองร่ วมกัน ซึงในมิติทงั ? 3
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ประเด็นดังกล่าวถือได้ วา่ เป็ นมิตใิ หม่ทีเกิดขึ ?นมาในบริ บทภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยใน
พม่าทีผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ ให้ ความสําคัญ การเปิ ดกว้ างและยอมรับในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหา
ทีผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ มองบริ บทสังคมการเมืองพม่าทีดีขึ ?นนันก็
? ทําให้ เห็นได้ ว่าอุดมการณ์ในการ
นําเสนอเนื ?อหาก็มีการเปลียนแปลงและแตกต่างจากบริ บทช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
ทีวารสารสาละวินโพสต์ม่งุ นําเสนอเพียงมิติด้านลบ ไม่ว่าจะเป็ นความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความ
ไม่ยตุ ธิ รรม และปั ญหาเชิงนโยบายเท่านัน?
2) ผู้ผลิตสือฯต้ องการสือสารประเด็นด้ านลบทีสะท้ อนให้ เห็นสภาพปั ญหา และผลกระทบ
ด้ านต่างๆในรู ปแบบเดิมๆ แม้ บริ บททางสังคมการเมืองพม่าจะเปลียนผ่านสู่ประชาธิ ปไตยแล้ วก็
ตาม (เหมือนกับการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาในวารสารสาละวินโพสต์) ได้ แก่ ประเด็นที สะท้ อน
ความเลวร้ าย, ความรุ นแรง, ความไม่ยตุ ิธรรม, และปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่า การทีสือฯ
ยังคงให้ ความสําคัญกับการนําเสนอในประเด็นนี ?ก็เพือทีจะรักษาอุดมการณ์ เดิมในฐานะเป็ นสื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดน โดยอยู่ในสถานะทีเป็ นตัวกลางเพือจะสะท้ อนให้ เห็นประเด็นปั ญหาและ
ผลกระทบทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า และเรี ยกร้ องให้ สงั คมเห็นความสําคัญ รวมถึงพยายาม
สร้ างการรับรู้ ให้ ผ้ ูรับสารได้ เห็นประเด็นปั ญหา “ความไม่เป็ นธรรม” ทีเกิดขึ ?นในสังคม เพือร่ วมกัน
จุดประเด็นหรื อผลักดันส่งเสริ มให้ เกิด “ความเป็ นธรรม” ต่อกลุ่มชาติพันธุ์พม่าโดยยึดมันและ
เคารพในคุณค่าของศักยภาพ หรื อศักดิศh รี ในความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันต่อไป
จากลักษณะดังที ผู้วิจัยได้ เกริ นกล่าววิเคราะห์ มาทัง? หมดนัน? จึงอาจสรุ ปได้ ว่าประเด็น
เนื อ? หาที เว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ นําเสนอออกมานัน? ส่วนหนึงเป็ นการให้ ความสํ าคัญกับ
ลักษณะรอบด้ านทีเกิดขึ ?นมาอันเนืองมาจากบริ บทการเปลียนผ่านประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นในพม่า
สือประเภทเว็บไซต์ฯ จึงมองปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์ ทางการเมืองพม่าเปลียนแปลงไป คือ
จากเดิ ม (ก่ อ นการเปลี ยนผ่ า นประชาธิ ป ไตย) สื อประเภทวารสารสาละวิ น โพสต์ ยัง คงมอง
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ ?นในพม่าเพียงมิติด้านลบมิติเดียวเท่านัน? ทีมุ่งสะท้ อนให้ เห็นประเด็นปั ญหา
และผลกระทบในด้ านต่างๆ หากแต่ภายหลังจากการเปลียนผ่านประชาธิปไตยทีเกิดขึ ?นมาในพม่า
สือประเภทเว็บไซต์ฯก็ถือได้ ว่าเป็ นสือกลางทีมุ่งนําเสนอประเด็นด้ านต่างๆของประเทศพม่าเป็ น 2
มิติมากขึ ?นคือ ด้ านหนึงเป็ นมิติเชิงบวกทีผู้ผลิตได้ ให้ ความสําคัญถึงข้ อดี หรื อผลกระทบทีดีทีเกิด
ขึน? มาอัน เนื องมาจากการที พม่าเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตย อาทิ เรื องสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพ (สิ ท ธิ
เสรี ภาพส่วนบุคคล,สิทธิ เสรี ภาพส่วนรวม,สิทธิ เสรี ภาพในการติดต่อสือสาร หรื อการเดินทางและ
การท่องเทียว, สิทธิเสรี ภาพของสือสารมวลชน เป็ นต้ น), การสร้ างความสัมพันธ์ และการปรองดอง
ทีอยู่บนพื ?นฐานของสันติภาพระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆกับรัฐบาลพม่า (ดังทีผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์
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จําแนกออกมา และเกริ นกล่าวไปแล้ วในตอนต้ น) และอีกด้ านหนึงยังคงเป็ นการนําเสนอให้ เห็น
ประเด็นด้ านลบด้ านต่างๆในลักษณะเดิมๆทีเป็ นไปในรู ปแบบของปั ญหา และผลกระทบด้ านต่างๆ
ซึงรู ปแบบปรากฏการณ์ ปั ญ หาต่า งๆดัง กล่า วเคยถูกนํ า เสนอผ่า นสื อประเภทวารสารฯอย่ า ง
ต่อเนืองในบริ บทเวลาก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
ดังนันจากการสํ
?
ารวจความถีในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาทังสองมิ
?
ติดงั กล่าวพบว่า แม้
ผู้ผลิตจะให้ ความสํ าคัญกับทิศทางในการนํ าเสนอประเด็นเนื อ? หาที เป็ นไปในเชิงบวกส่วนหนึง
หากแต่เมื อเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณความถี ของทุกคอลัมน์ ในสื อประเภทเว็ บไซต์ สาละวินนิวส์
ออนไลน์จะพบว่าความถีหรื อจํานวนในการนําเสนอก็ไม่ได้ มากไปกว่าการนําเสนอประเด็นด้ านลบ
ในมิติทีสะท้ อนประเด็นปั ญหาและผลกระทบในด้ านต่างๆ ความถีในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหา
ของผู้ผลิตสือฯจึงมีลกั ษณะเหมือนเดิมกับช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า แต่อย่าง
น้ อ ยจุด เปลี ยนที สํ า คัญ ของสื อประเภทนี ก? ็ ถื อ ได้ ว่ า มี การเปลี ยนแปลงประเด็ น เนื อ? หาในการ
นําเสนอทีมีความยืดหยุ่นมากขึ ?น คือมองปรากฏการณ์ทางสังคมเป็ น 2 ด้ านคือ มีทงด้
ั ? านทีดี และ
ไม่ดี การนําเสนอมิติทีมองปรากฏการณ์ พม่าออกเป็ นสองด้ านจึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าอย่าง
น้ อยสื อประเภทเว็ บไซต์ ส าละวินนิ วส์ ออนไลน์ ก็มี ระดับความยื ดหยุ่นในการนํ าเสนอเนื อ? หาที
มากกว่าสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ซงอยู
ึ ใ่ นช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยทีมักมอง
ปรากฏการณ์เพียงมิตดิ ้ านลบมิตเิ ดียว
7.3 เว็บไซต์ สาละวินนิ วส์ ออนไลน์ กับ “บทบาทการเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนเพือ
สือสารเรื องชนกลุ่มน้ อยพม่ าในกระบวนการเปลียนผ่ านประชาธิปไตยของพม่ า”
7.3.1 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ กับ “การสร้ างพื น? ที ในการสื อสาร” ให้ กับกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่า
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ก็เหมือนกับวารสารสาละวินโพสต์ ทีมีลกั ษณะการทํางาน
ในฐานะเป็ นสือทีให้ ความสําคัญอย่างมากกับ “การสร้ างพื น, ที ในการสื อสาร” ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ด
พื ?นทีสือให้ เกิดการสือสารทีเปิ ดกว้ างมากขึ ?น โดยเฉพาะการใช้ สือเป็ นพื ?นทีในการสือสารเรื องราว
ต่างๆเกียวกับชนกลุม่ น้ อยพม่า ซึงจากการสํารวจการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่าในสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ (กันยายน 2554 - ธันวาคม 2555) นันพบว่
?
า ผู้ผลิต
สือเว็บไซต์ฯให้ ความสําคัญกับการเปิ ดพื ?นทีในการสือสารกับ 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์หลักคือ “กลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี ยง ซึงมีหลายชนเผ่า จํานวนมากทีสุด (18 เรื อง) ในขณะทีกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเว็บไซต์ฯให้
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ความสําคัญในการสือสารในลําดับรองลงมาคือ “กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่” (15 เรื อง), “กลุ่มชาติพนั ธุ์
โรฮิงยา” (13 เรื อง), และกลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิน (8 เรื อง) นอกเหนือจากนี ?ก็จะเป็ นการกล่าวถึงกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อืนเพียง 1-2 ครัง? (อาทิ กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ) และการกล่าวถึงภาพรวมของกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าโดยทัวไป และเรื องอืนๆทีเป็ นสถานการณ์ ปัจจุบนั ด้ านสังคมการเมืองทีเกิดขึ ?นภายหลังการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตย
จากลักษณะเบื ?องต้ นได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ ให้ ความสําคัญกับพื ?นทีใน
การสือสารในประเด็นทีเกียวข้ องกับ 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นหลัก (กะเหรี ยง,ไทใหญ่,โรฮิงยา,คะฉิน)
โดยสือเว็บไซต์ฯนี ?ได้ กลายมาเป็ นสือกลางในการสือสารประเด็นต่างๆซึงมี 2 มิติทีเกิ ดขึ ?นในช่วง
หลังการเปลียนผ่านฯคือ มิติด้านบวกทีเกิดจากการเปลียนแปลงไปสู่ทิศทางทีดีขึ ?นทีส่งผลให้ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในพม่ามีอิสระในการใช้ ชีวิตทีมากขึ ?น* และมิติด้านลบที ยังคงแสดงให้ เห็นปั ญหา หรื อ
ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในลักษณะทีไม่ได้ มีอะไรแตกต่างไปจากช่วงก่อนการเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตย** โดยอาจกล่าวได้ ว่าในมิติด้านลบทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่านันก็
? จะมีอตั ราใน
การนําเสนอทีมากกว่ามิตดิ ้ านบวก***
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตสื อยังคงให้ ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็น
เนื ?อหาต่างๆทีเป็ นประเด็นด้ านลบที มากกว่าด้ านบวกผ่านเสี ยงสะท้ อน หรื อการเป็ นตัวกลางใน
การเรี ย กร้ องให้ กั บ กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ พ ม่ า ในมิ ติ ต่า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นแง่ มุม ที เป็ นปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน,สิ ทธิ ชุม ชน,ด้ านการเมื องและนโยบาย ฯลฯ ซึงปั ญ หาเหล่านี ? เว็ บไซต์ส าละวิ นนิ วส์

*

ตัวอย่างประเด็นด้ านบวกทีเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ สะท้ อนออกมา ดังเช่นประเด็น “รัฐบาลท้องถิ นในรัฐฉาน
พร้อมทีจ ะต้อนรับชาวไทใหญ่พลัดถิ นที ต ้องการจะเดิ นทางกลับคื นบ้านเกิ ด และพร้ อมให้ทีอ ยู่ ที ท ํ ากิ นใหม่ โดยที ช าวไทใหญ่ทีเ ดิ นทาง
กลับมาเป็ นกลุ่มใหญ่ หรื อราว 70 – 80 ครอบครัว กลุ่มนี จ, ะสามารถที จ ะตัดสิ นใจและเลื อกว่าต้องการที จ ะตัง, รกรากอยู่ทีไ หน โดย
รัฐบาลท้องถิ นจะให้การช่วยเหลื อและสนับสนุนอย่างเต็มที” ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ใน สาละวินนิวส์ออนไลน์, ชาวไทใหญ่ พลัดถินเฮ
หลังรั ฐบาลท้ องถินในรั ฐฉานพร้ อมให้ การต้ อนรั บกลับบ้ าน [ออนไลน์], 16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.
org/home/ ?p=5669
**
ตัวอย่างประเด็นด้ านลบทีเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ สะท้ อนออกมา ดังเช่ นประเด็น “ชาวบ้ านในเขตเมืองปูเตาโอ่
ทางตอนบนของรัฐคะฉิ นกําลังขาดแคลนข้ าว เนืองจากนํ ?าท่วมและความขัดแย้ งระหว่างกองทัพเอกราชคะฉิน(KIA) และกองทัพพม่า
กําลังดําเนินไปอย่างต่อเนือง ทําให้ สะพานและโครงสร้ างพื ?นฐานถูกทําลายให้ ได้ รับความเสียหาย ไม่สามารถขนส่งข้ าวไปในพื ?นทีได้ ” ดู
รายละเอียดเพิมเติม ได้ ใน สาละวินนิ วส์ อ อนไลน์ , ชาวคะฉิ นทางภาคเหนื อขาดแคลนข้ า ว สาเหตุ จากสงครามและนํา ท่ ว ม
[ออนไลน์], 16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5181
***
แต่ผ้ วู ิจยั คิดว่าอย่างน้ อยการนําเสนอของสือเว็บไซต์ฯเป็ น 2 มิติในการสร้ างพื ?นทีทางการสือสารเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
นันทํ
? าให้ เห็นความยืดหยุ่นในการนําเสนอเนื ?อหาทีมากกว่าในช่วงก่อนการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย (ดังทีเห็นในสือวารสารสาละวิน
โพสต์) ทีมุ่งนําเสนอเพียงมิติด้านลบทีวิพากษ์ วิจารณ์สงั คมการเมืองพม่าในฐานะเป็ นกลไกให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเพียงอย่างเดียวเท่านัน? เว็บไซต์ฯจึงเป็ นสือทีเปิ ดพื ?นทีทางการสือสารในการนําเสนอประเด็นทีหลากมิติมากขึ ?น
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ออนไลน์จะนําเสนอเนื ?อหาออกมา โดยเฉพาะการนํ าเสนอข่าวทีเป็ นสถานการณ์ ปัจจุบนั ซึงเกิ ด
ขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า ทีมีทงการเลื
ั?
อกนําเสนอประเด็นข่าวในรู ปแบบข้ อมูลดิบ และการเขียน
เรี ยบเรี ยงในลักษณะการวิเคราะห์โดยทีเลือกนําเสนอเนื ?อหาของสืออืนมาแปลเป็ นภาษาไทยอีก
ทอดหนึง แต่ทุกเรื องที ผู้ผ ลิตเว็บไซต์ ฯ เลื อกมานัน? พบว่ายัง คงมี ทิ ศทางในการสะท้ อนประเด็น
เนื ?อหาทีเหมือนกับการนําเสนอในวารสารสาละวินโพสต์ ซึงเป็ นเป้าหมายสําคัญทีต้ องการสะท้ อน
ออกมาให้ สงั คมไทยได้ รับรู้ และเข้ าใจถึงข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า โดยเฉพาะชาติ
พันธุ์กะเหรี ยง,ไทใหญ่,โรฮิงยา,คะฉินดังทีกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น “เว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” จึง
เป็ นเสมือนพื ?นทีสาธารณะ (Public Sphere)26 อีกพื ?นทีหนึงทีอยู่ในบริ บทสังคมประชาธิปไตยพม่า
ยุ ค ปั จ จุ บัน โดยทํ า หน้ าที เป็ นเครื องมื อ กระบอกเสี ย งทางความคิ ด ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ พ ม่ า
เช่นเดียวกับสื อวารสารฯ ที ต้ องการเน้ นยํ า? และส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดกระบวนการมี ส่วนร่ วมและการ
ตัดสินใจของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมากขึ ?นในบริ บทสังคมประชาธิปไตย ดังเช่น
“ความทีพ วกเขาถูกตราหน้าว่าเป็ นปี ศาจบ้าง สัตว์ เดรัจฉานบ้าง ผูก้ ่อการร้ายบ้าง
และอี กหลายอย่างที แย่กว่านี , กลุ่มองค์ กรด้านสิ ทธิ มนุษยชนได้จดั ให้ชาวมุสลิ มโรฮิ งยาที มี
จํ านวนกว่าล้านคนในเอเชี ยนัน, เป็ นกลุ่มคนทีถ ูกกดขี ข่มเหงมากทีส ดุ ในโลกกลุ่มหนึงเลยก็ว่า
ได้ หลายคนใช้ชีวิตเหมื อนอยู่ในขุมนรก ไม่มีพาสปอร์ ต ไม่สามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้
อย่างเสรี และไม่มีทีใ ด ทีพ วกเขาจะสามารถเรี ยกว่าบ้านได้ นีค ื อเรื องเศร้าของการเป็ นคนไร้
รัฐ สํ าหรับในพม่ า พวกเขาเป็ นคนผิ ดกฎหมายที ต้องถู กส่งตัวกลับบังกลาเทศ ในขณะที 
บังกลาเทศ พวกเขาคือประชาชนพม่าทีค วรจะกลับบ้าน พวกเขาจึ งต้องตกอยู่ระหว่างทัง, สอง
ฝ่ าย ถูกกดขี มาเป็ นเวลายาวนาน สถานการณ์มีแต่จะเลวร้ายลงเรื อยๆ”27

จากข้ อความข้ างต้ นทีผู้วิจยั เลือกนํามาเสนอนันได้
? สะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของชาว
โรฮิงยาที พวกเขาต้ องอยู่ในสภาวะการเป็ นคนไร้ รัฐ ไร้ สญ
ั ชาติ ด้ วยลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้
กลุ่มชาติพนั ธุ์โรฮิงยาในพม่ามักถูกตีตรา และไม่ให้ คณ
ุ ค่าในความเป็ นคน การกระทําดังกล่าวจึง
เป็ นการลิดรอนศักยภาพในความเป็ นมนุษย์ อย่างสูงสุด เพราะนอกจากพวกเขาไม่ได้ ถูกรับรอง
สถานะความเป็ นบุคคลทางกฎหมายแล้ ว พวกเขายังดูเหมือนเป็ น “วัตถุ หรื อขยะทางสังคม” ที
พม่าพยายามเขีย หรื อขับไล่ออกไปจากประเทศอยู่ตลอดเวลา ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวจึงเป็ นการ
26
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนขันรุ
? นแรงทีได้ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวนี ? การนําเสนอของสือฯ
จึงต้ องการเป็ นตัวกลางในการสะท้ อนประเด็นปั ญหา หรื อสือสารความคับข้ องใจเหล่านันออกมา
?
ให้ สงั คมได้ รับรู้ เพือทีจะนํ าไปสู่การเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมในฐานะที พวกเขาเป็ นมนุษย์คน
หนึงทีควรได้ รับความคุ้มครองตามหลักการสิทธิมนุษยชนขันพื
? ?นฐานต่อไป
“นับเป็ นเวลาหลายสิ บปี แล้ว ผู้ทีเป็ นแม่และลูกสาวในพื ,นที ชายแดนพม่ าต้องอยู่
อย่างระมัดระวังตัวอย่างมาก ในขณะทีก องกํ าลังชนกลุ่มน้อยในบ้านเกิ ดของพวกเธอสูร้ บกับ
กองกํ า ลัง ทหารพม่ า อย่ า งดุเ ดื อ ดอยู่ น นั, ผู้หญิ ง ทุก วัย ก็ มี ค วามเสี ย งที จ ะถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนสูง ซึ งรวมไปถึงการข่มขื นและการละเมิ ดทางเพศหากถูกทหารพม่าจับได้ ปั จจุบนั
ผ่านไปเกื อบปี แล้วที รัฐบาลพม่ าได้ลงนามหยุดยิ งกับกองกํ าลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม และ
แม้ ว่ า จะมี ก ารเปลี  ย นแปลงหลายๆอย่ า งโดยรั ฐ บาลพม่ า ชุ ด ใหม่ ภ ายใต้ ก ารนํ า ของ
ประธานาธิ บดี เต็งเส่ง แต่สือในประเทศก็ เปิ ดเผยว่า เท่าที เห็นในความเป็ นจริ งยังไม่มีอะไร
เปลี ยนแปลงมากนักในรัฐฉาน รัฐทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพม่ า ซึ งที ผ่านมาเคย
ได้รับความสนใจจากนานาชาติ หลังจากกลุ่มผูห้ ญิ งได้ออกรายงานเกี ยวกับการข่มขื นอย่าง
เป็ นระบบโดยทหารพม่า ซึ งในวันนีผ, ูห้ ญิ งในพืน, ที ออกมาเผยว่า พวกเธอยังคงมี ชีวิตอยู่ด้วย
ความหวาดกลัวเช่นเดิ ม”28

จากข้ อความข้ างต้ นที ผู้วิจัยเลื อกนํ ามาเสนอนัน? ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของ
ทหารพม่าทีมาพร้ อมกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชนขันรุ
? นแรงผ่านการล่วงละเมิดทางเพศจากทหาร
พม่าที กระทําต่อผู้หญิ งไทใหญ่ แม้ พม่าจะเปลี ยนผ่านเป็ นประชาธิ ปไตยในปั จจุบนั แล้ วนัน? แต่
ประเด็นเหล่านี ?ก็ยงั คงเกิดขึ ?นในพื ?นทีของรัฐชนกลุม่ น้ อย ผู้หญิงไทใหญ่ยงั คงอยูใ่ นสภาพหวาดกลัว
และไม่เชือใจทหารพม่า แม้ ปัจจุบนั จะมีการเจรจาหยุดยิงแล้ วก็ตาม แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ เข้ ามาแก้ ไข
เปลี ยนแปลงหรื อ สร้ างความชอบธรรม และเยี ย วยาใดๆให้ กับ กลุ่ม คนเหล่ า นี ซ? ึ งเป็ นผู้ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ สือเว็บไซต์ฯจึงออกมาเป็ นตัวกลางในการเปิ ดพื ?นทีทางการสือสารเกียวกับความไม่เป็ น
ธรรมจากการถูก ล่ วงละเมิ ด ทางเพศที เกิ ดขึ น? กับ ผู้หญิ ง ไทใหญ่ เพื อที จะสะท้ อนปั ญ หา และ
เรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมจากสังคมต่อไป แม้ จะเป็ นสือทีมีบทบาทเพียงในระดับเล็กๆก็ตาม
โดยสรุ ปประเด็น “การสร้ า งพื ,นที  ทางการสื อ สาร” ให้ กับกลุ่ม ชาติพันธุ์ ใ นพม่านัน? ผล
ปรากฏว่า “เว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” ยังคงเป็ นสือทีให้ ความสํ าคัญในการสือสารเรื องราว
ต่างๆทุกมิติทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า และไม่ว่าจะเป็ นมิติใด การวางตัวของสือฯก็จะอยู่บน
28
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พื น? ฐานของการสร้ างความเป็ นธรรม และเคารพในคุณ ค่าของสิ ทธิ ม นุษยชน บทบาทของสื อ
ทางเลือกประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์เพือสือสารเรื องชนกลุ่มน้ อยในพม่าดังกล่าวจึง
สอดคล้ องกับความคิดของ Brian McNair29 ในประเด็นทีว่าด้ วยเรื องบทบาทของสือสารมวลชนใน
กระบวนการทางการเมืองภายใต้ สงั คมประชาธิ ปไตยทีสือต้ องเป็ นตัวกลางในการสือสารนําเสนอ
ข้ อมูลให้ กับประชาชนได้ รับรู้ ว่าขณะนี ก? ํ าลังเกิ ดอะไรขึน? ในสังคม ซึงในทีนี ค? ือสถานการณ์ ทีเกิ ด
ขึ ?นกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า โดยสือฯจะทําหน้ าทีสําคัญในการตรวจตรา (Surveillance) หรื อแจ้ งเหตุ
(Monitoring) เพือทีจะสะท้ อนกลับมาให้ กบั สังคมและประชาชนได้ รับทราบถึงข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ ?น
สือจะเป็ นผู้เฝ้าระวังภัยให้ กับกลุ่มชาติพันธุ์พม่า โดยพยายามติดตามตรวจสอบความผิดปกติที
อาจจะเป็ นสาเหตุให้ เกิดความเลวร้ าย ความรุนแรง และความไม่ยตุ ธิ รรมแก่กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าได้
7.3.2 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์กับ “การเป็ นปากเสียงในการเรี ยกร้ อง” ให้ กับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ถือได้ ว่าเป็ นสือทีสําคัญซึงทําหน้ าทีในลักษณะเป็ นตัวกลาง
ในการสื อสารให้ กับ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ พ ม่าเพื อถ่ า ยทอดเรื องราวต่า งๆที เป็ นประเด็ นปั ญ หา หรื อ
ผลกระทบทีเกิดขึน? รวมถึงเป็ นกลไกในการขับเคลื อนเรี ยกร้ องให้ สงั คมเข้ าใจและเห็นคุณค่าใน
ความสํ าคัญของ “สิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ มนุษยชน” ที คํานึงถึงสิทธิ เสรี ภาพ ศักยภาพและคุณค่า
ศักดิศh รี ของความเป็ นมนุษย์เหมือนกับสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ โดยทีเว็บไซต์ฯจะต้ องทํา
หน้ าทีเป็ นตัวกลางในการหาทางออก หรื อวิธีการแก้ ไขให้ กับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีได้ รับผลกระทบ
และปั ญหาต่างๆจากการกระทําทีเกิดจากความไม่เป็ นธรรม เพือทีจะสะท้ อนออกมาให้ กับสังคม
และผู้รับสารได้ รับรู้ ซึงจะนําไปสู่การร่ วมกันหาทางออกให้ กบั ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเป็ นปั ญหา
เหล่านัน? ดังตัวอย่างบทบาทของสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในฐานะเป็ นตัวกลางในการเป็ น
ปากเสียงในการเรี ยกร้ องให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า ได้ แก่
“โรงเรี ยนสอนภาษามอญ ภายใต้พรรครัฐมอญใหม่ (the New Mon State Party)
ในหมู่บา้ นซิ นส่วยและหมู่บา้ นชอตทอ เมื องทวาย ภาคตะนาวศรี กํ าลังถูกคุกคาม เนือ งจาก
ผูน้ ําในพืน, ทีต อ้ งการส่งครู ชาวพม่ามาสอนแทนครู ชาวมอญ โรงเรี ยนทีส อนภาษามอญมักถูก
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คุกคามจากรัฐบาลพม่า โรงเรี ยนหลายแห่งถูกบังคับให้ปิดตัวลง เช่นเดี ยวกับครู ชาวมอญที 
ถูกละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน เช่นการถูกทรมานร่ างกาย เป็ นต้น”30

จากข้ อความที ผู้วิจัยยกมาประกอบการวิ เ คราะห์ ข้ างต้ น เป็ นเรื องการถูก ละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ*ทีกําลังถูกคุกคามจากรัฐบาลทีพยายามกลืนกลายโรงเรี ยนสอน
ภาษามอญให้ กลายมาเป็ นโรงเรี ยนทีอยู่ภายใต้ การกํ ากับของรัฐบาลพม่า ในแง่นีก? ็ถือได้ ว่าเป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกรู ปแบบหนึงทีเกิดขึ ?นจากการทีรัฐไม่ให้ ความสําคัญในเรื องสิทธิชมุ ชน
หรื อสิทธิ อาศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เห็นได้ จากการบังคับในเชิงของการขับไล่ให้ ครู ชาวมอญออกไป
ในขณะเดียวกันก็เอารู ปแบบทีเป็ นการจัดการศึกษาของรัฐบาลพม่าเข้ ามาสวมทับแทน ส่งผลให้
เกิดความไม่เป็ นธรรมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวในแง่ของการธํ ารงซึงอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม เพราะรัฐบาลพม่าได้ ลดทอนศักยภาพความเป็ นมอญทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ลงไป ปั ญ หาดังกล่าวจึง กลายมาเป็ นประเด็นที ผู้ผ ลิ ตเว็ บไซต์ฯ ให้ ความสํ าคัญ อย่างมากที จะ
สะท้ อนออกมาเพือร่ วมเป็ นกลไกหนึงในการเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรม หรื อเป็ นปากเป็ นเสี ยง
ให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในพม่าถูกลดทอนอํานาจในการแสดงออก หรื อไม่สามารถตอบโต้ การกระทําที
เกิดจากรัฐบาล “เว็บไซต์ฯ” จึงเข้ ามาเป็ นตัวกลางในการเคลือนไหวเพือเรี ยกร้ องแทนกลุม่ ดังกล่าว
“พบการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนในรัฐคะฉิ นเพิ มขึ,น โดยมี ชาวคะฉิ นกว่าร้อยคนถูกตัง,
ข้อหาว่ามี ส่วนเกี ยวข้องกับกองทัพ KIA โดยทัง, หมดกํ าลังถูกกุมขังอย่างผิ ดกฎหมายและ
เสีย งทีจ ะถูกทางกองทัพพม่าทําร้ายร่ างกาย ชาวบ้านคนหนึงเปิ ดเผยความรู้สึกว่า การจับกุม
ชาวบ้านตามใจชอบของทางการพม่าเป็ นสิ งทีผ ิ ดกฎหมายและยิ งทําให้ประชาชนในรัฐคะฉิ น
ไม่เชื อใจรัฐบาลและกองทัพพม่ามากยิ งขึ, นเท่านัน, ขณะที เมื อวันที  4 กรกฎาคมที ผ่านมา มี
ชาวคะฉิ นกว่า 1,500 คน ได้รวมตัวในเมื องมิ ตจี นา เพือ เรี ยกร้องให้ทางการพม่าปล่อยตัว
ชายคะฉิ นคนหนึงชื อ “บรางเฉ่า” หลังจากที เขาถูกจับกุมตัวตัง, แต่เดื อนมิ ถนุ ายนที ผ่านมา
เนือ งจากทางการพม่าสงสัยว่าเขาเชื อมโยงกับกองทัพ KIA”31
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สาละวินนิวส์ออนไลน์, โรงเรี ยนสอนภาษามอญกําลังถูกแทนทีด้วยโรงเรี ยนสอนภาษาพม่ า [ออนไลน์], 16 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5630
*
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงทีพบจากการนําเสนอในสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เพียง 1-2 เรื อง ซึงผู้วิจัย
มองว่าสือฯไม่ได้ ให้ ความสําคัญในการนําเสนอเหมือนกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆทีเป็ นข้ อค้ นพบ (4 กลุ่มชาติพนั ธุ์) เพราะด้ วยความถีในการ
นําเสนอในระดับทีน้ อยกว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์อืน ส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ เลือกนํามาเสนอในเชิงของข้ อค้ นพบ
31
สาละวินนิวส์ออนไลน์, พบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในรั ฐคะฉินเพิมขึน [ออนไลน์], 16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา
http://salweennews.org/home/?p=4907
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จากตัวอย่างดังทีผู้วิจยั เลือกมา ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึงทีสะท้ อนให้ เห็นถึงการทําหน้ าทีของ
สือเว็บไซต์ฯทีเป็ นสือในการแสดงออกซึงการมีปากเสียงแทนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า เพือจะเรี ยกร้ องขอ
ความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ ?น กรณีนี ?เกิดจากการทีกลุ่มชาวคะฉินกว่า 100 คน ถูกตังข้
? อหาว่ามีความ
เกี ยวพันกับกองทัพ KIA โดยทีรัฐบาลไม่ได้ พิจารณาตรวจสอบคดีทีมีมลู หลักฐานข้ อเท็จจริ งมา
ยืนยัน ส่งผลให้ กลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิ นเหล่านี ?ถูกกุมขังซึงเป็ นลิดรอนสิทธิ เสรี ภาพอย่างไม่เป็ นธรรม
ลักษณะดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสือกับสถานการณ์ในพม่าทีมองว่า เมือใดก็
ตามทีสถานการณ์ทางสังคมการเมืองซึงเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าถูกละเมิดฯ หรื อได้ รับการ
ปฏิ บตั ิทีไม่เป็ นธรรม สื อเว็บไซต์ฯจะเป็ นสื อทางเลื อกหนึงที ให้ ความสํ าคัญและเห็นคุณค่าของ
ปั ญหาความเดือดร้ อนทีเกิดขึ ?นเหล่านัน? ซึงไม่ว่าผลลัพธ์ จะเป็ นอย่างไรสือฯจะเป็ นกลไกหนึงทีเปิ ด
พื น? ที ให้ เ กิ ดการแสดงออกถึ ง ความคับข้ องใจเหล่า นี ใ? ห้ กับ สัง คมภายนอกได้ รั บรู้ เพื อที จะจุด
ประเด็นเล็กๆเหล่านี ใ? ห้ กลายเป็ นประเด็นหลักทีมีความสําคัญเพือร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาให้ ดําเนิน
ไปสูค่ วามเป็ นธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าต่อไป
“เราไม่ได้เข้าใจเกี ยวกับการประท้วง และเราไม่เคยยุ่งเกี ยวกับการเมื อง เราเป็ นแค่
นักศึกษาชนกลุ่มน้อยธรรมดา แต่เรารู้สึกว่าทางเจ้าหน้าทีเ พิ กเฉยต่อเรา พวกเขาไม่เคยถาม
เราเลยว่า เราต้องการย้ายไปยังภาคสะกายหรื อไม่ และพวกเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลใดๆที ต้อง
ย้ายพวกเรา เราได้ยินมาว่าทางวิ ทยาลัยของเราจะปิ ดตัวลงและจะถูกโอนไปอยู่ในความดูแล
ของมหาวิ ทยาลัยมันดาลา หากพวกเขาปิ ดวิ ทยาลัยของเราลง นัน ก็ เท่ากับว่าเราสูญเสี ย
โอกาสทางการศึกษา มันก็เหมื อนกับสถานการณ์ ของประชาชนที เป็ นชนกลุ่มน้อยที ไม่ได้รับ
โอกาส พวกเจ้าหน้าทีร ะดับสูงพม่ามักกล่าวว่าให้ความสําคัญกับชนกลุ่มน้อย แต่เหตุการณ์
เช่นนีท, ําไมถึงเกิ ดขึ,นกับเรา”32

จากตัวอย่างดัง กล่าวที ผู้วิจัยเลื อกมาประกอบการอธิ บายอี กครั ง? นัน? มาจากคําพูดของ
“นักศึกษาไทใหญ่” หนึงในผู้ร่วมประท้ วงกรณีการทีรัฐสังให้ ย้ายมหาวิทยาลัยให้ ไปเรี ยนอีกทีหนึง
ซึงเป็ นมหาวิ ทยาลัยในภาคสะกายโดยไม่ไ ด้ รับความยิ นยอม ซึงสื อได้ ส ะท้ อนให้ เ ห็ นว่าภาย
หลังจากทีมีคําสังย้ ายออกมานันก็
? มีนกั ศึกษากลุ่มหนึงได้ ไปส่งหนังสือร้ องเรี ยนกับประธานาธิบดี
เต็งเส่ง แต่ผลลัพธ์ทีเกิดขึ ?นกลับถูกเพิกเฉย และไร้ การแก้ ไขจากทางการพม่า ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อนักศึกษาไทใหญ่ สือจึงยังคงรักษาอุดมการณ์ เกิดทีทําหน้ าทีเป็ นปากเป็ นเสียงในการสะท้ อน
32

สาละวินนิวส์ออนไลน์, นักศึกษาชนกลุ่มน้ อยในมัณฑะเลย์ ประท้ วง เหตุถกู ย้ ายมหาลัยโดยไม่ ได้ ยนิ ยอม
[ออนไลน์], 16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5496
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ประเด็นปั ญหาของความไม่เป็ นธรรมให้ กบั สังคมภายนอกได้ รับรู้ ถึงปรากฏการณ์ความเดือดร้ อนที
เกิดขึ ?น โดยจะสังเกตเห็นได้ ว่าทุกๆประเด็นทีผู้ผลิตเลือกนําเสนอมักเชือมโยงเข้ ากับมิติด้านสิทธิ
มนุษยชนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึง ลักษณะของสือดังกล่าวจึงมีความสําคัญอย่างยิงต่อบริ บท
สังคมประชาธิปไตยในพม่าปั จจุบนั ซึงเป็ นสังคมทีอยู่บนพื ?นฐานทีให้ ความสําคัญในประเด็นเรื อง
สิทธิมนุษยชน โดยทีสือมวลชนจะทําหน้ าทีเป็ นตัวเชือมในการสะท้ อนประเด็นปั ญหาระหว่างกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่ากับสังคมภายนอก การนําเสนอเรื องราวต่างๆทีเกิดขึ ?นให้ กบั สังคมภายนอกได้ รับรู้ จึง
ทําให้ สือมีสถานะเป็ นช่องทางในการสือสารที ทําให้ กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าสามารถติดต่อสือสารกับ
สังคมภายนอกได้ หรื อสังคมภายนอกได้ รับรู้ถึงความเดือดร้ อนทีเป็ นปั ญหาเหล่านี ?
บทบาทของสือทางเลือกในลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นเสมือนเวทีในการสือสารโต้ ตอบ หรื อ
ถกเถียงแสดงทัศนะระหว่างกัน ซึงเป็ นรากฐานทีทําให้ เกิดการปะทะกันทางความคิด และนําไปสู่
ปรากฏการณ์ต่างๆทีเป็ นการแสดงออกถึงการมีสิทธิของบุคคลในแต่ละคน เพือทีจะร่ วมกันแก้ ไข
หรื อ เติ ม เต็ ม ให้ แ ก่ กัน ต่อ ไป สื อจึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ อย่ า งมากกับ “การสื  อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Communication)” ในฐานะทีพวกเขาเป็ นพลเมืองทีรัฐต้ องให้ ความคุ้มครอง หรื อ
เปิ ดพื ?นทีให้ เกิดการปฏิสงั สรรค์ระหว่างกัน และทีสําคัญเป็ นการมองประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้วย
มุม มองที แตกต่างไปจากเดิ ม แทนที จะมองว่ าเป็ นผู้ทีนิ งเฉย ก็ เ ปลี ยนมามองอี ก มุม ว่ า “เป็ น
พลเมื อง หรื อคนๆหนึ ง ที มี สิ ทธิ และอํ านาจในการสื อสาร” การทํ าหน้ าที สื อจึง มุ่ง หวัง ไปสู่การ
เรี ยกร้ องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
7.3.3 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์กบั “การสร้ างความเข้ าใจ” ทีดีตอ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
อย่างทีกล่าวไปแล้ วในบทก่อนหน้ านี ?ว่า “การสร้ างความเข้าใจที ดีต่อกลุ่มชาติ พนั ธุ์พม่า”
นันคื
? อเป้าหมาย หรื อความมุง่ หวังสําคัญสูงสุดของกลุม่ ผู้ผลิตสือ สือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
แม้ จะเป็ นสือใหม่แต่ก็ยงั คงเป็ นสือทีต้ องการให้ ประชาชนผู้รับสารได้ เข้ าใจในประเด็นมิติต่างๆที
เกิดขึ ?นกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า อย่างทีแสงลืน ซึงเป็ นหนึงในทีมงานนําเสนอเนื ?อหาผ่านเว็บไซต์ฯได้
ให้ สัม ภาษณ์ กับ ผู้วิ จัย ว่า “ไม่ ว่า จะเป็ นสื อ เก่ า อย่ างวารสารสาละวิ น โพสต์ หรื อสื  อใหม่ อ ย่ า ง
เว็ บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ นนั, สิ งที เราต้องการมาโดยตลอดคื อต้องการให้คนไทยเกิ ดความ
เข้าใจต่อชนกลุ่มน้อยพม่าในมิ ติต่างๆมากขึ,น”33

33

สัมภาษณ์แสงลืน, ผู้จดั ทําเว็บไซต์สาละวินนิวส์, 31 มีนาคม 2556.
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สําหรั บสื อประเภทนี จ? ะสังเกตได้ ว่ามี จุดเด่นซึงเป็ นสิงที แตกต่างจากการนํ าเสนอในสื อ
ประเภทวารสารฯ กล่าวคือ สือจะให้ ความสําคัญต่อการสร้ างความเข้ าใจทีดีในประเด็นเนื ?อหาที
เกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าโดยแบ่งออกเป็ น 2 มิติ คือ มิติทีเห็นคุณค่าของประชาธิ ปไตยทีได้
ส่งผลดีตอ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า และมิติทีเป็ นปั ญหา หรื อผลกระทบต่างๆต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าโดย
มุ่งหวังให้ สือเป็ นเครื องมือทีสามารถแสดงออกซึงข้ อเรี ยกร้ องต่างๆผลักดันให้ ไปสู่การสร้ างความ
เป็ นธรรมต่อไป (ซึงจะแตกต่างจากการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาในวารสารฯทีมักจะให้ ความสําคัญ
กับการนําเสนอในมิติทีเป็ นด้ านลบในการสะท้ อนประเด็นปั ญหา และผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าเพียงประเด็นเดียวเท่านัน? ) ข้ อค้ นพบจึงทํ าให้ เห็นว่าเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์มีความ
ยืดหยุน่ ในการนําเสนอประเด็นเนื ?อหามากกว่าวารสารสาละวินโพสต์ พอจะอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ?
1) การสร้ างความเข้ าใจในมิติทีเกิ ดจากคุณค่าของประชาธิ ปไตยที ได้ ส่งผลดีต่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ พ ม่า ในมิ ตินีพ? บว่าผู้ผ ลิ ตสื อได้ ใ ห้ ความสํ าคัญ ระดับหนึง (แม้ ไ ม่ม าก) ต่อบริ บทการ
เปลียนแปลงทางสังคมการเมืองในพม่าทีด้ านหนึง สือฯก็ยอมรับว่ามีพฒ
ั นาการทีดีขึ ?น เห็นได้ จาก
การเลือกนําเสนอประเด็นเนื ?อหาทีเกี ยวข้ องกับประเด็นในด้ านสิทธิและเสรี ภาพทีเกิดขึ ?นกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่าในฐานะทีพวกเขาเป็ นพลเมืองทีมีศกั ดิhศรี ในความเป็ นมนุษย์ซึงสามารถดําเนินชีวิต
ในแบบเดียวกับประชาชนทัวไปในพม่า ดังตัวอย่างทีสือนําเสนอ ได้ แก่
“ทางการพม่ าเริ มจัดทํ าบัตรประชาชนครั,งแรกให้กบั ผูพ้ ลัดถิ นภายใน (IDP) ชาว
กะเหรี ยงในภาคพะโคแล้วเมื อวันจันทร์ (28 พฤษภาคม) ทัง, นี , ทีผ ่านมากลุ่มผูพ้ ลัดถิ นภายใน
เหล่านีม, กั ตกเป็ นเป้ าหมายโจมตีจากทหารพม่า โดยผูพ้ ลัดถิ นภายในเป็ นจํ านวนมากในพม่า
ยังไม่ มีแม้บตั รประจํ าตัวประชาชน เนื องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่ าเป็ นเวลาหลายสิ บปี เพื อ
หลบหนีการถูกละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนจากกองทัพพม่า”34
“รัฐ บาลท้ อ งถิ น ในรัฐ ฉานพร้ อ มที  จ ะต้อ นรั บ ชาวไทใหญ่ พ ลัด ถิ น ที ต้ อ งการจะ
เดิ นทางกลับคืนบ้านเกิ ด และพร้อมให้ทีอ ยู่ ทีท ํากิ นใหม่”35

สําหรับ 2 ตัวอย่างดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจปรากฏการณ์ใหม่ทีเกิดขึ ?นกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า ซึงเป็ นเรื องดี และสือเว็บไซต์ฯก็ไม่ได้ ปฏิเสธทีจะนําเสนอ เพราะในเรื องดังกล่าวได้
34

สาละวินนิวส์ออนไลน์, ทางการพม่ าเริ มทําบัตรประชาชนให้ ผ้ ูพลัดถินภายในชาวกะเหรี ยง [ออนไลน์], 16 กันยายน
2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=4503
35
สาละวินนิวส์ออนไลน์, ชาวไทใหญ่ พลัดถินเฮ หลังรั ฐบาลท้ องถินในรั ฐฉานพร้ อมให้ การต้ อนรั บกลับบ้ าน
[ออนไลน์], 16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5669
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ส่งผลดีตอ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในพม่า (กะเหรี ยง,ไทใหญ่) ในมิติของสิทธิและเสรี ภาพทีมีมากขึ ?น รวมถึง
สิทธิมนุษยชนทีเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ซึงได้ เกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าภายหลัง
การเปลียนผ่านประชาธิปไตย และสือเว็บไซต์ฯสะท้ อนออกมาโดยอยูบ่ นพื ?นฐานของความเป็ นจริ ง
การนําเสนอในมิตินี ?ของสือเว็บไซต์ฯสามารถช่วยปรับมุมมองทางความคิดของผู้รับสารที
แต่เดิมนอกจากจะเห็นคุณค่าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่าแล้ ว ในมิตินี ?ก็สามารถช่วยให้ ผ้ รู ับสารเห็น
ความสําคัญของรัฐบาลพม่าทีมากขึ ?นในระดับหนึง และก็ยินดีหรื อเห็นด้ วยกับสิงทีรัฐบาลพม่าทํา
บทบาทของสือเว็บไซต์ฯในแง่นี ?จึงส่งผลให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจ และยอมรับกับปรากฏการณ์การเปลียน
ผ่านประชาธิ ปไตยทีอย่างน้ อยก็ทําให้ ได้ มาซึงอิสรภาพ สิทธิ เสรี ภาพบางอย่างทีเกิดขึ ?นกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในพม่า (กะเหรี ยง,ไทใหญ่) แต่นนเป็
ั นเพียงปรากฏการณ์ใหม่ในกรอบการนําเสนอของ
สื อที อยู่ในพื น? ที ระดับเล็ กๆเท่านัน? ที สื อให้ ความสํ าคัญ เพราะจากการที ผู้วิจัยได้ สํ ารวจภายใต้
บริ บทเวลา 2 ปี (2554-2555) ซึงเป็ นปี ทีผู้วิจยั ศึกษานันกลั
? บพบเพียง 2 ประเด็นข่าวข้ างต้ นเท่านัน?
ทีสะท้ อนออกมาให้ เห็นถึงการปรับเปลียนเนื ?อหาทีมองประชาธิปไตยในด้ านบวกทีส่งผลดีตอ่ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า ซึงเมือพิจารณาภาพรวมในการเลือกนําเสนอประเด็นเนื ?อหาผ่านเว็บไซต์ฯทังหมด
?
ในกรอบที ผู้วิจัยศึกษา กลับยังพบว่านํ า? หนักที ผู้ผลิตเว็บไซต์ฯได้ ให้ คุณค่าต่อการเลือกนํ าเสนอ
ประเด็นเนื ?อหาข่าวสารเพือสร้ างความเข้ าใจในเชิงของผลกระทบและปั ญหาทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่ายังคงเป็ นประเด็นหลักในการถ่ายทอดสารของสือฯดังกล่าว
2) การสร้ างความเข้ าใจในมิติของผลกระทบ และปั ญหาทียังคงเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่า โดยภาพรวมทังหมดในการนํ
?
าเสนอเนื ?อหาผ่านเว็บไซต์ฯเมือสํารวจออกมา กลับพบว่าการ
สร้ างความเข้ าใจในมิตินี ?กลับอยู่ในอัตราทีมากกว่าการเห็นคุณค่าของประชาธิ ปไตยทีเกิดขึ ?นกับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า เห็นได้ จากการสะท้ อนประเด็นปั ญหาต่างๆทีกระทบต่อการดํารงอยู่ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในมิติต่างๆ การนําเสนอเนื ?อหาจึงต้ องการสร้ างความเข้ าใจใหม่ให้ กับผู้รับสาร หรื อคน
ไทยมองกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าเหล่านี ?ในทิศทางทีดีขึ ?น ในฐานะทีพวกเขาเหล่านี ?ไม่ได้ เป็ นต้ นตอ หรื อ
สาเหตุปัจจัยของปั ญหา หากแต่อยู่ในสถานะของการตกเป็ นเหยือของ “ผู้ถูกกระทํ า” จากรัฐบาล
พม่าทีปราศจากความชอบธรรมต่างหากทีกลายมาเป็ นสาเหตุให้ เกิดการลิดรอนศักยภาพในความ
เป็ นมนุษย์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ การสร้ างความเข้ าใจในมิตินี ?จึงมักผูกโยงอยู่บนพื ?นฐานในประเด็น
คุณค่าเรื อง “สิ ทธิ มนุษยชน” โดยใช้ ปรากฏการณ์ ทีเป็ นปั ญ หาหรื อผลกระทบเป็ นกรอบในการ
วิพากษ์ วิจารณ์ ถึงความไม่เป็ นธรรมที เกิ ดขึน? และผู้รับสารก็ สามารถเกิ ดการรับรู้ และเข้ าใจ ดัง
ตัวอย่างได้ แก่

196
“เราไม่มีความสุขเลยและเราก็ไม่ได้สมัครใจมาทํ างานที นีด ้วย แต่ถ้าเราปฏิ เสธไม่
รับข้าวสารที แจกให้ ทหารก็ จะตี เรา นีค ื อสาเหตุทีทําให้เราต้องรับข้าวจํ านวนน้อยนิ ดนี , เรา
ต้องทํางานทีน ีเ พราะไม่มีทางเลือก” ชาวโรฮิ งยาคนหนึงเปิ ดเผย”36

จากตัวอย่างข้ างต้ น การทีผู้ผลิตเว็บไซต์ฯได้ เลือกนําเสนอประเด็นเนื ?อหาทีสะท้ อนให้ เห็น
ความรุ นแรงทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์โรฮิงยานัน? ได้ แสดงให้ เห็นถึงความต้ องการทีจะสร้ างความ
เข้ าใจให้ กบั สังคมภายนอกได้ รับรู้ ถึงความเลวร้ ายทีกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี ?ต้ องเผชิญด้ วยความทุกข์
ทรมานที เกิดจากการกระทําอย่างเหี ย? มโหดของทางการพม่าอย่างต่อเนื อง การทําหน้ าทีในการ
นําเสนอเนื ?อหาของสือฯจึงเป็ นไปในลักษณะต้ องการสะท้ อนผลกระทบทีเกิดขึ ?นจริ งกับกลุ่มโรฮิงยา
และสะท้ อนให้ สงั คมภายนอกได้ ตระหนักในประเด็นเรื องสิทธิมนุษยชนทีมากขึ ?น โดยในกรณีนี ?คือ
การมองกลุ่ม ชาติพันธุ์ โรฮิ ง ยาในฐานะที เป็ นกลุ่ม ชาติพันธุ์ กลุ่ม หนึงที มี ศักยภาพในความเป็ น
มนุษย์เหมือนกับคนอืน รัฐบาลพม่ามีสาเหตุอะไรทีต้ องใช้ ความรุ นแรงเป็ นเครื องมือในการกระทํา
การต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวอย่างนี ? การนําเสนอเนือ? หาของผู้ผลิตจึงเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ
และตอกยํ ?าให้ เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ กระทํ าผิดอะไร และก็ไม่ได้ เป็ นต้ นตอของปั ญหาทีทํ าให้ เกิ ด
ความเลวร้ ายหรื อความรุ นแรงใดๆในพม่า เพียงแต่ “ความแตกต่างทางชาติ พนั ธุ์” เท่านันหรื
? อ? ที
เป็ นเงื อนไขให้ ทางการพม่าต้ องกระทําการดังกล่าว สือฯจึงเป็ นกระบอกเสียงสําคัญในการสร้ าง
ความเข้ าใจเกียวกับความไม่เป็ นธรรมทีเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากทางการพม่า
ด้ วยเหตุนี ?การนํ าเสนอในมิติทีสะท้ อนให้ เห็นข้ อเท็จจริ งทีเป็ นปั ญหาต่างๆซึงเกิ ดขึน? กับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการทีจะ “สร้ างความเข้าใจ” ทีดีอีกมิติหนึงให้ เกิด
ขึ ?นกับผู้รับสาร โดยทีสือจะเป็ นตัวกลางทีจะนําเสนอประเด็นออกมาให้ ผ้ ูรับสารเกิดความเข้ าใจ
และมองกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าดังกล่าว(ชาวโรฮิงยา)ทีก้ าวพ้ นมายาคติมากขึ ?น (มากกว่าการมองแบบ
หยาบคายอย่างทีรัฐบาลพม่ามอง) พร้ อมทังเข้
? าใจในข้ อเท็จจริ ง และร่ วมปรับเปลียนความคิดด้ วย
การมองมิ ติ ข อง “กลุ่ม ชาติ พ ัน ธุ์ ” ที ไม่ใ ช่ ส าเหตุข องปั ญ หาในสัง คมพม่ า ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ น
สือกลางในการเรี ยกร้ องให้ สงั คมเห็นใจ และร่วมผลักดันให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อไป
จากลักษณะที กล่าวมาทังหมดจึ
?
งนํามาสู่บทสรุ ปเกี ยวกับบทบาทของสื อทางเลื อกข้ าม
พรมแดนเพื อสื อสารเรื องชนกลุ่มน้ อยพม่าได้ ว่า เว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ในฐานะเป็ นสื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนประเภทหนึงนันจะให้
?
ความสําคัญอย่างมากในการสือสารเรื องชนกลุ่มน้ อย

36

สาละวินนิวส์ออนไลน์, หยาดเหงือหลังคราบนํา ตา : ชาวโรฮิงยาถูกบังคับใช้ แรงงานหลังความขัดแย้ ง [ออนไลน์],
16 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/home/?p=5164
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หรื อชาติพันธุ์ ต่างๆในพม่าเพื อให้ กับสัง คมได้ เ ข้ าใจ พร้ อมทัง? เป็ นกระบอกเสี ยงสํ าคัญ ในการ
เรี ยกร้ องประเด็นต่างๆทีเกิ ดจากความไม่เป็ นธรรมทุกมิติแทนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า โดยที เรื องราว
ประเด็นปั ญ หาและผลกระทบเหล่านัน? จะถูกนํ ามาตี แ ผ่ และสื อสารถ่ายทอดออกมาให้ สัง คม
ภายนอกได้ เห็นข้ อเท็จจริ งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สือเว็บไซต์ฯจะให้ ความสํ าคัญกับการนํ าเสนอ
เนื ?อหาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทงในพม่
ั?
าและไทยโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง,ไทใหญ่,โรฮิงยา,
และคะฉิน เพือทีจะถ่ายทอดเรื องราวในประเด็นต่างๆซึงมีทงประเด็
ั?
นด้ านดีอนั เกิดจากผลพวงของ
ประชาธิปไตยและประเด็นด้ านลบทียังคงเป็ นปั ญหา และผลกระทบทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
อย่างต่อเนือง สือเว็บไซต์ฯจึงเป็ นเครื องมือสือสาร หรื อตัวกลางในการสะท้ อนประเด็นปั ญหาอีก
เครื องมือหนึงทีสามารถทําให้ คนทีไม่มีปากไม่มีเสียงในสังคม (Voice of voiceless) ซึงในทีนี ?คือ
กลุ่มกะเหรี ยง, กลุ่มไทใหญ่ ,กลุ่มโรฮิ ง ยา,กลุ่มคะฉิ น ฯลฯ ได้ กลายมาเป็ นประเด็นสํ าคัญเพื อ
สะท้ อนให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ เห็นความสําคัญ และร่ วมกันหาทางออกในประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเหล่านันต่
? อไป
7.4 เว็บไซต์ สาละวินนิวส์ ออนไลน์ กับ “บทบาทในการต่ อสู้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์
พม่ า”
7.4.1 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มีรูปแบบในการนําเสนอ หรื อถ่ายทอดประเด็นเนื ?อหา
เป็ น “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ (2 คอลัมน์)”*
อาจกล่าวได้ วา่ ลักษณะพื ?นฐานของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จะมีรูปแบบการนําเสนอ
โดยใช้ ภ าษาไทยเป็ นหลักผ่ า นคอลัม น์ ข่า ว,บทความ,และวี ดี โ อ ในขณะที อี ก สองคอลัม น์ คื อ
คอลัมน์รายงาน/เอกสาร,และคอลัมน์ English Article จะนําเสนอโดยใช้ ภาษาอังกฤษ แต่เมื อ
สํ ารวจภาพรวมแล้ วกลับพบว่าในส่วนที นํ าเสนอเป็ นภาษาอังกฤษนัน? จะมี อัตราความถี ในการ
นําเสนอทีน้ อยกว่าภาษาไทย และทีสําคัญผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯก็มกั เคลือนไหวหรื อนําเสนอประเด็น
เนื ?อหาในสามคอลัมน์แรกดังกล่าวอย่างสมําเสมอ และต่อเนืองมากกว่าสองคอลัมน์หลัง
อย่างไรก็ตามจากทีกล่าวไปข้ างต้ นว่าการนําเสนอประเด็นเนื ?อหาของสือเว็บไซต์ฯจะอยู่ใน
รูปแบบ “ภาษาไทย” เป็ นหลักนัน? และมี “ภาษาอังกฤษ” ในบางส่วน จึงส่งผลให้ เกิดความจํากัดใน
*

ภาษาอังกฤษทีใช้ นําเสนอผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นนจะปรากฏอยู
ั?
่ใน 2 คอลัมน์ คือ 1)คอลัมน์รายงาน/เอกสาร
และ 2)คอลัมน์ English Article แต่ทงนี
ั ? ?ทังนั
? นก็
? เป็ นอัตราส่วนทีน้ อยมากเมือเปรี ยบเทียบกับการนําเสนอเป็ นภาษาไทยในคอลัมน์ข่าว,
บทความ,และวีดีโอ (ศึกษาเพิมเติมจากการจําแนกโดยใช้ Coding Sheet เป็ นเครื องมือในการวิจยั ในภาคผนวก)
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มิติของผู้รับสาร และกลุ่มผู้ใช้ สือคือ คนไทย หรื อชนกลุ่มน้ อยพม่าในประเทศไทยที สามารถใช้
ภาษาไทยได้ เท่านัน? ในขณะทีคอลัมน์ทีใช้ ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ ก็อาจมีพื ?นทีการสือสารที
ขยายมากขึ ?นไปยังผู้ทีสนใจในเรื องประเด็นกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าได้ รับรู้ (แต่น้อย : น้ อยทังประเด็
?
นที
นําเสนอ และน้ อยทังผู
? ้ รับสาร) เพราะผู้รับสารภายนอกมักติดตามการนําเสนอเนื ?อหาของสือพลัด
ถินทีมีลกั ษณะทางการ และทํางานเพือนําเสนอประเด็นเกียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าโดยเฉพาะ ซึงที
สําคัญสือเหล่านันจะสื
?
อสารถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาอังกฤษโดยตรง อาทิ สืออิระวดี, มิซซิมา,
ดีวีบี ฯลฯ จึงทําให้ สือเหล่านี ?มีอิทธิ พลมากกว่าจะศึกษาสือทีเป็ นภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษ
ในบางส่วน ด้ วยลักษณะบริ บทของพื ?นทีในการต่อสู้ทีมีความจํากัด จึงส่งผลทําให้ เว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ออนไลน์เป็ นสือทีทําได้ เพียงแค่ตอ่ สู้ภายในประเทศไทยเท่านัน? โดยไม่ได้ มีผลในเชิงปฏิบตั ิการ
ต่อการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในระดับภาพรวมภายในพม่า(เช่นเดียวกับวารสารฯ) การนําเสนอ
เนื ?อหาจึงสร้ างระดับการรับรู้ ให้ กบั คนไทยได้ เข้ าใจในข้ อเท็จจริ ง หรื อความเป็ นจริ งทีเกิดขึ ?นกับชน
กลุ่มน้ อยในพม่า (โดยเฉพาะประเด็นที เกี ยวข้ องกับสิทธิ มนุษยชน) โดยที เว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์เป็ นเพียง cross-border จุดเล็กๆทีสามารถทําให้ คนไทยเริ มหันมามองพม่าในอีกมุมหนึง
ซึงเป็ นมุมทีเข้ าใจกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ามากขึ ?น สือจึงเป็ นเพียงพื ?นทีในการต่อสู้เล็กๆทีจะขยายต่อให้
ใหญ่ และกว้ างมากขึ ?นด้ วยกลุ่มบุคคล หรื อองค์กรอืนๆทีเป็ นผู้รับสารอย่างทีดุลยภาค ปรี ชารัชช
นักวิชาการด้ านพม่าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ได้ ให้ ทรรศนะเกียวกับผลกระทบของสือนี ?ว่า
“สําหรับความรู้สึก การรับรู้ หรื อผลกระทบของเว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ออนไลน์จาก
การประเมิ นของผมนัน, ไม่ได้ยิงใหญ่ขนาดนัน, ในการเปลี ยนแปลงความคิ ดอะไรต่างๆ ผมคิ ด
ว่ามันเป็ นเหมื อนไม้ขีดไฟที จุดออกมาเป็ นประกายเฉยๆ และดับมอดสลัวๆ แต่ก็พอมี แสง
หลงเหลือหล่อเลีย, งอยู่บา้ ง ผมคิ ดอย่างนัน, คือผมคิ ดว่ามันเป็ นเพียงแค่จุดเริ มต้นเท่านัน, และ
ต่อมาสือ อืน ๆนําไปขยายต่อ เป็ นเพียงปั จจัยทางอ้อมมากกว่า”37

การเป็ นเพียงแค่จดุ เริ มต้ น หรื อต้ นตอในการนําเสนอเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆในพม่าที
สือฯพยายามนําเสนอ ผู้วิจยั คิดว่าการกระทําดังกล่าวถื อได้ ว่าเป็ นจุดเริ มต้ นทีสําคัญทีเป็ น Cross
border เล็กๆซึงสามารถรวมเป็ นกลไกร่ วมกับสืออืนๆในการต่อสู้ให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าได้ ตอ่ ไป
แม้ ประสิทธิภาพในการนําเสนอจะมีข้อจํากัดต่างๆก็ตาม อย่างน้ อยการนําเสนอเนื ?อหาต่างๆก็ได้
กลายเป็ นชนวนทีสําคัญต่อการสร้ างพลังทางด้ านเนื ?อหาเพือให้ เกิดการรับรู้ และการเปลียนแปลง
ต่อไปแม้ จะเป็ นเพียงระดับเล็กๆระดับหนึงเท่านัน?
37

สัมภาษณ์ดลุ ยภาค ปรี ชารัชช, นักวิชาการด้ านพม่าศึกษา, 20 สิงหาคม 2556
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7.4.2 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เป็ นสือทีมีพื ?นทีกว้ างกว่าวารสารสาละวินโพสต์
เพราะเป็ นสือออนไลน์ทีทุกคนสามารถเข้ าถึง
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในฐานะเป็ นสือใหม่ (New Media) ซึงอยู่ในบริ บททางสังคม
โลกาภิวฒ
ั น์นนั ? โดยเฉพาะยังเป็ นสือทีมีการเชือมต่อกับโปรแกรม Facebook ซึงเป็ นพื ?นทีออนไลน์
ทีทุกคน ซึงในทีนี ?คือคนไทยโดยส่วนใหญ่สามารถใช้ พื ?นทีเหล่านันในการแสดงออกทางความคิ
?
ด
หรื อวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ไ ม่เ ห็ นด้ วยกับปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึน? ในสัง คมพม่าได้ ผู้วิจัยคิดว่าพื น? ที สื อ
ดังกล่าวมีความสํ าคัญระดับหนึงที สามารถเป็ นกลไก Cross-border ในการต่อสู้ข้ามพรมแดน
เล็กๆให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า เพราะผู้ผลิตสือ และผู้ใช้ สือสามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร ความ
คิดเห็ น หรื อสามารถวิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ไ ด้ อย่างเต็ม ที ภายใต้ ความคุ้ม ครองทางด้ านสิ ทธิ แ ละเสรี
ทางการสือสารในรัฐธรรมนูญไทย การสือสารโต้ ตอบระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวนี ?ถือเป็ นการ
เปิ ด “พื น, ที สาธารณะ (Public Sphere)” โดยเป็ นพื ?นทีทีสําคัญทีประชาชนสามารถเข้ ามาพบกัน
เพืออภิปรายโต้ เถียงปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ ?น (ซึงในทีนี ?คือปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า)
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆจะถูกนํามาตีแผ่แลกเปลียนกัน ก่อให้ เกิดการรับรู้ ร่วมกัน และนําไปสู่การต่อสู้
ทางการเมื องให้ กับกลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่า ได้ ต่อไป แม้ จ ะมี อิทธิ พ ลหรื อความสํ า คัญ ในฐานะเป็ น
cross-border เล็กๆทีอยู่ในพื ?นทีฝั งประเทศไทยก็ตาม เพราะกลไกในการต่อสู้จะมีเป็ นลักษณะ
ทางอ้ อมผ่านตัวแทนทีสําคัญคือ “คนไทย” ในฐานะเป็ นกระบอกเสียงสําคัญในการเคลือนไหว
นํ าเสนอเรื องราวต่างๆให้ กับชนกลุ่ม น้ อยในพม่าได้ ลักษณะดัง กล่าวสอดรั บกับทรรศนะของ
นักวิชาการด้ านสืออย่างอุบลรั ตน์ ศิริยุวศักดิhทีมองว่าพื น? ที สือดังกล่าวไม่ใช่พื ?นทีสํ าหรับคนไม่มี
ปากไม่มีเสียง หรื อ Voice of Voiceless โดยตรง (กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า) หากแต่เป็ นพื ?นทีทีสามารถ
เพิมช่องทางการสื อสารให้ กับคนกลุ่มเดิมที มีความสามารถในการเข้ าถึงช่องทางการสื อสารอยู่
แล้ ว38 (คนไทย ผู้สนใจด้ านพม่า และหน่วยงานทีเกียวข้ อง) โดยเฉพาะกลุ่มคนทีทํางานในองค์กร
พัฒนาด้ านสิทธิมนุษยชน ผู้วิจยั จึงคิดว่าแม้ บทบาทสือจะไม่ได้ มีอิทธิพลในการต่อสู้ทางการเมือง
ให้ กบั ชนกลุ่มน้ อยได้ มากเหมือนสือกระแสหลัก แต่อย่างน้ อยก็ถือว่าเป็ นสือทีมีความสําคัญระดับ
หนึงทีสามารถนําเรื องราว หรื อประเด็นทีเป็ นปั ญหาซึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าเหล่านี ?
เข้ าสู่วาระการพิจารณาเพือหาทางออกร่ วมกันของหน่วยงานทีเกี ยวข้ องต่อไป ดังทรรศนะของ
ผู้รับสารทีสนใจ และติดตามการนําเสนอประเด็นต่างๆของสือฯอย่างสมําเสมอความว่า…
อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิh, พูดถึงนิวมีเดีย พูดถึงสิทธิในการสือสาร ในสือออนไลน์ BORN TO BE DEMOCRACY
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ PRACHATAI BOOKCLUB, 2554),หน้ า 34.
38
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“ดิ ฉนั คิ ด ว่ า สื อ นี ,มีป ระโยชน์ อย่ างมาก เนื อ งจากประเด็ นเรื  อ งชนกลุ่มน้อยเป็ น
ประเด็นทีห ลายฝ่ ายกํ าลังติ ดตาม และข่าวสารจากเว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ออนไลน์ จะเป็ นตัว
สะท้อนปั ญหาในประเทศพม่ าได้เป็ นอย่ างดี ผู้ทีสนใจจะสามารถรับรู้ เหตุการณ์ ได้อย่ าง
ใกล้ชิดและรวดเร็ ว เมื อรับรู้เหตุการณ์แล้วนานาชาติ องค์กรต่างๆทีท ํางานด้านสิ ทธิ มนุษยชน
หรื อกลุ่มผูท้ ี สนใจสามารถกดดันเรี ยกร้องแทนคนกลุ่มนีไ, ด้ หรื อส่งหน่วยพยาบาล ส่งความ
ช่วยเหลือเข้าไปเมื อเกิ ดภัยอันตรายได้”39

7.4.3 เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์กบั การเป็ นสือทีถูกเลือกนําไปอ้ างอิงเนื ?อหาในเอกสาร
ตํารา หนังสือวิชาการ บทความข่าว และสืออืนๆ
แม้ การนําเสนอประเด็นเนื ?อหาผ่านสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ จะมีลกั ษณะเป็ นการ
“แปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย” จากสํานักข่าวสือทางเลือกอืนๆ อาทิ อิระวดี,มิซซิมา,
ดีวีบี ฯลฯ แต่กระนันก็
? ถือได้ ว่ามี ความสํ าคัญในแง่ของการเป็ นเครื องมื อที ช่วยเสริ มสร้ างความ
เข้ าใจเกียวกับชาติพนั ธุ์พม่าได้ มากขึ ?นโดยเป็ นเสมือนฟั นเฟื องของสือทางเลือกภายนอกทีสามารถ
ต่อยอดเป้าหมายของสํานักข่าวทางเลือกเหล่านัน? ซึงเป็ นสือฯทีผู้ผลิตเว็บไซต์ฯเลือกนํามาแปลเป็ น
ภาษาไทยและนําเสนอออกมา ส่งผลทําให้ เกิดพื ?นทีในการต่อสู้ทีเพิมมากขึ ?น และทําให้ คนไทยทีไม่
รู้ ภาษาอังกฤษได้ เข้ าใจประเด็นปั ญหาและความเดือดร้ อนซึงกระทบต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในมิติ
ต่างๆ และที สํ าคัญ ด้ วยบริ บทของการเลื อกนํ าเสนอประเด็นเนื อ? หาผ่านเว็ บไซต์ ฯที มักเป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นข้ อเท็จจริ งบางอย่างทีเกิดขึ ?นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า จึงส่งผลให้ นกั วิชาการ นักเรี ยน
นักศึกษา หรื อผู้ทีสนใจในเรื องพม่าสามารถศึกษาค้ นคว้ า และอ้ างอิงประเด็นงานจากการนําเสนอ
ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ ผู้วิจยั จึงคิดว่ากลุ่มผู้รับสารเหล่านี ?จะเป็ นจุดเปลียนสําคัญ
หรื อฟั นเฟื องเล็กๆทีจะนําเอาประเด็นทีถูกนําเสนอในเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ไปขยายต่อ ไม่
ว่าจะเป็ นการผลิตผลงานวิชาการ ทํ ารายงาน/วิจัย เขี ยนบทความ หรื อในหนัง สื อทางวิช าการ
บทความข่าว และสืออืนๆ ทีมักจะอ้ างอิงประเด็นเนื ?อหาจากสือดังกล่าว
เมือพิจารณาถึงประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นนั ? จาก
การให้ สัม ภาษณ์ ข องแสงลื น หนึงในที ม งานที เกี ยวข้ องกับการเลื อกประเด็นเพื อนํ าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ฯก็ได้ อธิบายเป้าหมายในการคัดเลือกเนื ?อหามานําเสนอผ่านสือเว็บไซต์ฯว่า “ไม่ว่าจะเป็ น
สื อเก่ าอย่ างวารสารสาละวิ นโพสต์ หรื อสื อใหม่ อย่ างเว็ บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ นนั, สิ งที เรา
ต้องการมาโดยตลอดคื อต้องการให้คนไทยเกิ ดความเข้าใจต่อ ‘ชนกลุ่มน้อยพม่า’ ในมิ ติต่างๆมาก
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ขึ, น ”40 ซึ งนั ย ยะหนึ งก็ คื อ ความจริ ง ที สอดคล้ องกั บ สิ งที แสงลื น ให้ สั ม ภาษณ์ นั นคื อ การให้
ความสําคัญกับชนกลุ่มน้ อยพม่า แต่เพือความชัดเจนในมิติของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าที ถูกนําเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ฯออกมานัน? จากการสํ ารวจพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทีแสงลื นได้ ให้ ความสํ าคัญในการ
เลือกนํามาเสนอ ส่วนหนึงก็เป็ นการพูดภาพรวมทัวไปของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า แต่ในอีกส่วนหนึงก็
ให้ ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นทีชี ?เฉพาะถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์ในแต่ละกลุ่ม จากการสํารวจ
ของผู้วิจยั พบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีถูกกล่าวถึงผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในแง่ของการ
นํ า เสนอประเด็ นข่ าวและบทความต่า งๆนัน? จะมี กลุ่ม ชาติพันธุ์ ทีถูก กล่ าวถึ ง มากที สุด 4 กลุ่ม
(ตามลําดับ) คือ “กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง (ซึ งมี หลายชนเผ่า) มากทีสุด (18 เรื อง) ในขณะทีกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ทีเว็บไซต์ฯให้ ความสําคัญในการสื อสารในลํ าดับรองลงมาคือ “กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ ”
(15 เรื อง), “กลุม่ ชาติพนั ธุ์โรฮิงยา” (13 เรื อง), และกลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิน (8 เรื อง) นอกเหนือจากนี ?ก็
จะเป็ นการกล่าวถึงภาพรวมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าโดยทัวไป และเรื องอืนๆทีเป็ นสถานการณ์ตา่ งๆ
ด้ านสังคมการเมืองทีเกิดขึ ?นภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
ลักษณะดังทีผู้วิจยั วิเคราะห์และตีความมาทังหมดจึ
?
งนํามาสู่บทสรุ ปทีว่า “บทบาทของสื อ
ในการต่อสูท้ างการเมื องของชนกลุ่มน้อยพม่าในเว็บไซต์สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” นัน? แม้ ในทางหนึง
ผู้ผลิตสื อฯจะให้ ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นเนื อ? หาข่าวหรื อบทความในเชิงของการพูด
ภาพรวมทัวไปของ “ชนกลุ่มน้อยพม่ า” ในบริ บททางสังคมพม่าทีเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยแล้ ว
แต่ในอีกทางหนึงทีมีการระบุประเด็นเนื ?อหาข่าวทีเกี ยวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าโดยระบุ หรื อชี ?
เฉพาะอย่างชัดเจนนัน? และมีความถีในการนําเสนอออกมาบ่อยครัง? มากทีสุดจะมีทงหมด
ั?
4 กลุ่ม
(เรี ยงลําดับจากมาก-น้ อย) คือ 1) กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง (หลายชนเผ่า), 2)กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่,
3) กลุ่มชาติพันธุ์โรฮิงยา, และ 4) กลุ่มชาติพันธุ์คะฉิน* ซึงก็ อาจสรุ ปได้ ว่าในบริ บทเวลาที ผู้วิจัย
เลือกศึกษาประเด็นเนื ?อหาผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์คือ กันยายน 2554 - ธันวาคม 2555
นัน? “บทบาทของสื  อทางเลื อกข้ า มพรมแดนประเภทเว็ บ ไซต์ ส าละวิ นนิ ว ส์ อ อนไลน์ นั,น จะให้
ความสํ าคัญกับการเป็ นตัวแทนในการต่ อสู้ทางการเมื องแก่ 4 กลุ่มชาติ พ นั ธุ์ดงั กล่ าวเป็ นหลัก
ในขณะที กลุ่มชาติ พนั ธุ์พม่าอื นๆที ถูกกล่าวถึ งจะมี ความถี ในการนํ าเสนอแบบประปรายเพี ยง 1-2
ครั,งเท่านัน, ” ซึงในเว็บไซต์ฯนี ? กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเพิมขึ ?นมาจากสือวารสารสาละวินโพสต์จะมี 2 กลุ่ม
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สัมภาษณ์แสงลืน, ผู้จดั ทําเว็บไซต์สาละวินนิวส์, 31 มีนาคม 2556.
นอกจาก 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว (กะเหรี ยง,ไทใหญ่,โรฮิงยา,คะฉิน) ทีผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ เลือกนํามาเสนอบ่อยครัง? มาก
ทีสุดแล้ วนัน? หากแต่ยงั มีกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าอืนๆอีกทีมีการนําเสนอ เพียงแต่มีปริ มาณความถีในการนําเสนอทีน้ อย (ประมาณ 1-2 ครัง? )
เช่น ชาติพนั ธุ์มอญ (1 ครัง? ) ฯลฯ ซึงไม่โดดเด่นเท่ากับ 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว
*

202
คือ กลุ่มชาติพัน ธุ์โรฮิง ยา และกลุ่มชาติพันธุ์ คะฉิ น (อาจเป็ นเพราะบริ บทภายหลังการเปลี ยน
ประชาธิปไตยพม่านัน? ได้ เกิดสถานการณ์ความรุ นแรงขึ ?นกับ 2 กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวบ่อยครัง? ซึง
เป็ นประเด็นเรื อง “สิ ทธิ มนุษยชน” ที สื อเองก็ ให้ ความสํ าคัญในการนํ าเสนอเป็ นพื น? ฐานอยู่แล้ ว
นอกจากนี ?ก็มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่ากลุม่ อืนๆ อาทิ มอญ ทีถูกกล่าวถึงเพียงเล็กน้ อย (1 ครัง? ) ด้ วยเหตุ
นี ?จากลักษณะดังกล่าวมาทังหมด
?
สาเหตุทีผู้วิจยั คิดว่าผู้ผลิตสือเว็บไซต์ฯได้ ให้ ความสําคัญในการ
สะท้ อนประเด็นต่างๆ กับ 4 กลุม่ ชาติพนั ธุ์เป็ นหลักนัน? อาจเป็ นเพราะสาเหตุดงั ต่อไปนี ?
1) กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง อย่างทีกล่าวไปแล้ วเช่นเดียวกันในบทวิเคราะห์วารสารสาละ
วิ น โพสต์ ที ว่ า เป็ นกลุ่ม ชาติ พันธุ์ ที มี ป ระชากรมากเป็ นอัน ดับสองของพม่ า ในบริ เ วณพม่ า แท้
(ประมาณ 7 ล้ านคน) และอาศัยอยูใ่ นพื ?นทีรอยต่อระหว่างพม่า และไทย (ภาคเหนือ/ภาคตะวันตก
ของไทย) การเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยของเว็บไซต์ฯจึงให้ ความสําคัญกับมิตินี ?
ในฐานะทีอยู่ใกล้ ชายแดนไทย-พม่า และบางส่วนก็อพยพเข้ ามาในประเทศไทย จึงทําให้ มีความ
ใกล้ ชิดในแง่ของการมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน นอกจากนี ?ภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
สิ งหนึ งที เกิ ด ขึ น? มาอัน เป็ นความต้ อ งการของรั ฐ บาลภายใต้ ก ารนํ า ของพลเอกเต็ ง เส่ ง ก็ คื อ
“กระบวนการสร้างสันติ ภาพ หรื อ Peace Process” ร่วมกันระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้ อยพม่ากับ
รัฐบาลพม่า ในมิตินี ?จึงเป็ นอีกมิติหนึงที สือได้ สะท้ อนและให้ ความสําคัญในการนําเสนอผ่านสื อ
ออกมาอย่างต่อเนื อง ประกอบกับเมื อลงนามยุติการหยุดยิงร่ วมกันแล้ ว หลังจากนัน? สื อได้ เป็ น
ตัวกลางนําเสนอออกมาว่ากองกํ าลังทัง? 2 คือ กองกํ าลังพม่า และกองกํ าลังกะเหรี ยงก็ ยงั มี การ
ปะทะกันในบางสถานการณ์ สื อยังคงเป็ นกระบอกเสียงเพือสะท้ อนสถานการณ์ ต่างๆเหล่านัน?
ออกมาให้ ผ้ รู ับสารได้ รับทราบ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็น“สันติ ภาพ” หรื อ “ความขัดแย้ง” ทีเกิดขึ ?นกับ
“กลุ่มกะเหรี ยง” ส่งผลให้ กลุม่ ดังกล่าวถูกนําเสนอผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มากทีสุด
2) กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ถื อเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงที ผู้ผลิตสื อได้ ให้ ความสํ าคัญในการ
เลือกนํามาสะท้ อนผ่านมิติประเด็นต่างๆ อย่างทีกล่าวในบททีผ่านมาว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์นี ?ก็เป็ นกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์หนึงทีมีจํานวนประชากรมากเป็ นอันดับสองรองจากชาวพม่า และเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมี
ความใกล้ ชิดกับไทยเป็ นอย่างมาก ทีสําคัญในประเทศไทยก็มีจํานวนชาติพนั ธุ์ไทใหญ่อพยพมา
อาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ?ภายหลังบริ บทการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่าอย่างที
กล่าวไปแล้ วในกลุ่มกะเหรี ยงว่า รัฐบาลเต็งเส่งมีแนวนโยบายกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกอง
กํ าลังกลุ่ม ชาติพันธุ์แ ละกองทัพ พม่าด้ วยการเชิญตัวแทน/หัวหน้ าของกลุ่ม ชาติพันธุ์เ ข้ ามาร่ วม
หารื อเพื อจะสร้ างแผนปรองดองร่ วมกัน โดยเฉพาะการเจรจาเพื อหาข้ อยุติใ นการหยุดยิ ง ใน
ประเด็นต่างๆเหล่านี ?ทีเกิดขึ ?นภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย จึงส่งผลให้ สือเว็บไซต์ฯเลือก
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ประเด็นต่างๆมานําเสนอเพือให้ ผ้ รู ับสารเห็นบริ บทความเปลียนแปลง และความรุ นแรงต่างๆทียัง
หลงเหลืออยู่ ประกอบกับพัฒนาการของตัวสือเองทีเกิดขึ ?นมาจากการแยกตัวของสํานักข่าวฉาน
และบุคลากรซึงเป็ นทีมงานแปลข่าวเพือนําเสนอผ่านเว็บไซต์ฯก็เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ จึงอาจ
เป็ นเงื อนไขอย่างหนึงที ทําให้ ประเด็นข่าวเกี ยวกับไทใหญ่ได้ ถูกนํามาถ่ายทอดในระดับความถี ที
ค่อนข้ างสูง
3) กลุม่ ชาติพนั ธุ์โรฮิงยา* (แตกต่างจากสือวารสารฯ) ถือได้ วา่ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงนับถือ
ศาสนาอิ สลาม อาศัยอยู่ตอนเหนื อในรั ฐ ยะไข่ (อาระกัน) ทางตะวัน ตกของประเทศพม่า และ
ในช่วงเวลาทีผู้วิจยั เลือกศึกษานันอยู
? ่ในบริ บททีเกิดเหตุการณ์การนองเลือด และปะทะกันระหว่าง
กลุ่มหัวรุ นแรงทางศาสนา คือกลุ่มชาวพุทธ และกลุ่มชาวมุสลิม ส่งผลให้ เกิดปั ญหาความรุ นแรง
จนมี ผ้ ูได้ รับบาดเจ็บ และล้ มตายเป็ นจํ านวนมาก นอกจากนี ? “ปั ญหาการลี ,ภยั ” ก็ เป็ นอี กปั ญหา
หนึงทีเกิดขึ ?นกับกลุม่ โรฮิงยาอย่างต่อเนือง ในบริ บทเวลาดังกล่าวเว็บไซต์ฯจึงกลายมาเป็ นสือกลาง
ในการสะท้ อนประเด็นปั ญหาทีเกิดจากการถูกกระทําของกลุ่มชาติพนั ธุ์โรฮิงยาทีไร้ ความเป็ นธรรม
หรื อขาดหลักสิทธิ มนุษยชนอย่างสูงสุด สื อเว็บไซต์ฯจึงให้ ความสํ าคัญและเป็ นตัวกลางในการ
เคลือนไหวเพือต่อสู้ให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว
4) กลุ่มชาติพัน ธุ์คะฉิ น** ซึงถื อได้ ว่าเป็ นกลุ่ม หลักกลุ่มสุดท้ ายที โดดเด่นในแง่ ของการ
นํ า เสนอผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ ว ส์ อ อนไลน์ เพราะในบริ บ ทเวลาที ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษานั น? ได้ เ กิ ด
สถานการณ์ สําคัญต่างๆทีเกี ยวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉินหลายอย่าง อาทิ การเจรจาเพือหารื อ
เรื องสันติภาพ (Peace Process) ร่ วมกันระหว่างกลุ่มรัฐบาลพม่ากับกลุ่มกองกําลังคะฉิน รวมถึง
เหตุการณ์ การปะทะ หรื อการถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชนอันเนืองมาจากสาเหตุต่างๆทีเกิดขึ ?นอย่าง
ต่อเนืองแม้ ภายหลังจะมีการเจรจาเพือหาข้ อยุติในการหยุดยิง และสร้ างสันติภาพร่ วมกันทีอยู่บน

*

ชาวโรฮิงยาถูกรัฐบาลและประชาชนส่วนใหญ่ในพม่ามองว่าเป็ นชาวต่างชาติมาตลอด ทีสําคัญชาวโรฮิงยามีความขัดแย้ ง
กับชาวพุทธในรัฐยะไข่มานาน ทังรั
? ฐบาลพม่าและรัฐบาลบังกลาเทศต่างก็ไม่ต้องการชนกลุ่มน้ อยโรฮิงยา โดยภาพรวมของชาวโรฮิงยา
นันราว
? 300,000 คน มีชีวิตความเป็ นอยู่ทียากจนข้ นแค้ น นอกจากนี ?ก็มีชาวโรฮิงยาบางส่วนทียอมเสียงภัยทีจะหนีตายไปอยู่ประเทศอืน
ด้ วยเรื อเก่าๆ ได้ รับความสนใจจากชาวโลกในช่วงไม่กีปี มานี ? แต่ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวโรฮิงยาแทบจะไม่มีอะไรดีขึ ?น และเพิงกลายมา
เป็ นข่าวใหญ่เมือ 1-2 ปี ทีผ่านมาเกียวกับเหตุการณ์การปะทะจนส่งผลให้ เกิดการนองเลือดอย่างรุนแรงทางศาสนาระหว่างกลุ่มหัวรุ นแรง
ทีนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ดูรายละเอียดเพิมเติมใน เดลินิวส์, โรฮิงยา : ไร้ สัญชาติ-ขาดมิตร [ออนไลน์], 17 กันยายน 2556,
แหล่งทีมา http://www.dailynews.co.th/article/84/120003?page=11
**
กลุ่มชาติพนั ธุ์คะฉิน ประกอบด้ วยกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มย่อยๆทีสําคัญ 4 กลุ่มคือ จิ งเป่ า (Jinghpaw) ซึงมีจํานวนมากสุด
รองลงมาคือ อาซิ (Atsi) ลาชิ (Lashi), และมารู (Maru) ซึง 3 กลุ่มหลังนี ?อาศัยอยู่ใกล้ ชายแดนจีน และมีภาษาพูดเป็ นของตัวเองที
แตกต่ างกับกลุ่มที อยู่ค่ อนมาทางพม่ า ดูรายละเอี ยดเพิมเติม ใน พรพิ มล ตรี โชติ, ชนกลุ่ม น้ อ ยกับ รั ฐ บาลพม่ า (กรุ งเทพมหานคร :
โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,2542), หน้ า 134.
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พื น? ฐานของความปรองดองแล้ วก็ ตาม ก็ ยัง คงประสบกับปั ญ หาต่างๆที ส่ง ผลให้ กลุ่มผู้ผลิ ตสื อ
เว็บไซต์ฯยังคงให้ ความสําคัญทีจะถ่ายทอดประเด็นต่างๆเหล่านันออกมา
?
จากทีกล่าวมาทังหมดจึ
?
งนํามาสูบ่ ทสรุปการวิเคราะห์เนื ?อหาเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ทีว่า “เว็บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ” ในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยได้ ให้
ความสําคัญอย่างมากกับ “ความเป็ นประชาธิ ปไตย” ในฐานะเป็ นเครื องมือทางอุดมการณ์ หลัก
ของกลุ่มผู้ผลิตสือฯ อันส่งผลทําให้ การนําเสนอประเด็นเนื ?อหาต่างๆภายในเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์นนมั
ั ? กมุ่งเน้ นในการนําเสนอประเด็นทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความ
ไม่เป็ นธรรม,และปั ญหาเชิงนโยบาย โดยอยู่บนพื ?นฐานของการวิพากษ์ วิจารณ์การกระทําทีเกิดขึ ?น
จากรั ฐบาลพม่าอย่างต่อเนื อง และที สํ าคัญซึงแตกต่างจากการนํ าเสนอประเด็นเนื อ? หาผ่านสื อ
วารสารสาละวินโพสต์ก็คือ การให้ ความสําคัญกับมิติด้านประชาธิ ปไตยทีได้ ส่งผลดีต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่าด้ วย (ซึงในช่วงก่อนหน้ านี ?การนําเสนอในประเด็นนี ?แทบจะไม่มี)
ดังนันสื
? อประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ จึงเป็ นสือทีมีหน้ าที ดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกับวารสารสาละวินโพสต์ ทีเกิดขึ ?นมาเพือต้ องการเปิ ดพื ?นทีให้ เกิดการสือสารทีเกี ยวข้ องกับ
มิตกิ ลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า ในฐานะเป็ นเครื องมือตัวกลางทีสามารถเป็ นปากเสียงเพือเรี ยกร้ องและต่อสู้
ทางการเมืองให้ กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าได้ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง, ไทใหญ่,โรฮิงยา, และ
คะฉินดังทีกล่าวมาทีถูกผู้ผลิตสือเลือกนําเสนอออกมาในระดับทีมาก และโดดเด่นทีสุด ในขณะที
ยังมีกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าอืนๆอีกทีถูกกล่าวถึงในการนําเสนอมิตทิ ีเป็ นภาพรวมทัวไป

บทที 8
บทสรุ ป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
8.1 สรุ ปผลการวิจัย
การถื อกํ าเนิดของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนทีนําเสนอเรื องราวเกี ยวกับประเทศพม่า ใน
ฐานะเป็ นสือสารมวลชนรู ปแบบหนึงนันเกิ
' ดขึ 'นมาจากเหตุการณ์ การประท้ วงครัง' ใหญ่ในพม่าเมือ
วันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531 หรื อเหตุการณ์ 8-8-88 ซึงเป็ นเหตุการณ์ ทีมีเป้าหมายเพือโค่นล้ ม
รัฐบาลเผด็จการภายใต้ การบริ หารและควบคุมของนายพลเนวิน สือสารมวลชนจึงเป็ นเครื องมือ
สําคัญในการเคลือนไหวเพือเรี ยกร้ องประชาธิปไตยครัง' สําคัญในพม่า นับตังแต่
' ช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเป็ นจุดเริ มต้ นสําคัญทีสือทางเลือกข้ ามพรมแดนได้ เกิดขึ 'นมาเพือเป็ นสือกลางในการรายงาน
ข่าวสารทีเกียวข้ องกับประเทศพม่า ซึง โดยส่วนใหญ่ก็มีทีมาจากกลุม่ ต่อต้ านการกระทําของรัฐบาล
พม่า โดยมี การประยุกต์ปรั บเปลี ยนองค์กรให้ มี ความเป็ นอิสระมากขึน' เพื อเป็ นตัวกลางในการ
รายงานข่าวสารทีเป็ นข้ อเท็จจริ งออกสูส่ งั คม จึงส่งผลให้ พฒ
ั นาการในช่วงเริ มต้ นของสือทางเลือก
ข้ ามพรมแดนมักมีจุดร่ วมเดียวกันคือ “การทํ าหน้าที วิ พากษ์ วิจารณ์ ระบบการเมื องหรื อรัฐบาลที
เป็ นเผด็จการ” แม้ บางสือฯจะไม่ได้ บอกโดยตรงว่าเป็ นสือซึง ทําหน้ าทีวิพากษ์ วิจารณ์การเมืองหรื อ
รัฐบาล แต่ก็สามารถรับรู้ ได้ จากการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาผ่านสือในเชิงของการตรวจสอบการ
ทํ า งานของรั ฐ บาลอยู่เ สมอ ลัก ษณะดัง กล่า วนับ ว่า สอดคล้ อ งกับกระบวนการทํ า งานของสื อ
“วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์” เช่นเดียวกันในฐานะเป็ นสือทางเลือก
ข้ ามพรมแดน หรื อ Cross-Border Alternative Media รู ปแบบหนึงทีมีทิศทางในการนําเสนอ
ประเด็นเนื อ' หาที สอดคล้ องดังกล่าวข้ างต้ น แต่ลักษณะเฉพาะที สําคัญของสื อวารสารสาละวิน
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ คือ “การให้ความสํ าคัญในมิ ติของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ซึ งอยู่
ตรง “พรมแดน” ทัง2 ทางกายภาพ และพรมแดนทางความคิ ด เป็ นกลุ่มทางสังคมที มี ความแตกต่าง
และหลากหลายในพม่า” โดยมักนําเสนอเนื 'อหาทีเชือมโยงเข้ ากับบริ บททางสังคมการเมืองพม่าที
เป็ นกลไกในการละเมิด หรื อลิดรอนศักยภาพในความเป็ นมนุษย์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีส่งผลให้ เกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน
สําหรับการสรุปผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื องนี ' ผู้วิจยั จะขอสรุ ปออกมาโดยใช้ ตารางแจก
แจงเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสือทังสองประเภท
'
เพือทีจะทําให้ เห็นความ
เหมือน หรื อความแตกต่าง รวมถึงลักษณะโดดเด่นทีสําคัญในการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาของสือ
ทัง' สองประเภท ซึงอยู่ในช่วงเวลาก่ อนการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตย [วารสารฯ] และหลัง การ
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เปลียนผ่านประชาธิปไตย [วารสารฯ และเว็บไซต์] ภายใต้ กรอบเวลาตังแต่
' มกราคม พ.ศ.2553 ถึง
ธันวาคม พ.ศ.2555 และหลังจากนันผู
' ้ วิจยั จะได้ การอภิปรายผลการวิจยั ในประเด็นถัดไป
ตารางที 3 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ระหว่างสือ ทางเลือกข้ ามพรมแดนทังสองประเภท
'
(วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์)
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ
Theme หลัก

วารสารสาละวินโพสต์
(ก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย)
1) สถานการณ์ปัจจุบนั (ด้ านสังคม และ
การเมือง)
2) ชนกลุ่มน้ อย หรือชนเผ่า
3) สถานทีสําคัญ (ทีเกียวข้ องกับสังคม
การเมือง)
4) การต่อสู้(สิทธิเสรีภาพ/สิทธิทรัพยากร)

5) สังคมและวัฒนธรรม
ประเด็น
1) ความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความไม่
เนื 'อหาหลัก ยุติธรรมของรัฐบาล
2) ปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาล
3) การส่งเสริมความเข้ าใจทีข้ามพ้ นอคติ
4) สถานที สํ า คัญ ที เ กี ย วข้ อ งกับ สัง คม
การเมือง
5) สร้ างความเข้ าใจในการเปลียนแปลง
ทางการเมืองสู่ประชาธิปไตย (ไม่เชือ)
มุมมองทาง 1) มุ่งนําประเด็นเนื 'อหาทีเป็ นด้ านลบ
ความคิด
(การละเมิดสิทธิมนุษยชน / ความเหลือม
(Perspective) ลํ 'าในด้ านต่างๆ ฯลฯ)
2) วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลพม่า และการ
กระทําของผู้นําทหาร
3) วิพากษ์ วิจารณ์ประชาธิปไตยทีก ําลัง
เกิดขึ 'นในเชิงของการไม่เห็นด้ วย

เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
(หลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตย)
1) สถานการณ์ปัจจุบนั ในรูปแบบข่าว (ด้ านสังคม และ
การเมือง)
*การนําเสนอข่าวทีเป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเกิ ดขึ2นใน
พม่า เป็ นการแปลข่าวจากสํานักข่าวอืนๆมาเป็ น
ภาษาไทย

1) ความเลวร้ าย,ความรุ น แรง,ความไม่ ยุติ ธ รรมของ
รัฐบาล
2) ปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาล
3) การไร้ สิทธิและเสรีภาพ (บางส่วน)
4) สิ ทธิ และเสรี ภาพ[กลุ่มชาติ พนั ธุ์ฯลฯ] (บางส่วน/บาง
ประเด็น)
5) กระบวนการสร้างสันติ ภาพระหว่างกลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์ต่างๆกับรัฐบาลพม่า
1) นําเสนอประเด็นเนื 'อหาทีเป็ นด้ านลบ(การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน / ความเหลือมลํ 'าในด้ านต่างๆ ฯลฯ) ทีมีอยู่
2) วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลพม่า และการกระทําของผู้นํา
พลเรือนในคราบทหาร
3) วิพากษ์ วิจารณ์ประชาธิปไตยทีเ กิดขึ 'นในเชิงของการ
ไม่เห็นด้ วย
4)นํ า เสนอประเด็ น เนื 2อ หาที เป็ นด้า นบวกซึ งเกิ ด ขึ2 น
เฉพาะบางเรื อง/บางมิ ติ(สิ ทธิ เสรี ภาพในบางมิ ติทีเกิ ด
ขึ2นกับกลุ่มชาติ พนั ธุ์พม่า, การสร้างพืน2 ทีสันติ ภาพ [การ
เจรจา/สร้างข้อยุติการหยุดยิ ง] สู่ความปรองดอง
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8.1.1 ประเด็นทีนําเสนอ (Theme)
จากการวิจยั เมือเปรี ยบเทียบพบว่าประเด็นทีนําเสนอ (Theme) ผ่านสือทังสองประเภท
'
(วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์) มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ประเด็น
ทีนําเสนอผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์จะมีความหลากหลาย (ทังคอลั
' มน์และประเด็นเนื อ' หา)
มากกว่าการนําเสนอในสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เห็นได้ จากการจําแนกออกมาในตาราง
ข้ างต้ นทีแสดงให้ เห็นว่าวารสารสาละวินโพสต์มีประเด็น (Theme) ทีนําเสนอถึง 5 ประเด็นคือ
สถานการณ์ ปัจ จุบัน (ด้ านสัง คม และการเมื อง), ชนกลุ่ม น้ อยหรื อ ชนเผ่าที ครอบคลุม ทุกมิ ติ ,
สถานทีสําคัญทีเกี ยวข้ องกับสังคมการเมืองพม่า,การต่อสู้ด้านสิทธิเสรี ภาพ/สิทธิทรัพยากร, และ
สังคมวัฒนธรรม ในขณะทีสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์มี Theme ทีนําเสนอเพียง Theme
เดียวเท่านันที
' โดดเด่นคือ ประเด็นด้ านสถานการณ์ปัจจุบนั (ทางสังคมการเมือง) ทีเกิดขึ 'นในพม่า
ลักษณะความแตกต่างในเรื องประเด็นทําให้ เห็นว่า “วารสารสาละวินโพสต์” มีพื 'นทีในการ
นํ าเสนอประเด็นต่างๆผ่านสื อที มากกว่า และหลากหลายกว่าสื อประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ อาจเป็ นเพราะข้ อจํ ากัดด้ าน “งบประมาณ” กล่าวคือ วารสารสาละวินโพสต์จะได้ รับ
งบประมาณในการดําเนินงานทีมากกว่าเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ นอกจากนันการดํ
'
าเนินงาน
ของวารสารฯจะอยู่ในบริ บทเวลาทีสงั คมการเมืองพม่ามีความเป็ นเผด็จการอย่างเข้ มข้ น ส่งผลให้
แหล่ ง ทุน ที ทํ า งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุษยชนต่า งให้ ค วามสํ า คัญ ในการสนับ สนุน การทํ า งานของสื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนประเภทนี 'ในปริ มาณทีมาก (มากกว่าเว็บไซต์ฯทีอยู่ในบริ บทภายหลังการ
เปลี ย นผ่ านฯ) การได้ รับ ทุน สนับ สนุนที ม ากขึ น' น่ าจะส่ ง ผลให้ การดํ าเนิ น งานผลิ ต สื อ วารสาร
สามารถถ่ายทอดออกมาหลากหลายมิติ เพราะมีงบประมาณเพียงพอทีผ้ ผู ลิตสือสามารถลงพื 'นที
ในการเก็บข้ อมูลเพือนํามาเขียนประเด็นทีหลากหลายผ่านสือวารสารฯได้ โดยตรง ส่งผลให้ ประเด็น
หรื อ Theme ที นํ า เสนอผ่ า นสื อ วารสารฯมี ห ลากหลายมิ ติ ไม่ ไ ด้ จํ า กั ด เพี ย งประเด็ น ด้ าน
สถานการณ์ ทางสังคมการเมื องพม่าเพี ยงอย่างเดียวเหมื อนกับเว็ บไซต์ส าละวินนิวส์ ออนไลน์
เท่านันที
' มีข้อจํากัดด้ านแหล่งเงินทุนสนับสนุนในอัตราทีน้อย ส่งผลให้ การนําเสนอประเด็นเนื 'อหา
ต่างๆทําได้ เพียงการแปลข่าวหรื อบทความจากสํานักข่าวอืนๆได้ เพียงอย่างเดียว ประเด็นทีออกมา
ผ่านสือเว็บไซต์ฯจึงมีรูปแบบเป็ นการนําเสนอสถานการณ์ปัจจุบนั เพียงประเด็นเดียวทีโดดเด่น หรื อ
เป็ นสือทางเลือกของสือทางเลือกอีกสือหนึง (เว็บไซต์ฯเป็ นสือทางเลือกทีต่อยอดในการนําเสนอ
ประเด็นเนื 'อหาของสือทางเลือกอืนโดยนํามาแปลเป็ นภาษาไทย)
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8.1.2 ประเด็นเนื 'อหาหลัก
จากการเปรี ยบเทียบสือทังสองประเภทในตารางเบื
'
'องต้ นพบว่าประเด็นภาพรวมเนื 'อหา
หลัก มีทงส่
ั ' วนทีเหมือน และแตกต่างกัน สําหรับภาพรวมส่วนทีเหมือนกันในการนําเสนอประเด็น
เนื อ' หาผ่ า นสื อ ทัง' สองประเภทคื อ การนํ า เสนอประเด็ น เนื อ' หาด้ า นลบที ส ะท้ อ นปั ญ หาและ
ผลกระทบทีเกิดขึ 'นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพม่า โดยปรากฏการณ์ ทางสังคมดังกล่าวได้ ส่งผลให้ เกิด
ความเลวร้ าย,ความรุ นแรง,ความไม่ยุติธรรม, และปั ญหาเชิงนโยบายซึงส่งผลให้ เกิ ดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในรู ปแบบต่างๆแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทียงั คงมีอยู่ จึงทําให้ เห็นความเหมือนกันของ
สือทังสองประเภทในแง่
'
ของการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาหลัก ซึงไม่ว่าจะอยู่ในบริ บทช่วงเวลาก่อน
หรื อหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าก็ตาม สือทังสองยั
'
งคงตอกยํ 'าให้ เห็นประเด็นเนื 'อหา
เหล่านี ' ซึงได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ พม่าได้ เปลียนผ่านเป็ นประชาธิ ปไตยแล้ วก็ตาม รู ปแบบปั ญหา
ต่างๆเหล่านันก็
' ไม่ได้ หายไปพร้ อมกับการเปลียนแปลงทางการปกครองทีเพิงเกิดขึ 'น
ในส่วนภาพรวมประเด็นเนื 'อหาหลักทีแตกต่างกันของสือทังสองประเภทคื
'
อ “ประเด็นเรื อง
สิ ทธิ เสรี ภาพ และกระบวนการสร้ างพื 2นที สันติ ภาพร่ วมกันระหว่างกลุ่มชาติ พนั ธุ์ต่างๆกับรัฐบาล
พม่ า” ทีผ้ ูผลิตได้ ให้ ความสํ าคัญในการเลือกนําเสนอผ่านสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ซึง
ประเด็นนี 'ถือเป็ นความแตกต่างทีเห็นได้ ชดั ระหว่างสือทังสองประเภท
'
เพราะเป็ นประเด็นทีผ้ ูผลิต
ไม่เคยให้ ความสําคัญในการนําเสนอผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์มาก่อนไม่ว่าจะเป็ นช่วงก่อน
หรื อหลังการเปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยก็ ตาม* ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นจุดเปลี ยน หรื อความ
แตกต่างทีเกิดขึ 'นมา อย่างไรก็ตามแม้ เว็บไซต์ฯจะให้ ความสําคัญ หรื อตืนตัวในการเลือกนําเสนอ
ประเด็นทีเกียวข้ องกับพัฒนาการประชาธิปไตยทีส่งผลในด้ านดีในมิติทีเกียวกับสิทธิเสรี ภาพแบบ
ใหม่ ๆ ที เ กิ ด ขึ น' ในพม่ า และมี ก ารเปลี ย นแปลงในการนํ า เสนอประเด็ น เนื อ' หาบางมิ ติ ที ไ ม่ ไ ด้
วิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลพม่า หรื อการกระทําต่างๆทีมาจากทางการพม่าเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที
วารสารฯได้ ให้ ความสํ าคัญในการนํ าเสนอ ซึง เป็ นพัฒนาการในการนํ าเสนอเนื อ' หาของสื อที ดู
เหมือนจะเปลียนแปลงไปบางส่วนในเชิงของการสะท้ อนให้ เห็นมิติทีเป็ นเชิงบวกเพิมมากขึ 'น แต่ก็
ยังคงเน้ นหรื อสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่ยตุ ิธรรม ความรุ นแรงของกองทัพ และปรากฏการณ์ทีเป็ น
ปั ญหาหรื อผลกระทบต่างๆทียงั คงมีอยูใ่ นพม่า
*

การดําเนินงานส่วนใหญ่ของสือวารสารสาละวินโพสต์จะอยู่ในบริ บททีพม่าเป็ นเผด็จการอย่างเข้ มข้ น หรื อแม้ เปลียนผ่าน
แล้ วในช่ วงเวลาหลังจากนัน' เป็ นระยะเวลาสันๆก็
' ไม่ได้ ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงในการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาแต่อย่างใด ในทาง
กลับกันสือฯก็ยังสะท้ อนเนื 'อหาเดิมๆทีไม่เปลียนแปลง หรื ออาจเปลียนแปลง แต่เป็ นการเปลียนแปลงทีเต็มไปด้ วยข้ อกังขาต่างๆนานา
เห็นได้ จากการนําเสนอประเด็นทีเป็ นการวิพากษ์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ประชาธิปไตยทีเกิดขึ 'นมาในสังคมพม่าด้ วยความไม่เชือใจ
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8.1.3 การเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่ากับบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดน
จากการศึกษา และวิเคราะห์สือทางเลือกข้ ามพรมแดนพบว่า สือ “วารสารสาละวินโพสต์
และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ” มี นยั ยะในการนําเสนอประเด็นเนื อ' หาทีมีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ วารสารสาละวินโพสต์ [จะดําเนินงานอยู่ในบริ บทเวลาที พม่าปกครองภายใต้ ระบอบ
เผด็จ การทหาร] ส่ง ผลให้ สื อ วารสารฯสามารถที จ ะทํ าหน้ า ที ใ นการเป็ นสื อทางเลื อกได้ อย่ า ง
สมบูร ณ์ อาทิ การเป็ นสื อที มุ่ง ปฏิ เ สธ หรื อท้ า ทายอํ านาจทางการเมื อง หรื อสถาบันอํ า นาจที
เกี ยวข้ องกับรั ฐ บาลเผด็จ การทหารพม่าได้ อย่างเปิ ดเผย และการนํ าเสนอเนื อ' หาในเชิ ง ความ
ต้ อ งการที จ ะเปลี ย นแปลงทางสัง คม 1 ซึ ง ในที นี ค' ื อ การเรี ยกร้ องให้ เ กิ ด การเปลี ย นแปลงทาง
ความคิดที มองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลักษณะของความเป็ นอื น มาเป็ นการมองอี กมุมหนึงที ให้
คุณค่าในสถานะความเป็ นบุคคลทีเท่าเทียมกันกับพลเมืองหลักภายในประเทศพม่า โดยทีรัฐบาล
พม่าต้ องให้ ความสําคัญ และยอมรับในเรื องความแตกต่างหลากหลายในพหุอตั ลักษณ์ ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยูภ่ ายในประเทศ
ด้ ว ยบริ บ ทจากการที พ ม่ า อยู่ ภ ายใต้ อ าญาสิ ท ธิe ท างการปกครองในรู ป แบบรั ฐ เผด็ จ
การทหารอย่างเข้ มข้ นนัน' ยิงทําให้ สือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ในฐานะเป็ นสือทางเลือกเพือ
ประชาธิ ปไตยต่างให้ ความสํ าคัญกับการทํ าหน้ าที เป็ นตัวแทนในการตรวจสอบการทํ างานของ
รัฐบาลพม่าอย่างต่อเนือง เห็นได้ จากการตรวจสอบความผิดปกติจากการกระทําทุกรู ปแบบของ
รัฐบาลทหาร (อาทิ การทุจริ ตประพฤติมิชอบ,ความไม่ยุติธรรม,ความรุ นแรง,ความเลวร้ ายของ
รัฐบาล หรื อผู้นําทหาร) ที มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ากลุ่มต่างๆ ลักษณะเหล่านี ส' ่งผลให้ สือวารสาร
สาละวินโพสต์เป็ นสือทางเลือกทีสามารถทําหน้ าทีเป็ นตัวกลางในการต่อต้ านอํานาจรัฐ/ทางการ
พม่าได้ อย่างเต็ม ที เห็ นได้ จ ากทิ ศทางในการนํ าเสนอเนื อ' หาต่างๆของวารสารฯที แ ม้ จ ะมี มุม ที
หลากหลายมิติ หลากหลายคอลัมน์ แต่ทว่าจุดเด่นที สําคัญก็ คือการมุ่งนํ าเสนอเพี ยง “มิติด้าน
เดียว” ทีเป็ นด้ านลบซึง สะท้ อนให้ เห็นความรุ นแรง,ความเลวร้ าย,ความไม่ยตุ ิธรรมของรัฐบาลพม่า
ทีกระทําต่อประชาชน หรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีอาศัยภายในประเทศ
แต่แล้ วเมือพม่าเข้ าสู่กระบวนการเปลียนผ่านประชาธิปไตยสืบเนืองจากการเลือกตังเมื
' อ
วันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 สือประเภทเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ กลายมาเป็ นสือใหม่ที
ทํ าหน้ าที ใ นการนํ าเสนอเนื อ' หาแทนวารสารสาละวิ นโพสต์ ทีไ ด้ ยุติบทบาทไปในเดื อนตุล าคม
1

หน้ า 6.

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิe, สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),
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พ.ศ.2554 การทํ า หน้ า ที ข องสื อ เว็ บ ไซต์ ฯ จึ ง อยู่ ใ นบริ บ ทช่ ว งเวลาภายหลัง การเปลี ย นผ่ า น
ประชาธิ ปไตยพม่าเป็ นที เรี ยบร้ อยแล้ ว ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาที อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญพม่าปี
2551 ซึ ง มี บ ทบัญ ญั ติ ที ใ ห้ ค วามคุ้ม ครองในเรื องสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของพลเมื อ ง ในที นี ร' วมถึ ง
สือสารมวลชนทีมากขึ 'นด้ วยนัน' ดังใจความสําคัญในประกาศรัฐธรรมนูญพม่าฉบับปั จจุบนั มาตรา
354 วรรคหนึง บทที 8 ความว่า
“ (a) Every citizen shall be at liberty…to express and publish freely their
convictions and opinions.
(d) ...to develop their language, literature, culture they cherish, religion
they profess and custom...”2

จากข้ อบัญญัติในรั ฐธรรมนูญพม่าฉบับปั จจุบนั ดังเกริ นกล่าวได้ แสดงให้ เห็นว่ารั ฐบาล
พม่าได้ ให้ ความสําคัญกับสิทธิ และเสรี ภาพของพลเมืองทุกคนในการแสดงความคิดเห็น หรื อการ
นําเสนอความคิดเหล่านันในมิ
' ติของอุดมการณ์ ตา่ งๆได้ โดยอิสระ นอกจากนี 'ภายหลังการเปลียน
ผ่านประชาธิ ปไตยทีมาจากการเลือกตังเมื
' อวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 นัน' รัฐบาลพม่าได้ ให้
ความสําคัญกับการปฏิรูปสือทีมีอยูภ่ ายในประเทศพม่า เห็นได้ ชดั จากการเปิ ดโอกาสให้ สือสิงพิมพ์
ในพม่าทุกประเภทสามารถที จะตีพิมพ์ ได้ โดยไม่มีการตรวจสอบ หรื อการเซ็นเซอร์ สื ออี กต่อไป
สือสารมวลชนในพม่าจึงเริ มมีความผ่อนคลาย และสามารถสือสารในประเด็นทีต้องการสือออกมา
ได้ มากขึ 'น* ในขณะเดียวกันก็เกิดการตืนตัวของสือ เห็นได้ ชดั จากวงการสือมวลชนในพม่าทีเติบโต
ขึ 'นอย่างรวดเร็ ว รวมถึงมีการจัดรู ปแบบองค์กรสือทีมีความหลากหลาย ปรากฏการณ์ ใหม่ต่างๆ
เหล่านี จ' ึง เริ ม เติบโตและมี พื น' ที ม ากขึน' ในช่วงเวลาดัง กล่าว ส่ง ผลให้ สื อทางเลื อกทัง' ที ทํางาน
ภายในประเทศพม่า (รวมถึงสื อที ทํางานอย่างลับๆในอดีต) สามารถที จะแสดงบทบาทความมี
ตัวตนทีแท้ จริ งของสือต่างๆออกมาได้ อย่างอิสระ และไม่ต้องกลัวการถูกตรวจสอบ หรื อถูกควบคุม
พิจารณาในทางกฎหมายจากทางการพม่าเหมือนในอดีต ลักษณะดังกล่าวได้ ส่งผลทําให้ เกิดพื 'นที
สาธารณะในการสื อสารของพลเมื องที เ ริ ม มี ม ากขึน' พลเมื องทุกคนสามารถมี ส่วนร่ วมในการ

2

Online Burma/Myanmar library, Constitution of the Republic of the Union of Myanmar [Online], 2 October
2013, แหล่งทีมา http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
*
ตังแต่
' เดือนมิถนุ ายน ปี พ.ศ. 2554 ผลพวงจากการยกเลิกการตรวจสอบสือ หรื อยุติการเซ็นเซอร์ ของรัฐบาลพม่าภายใต้ การ
นําของพลเอกเต็งเส่งนัน' ได้ ส่งผลให้ สือสิงพิมพ์ในพม่าทังหมด
'
(อาทิ วารสาร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ์,และสือสิงพิมพ์อืนๆ) ได้ รับอนุญาต
ให้ ตีพิมพ์ออกมาโดยไม่ต้องผ่านกองตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารของพม่า หรื อกองเซ็นเซอร์ อีกต่อไป บริ บทดังกล่าวทีเกิดจากการปฏิรูป
สือสารมวลชนของรัฐบาลได้ ส่งผลให้ เกิดเสรี ภาพสือทีสามารถทําหน้ าทีของสือเพือมวลชน และมีพื 'นทีในการแสดงออกทีเพิมมากขึ 'น
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สือสาร หรื อมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างสือกับสังคมภายนอกได้ อย่างอิสระ ภายใต้ ความคุ้มครอง
ในข้ อบัญญัติตา่ งๆตามกฎหมายของรัฐบาลประชาธิ ปไตยทีมีความผ่อนคลายมากขึ 'น สือจึงเป็ น
องค์กรทีพลเมืองสามารถใช้ เพือถ่ายทอดประเด็นความต้ องการ ทรรศนะ มุมมองทางความคิดออก
สูส่ งั คมได้ ในระดับหนึง (ยังไม่เสถียร) แต่อย่างน้ อยพื 'นทีการสือสารของสือในช่วงเวลานี 'นับว่าเริ ม
ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เห็นได้ จากการกล้ าเปิ ดเผยตัวเองของสือต่อต้ านทีทํางานอย่างลับๆและผิด
กฎหมายในอดี ต (ก่ อ นการเปลี ย นผ่ านฯ) รวมถึ ง สื อ ทางเลื อ กข้ า มพรมแดน หรื อสื อ พลัด ถิ น
หลากหลายสือทีสามารถเข้ ามาดําเนินงานสานต่ออุดมการณ์เดิมภายในประเทศพม่าได้
แม้ การดําเนินงานของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในบางส่วนจะเปลียนไปในแง่การดําเนิน
บริ หารงานหรื อองค์กร แต่สําหรับ “เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์” ในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ าม
พรมแดนประเภทหนึงทีทํางานในประเทศไทยภายใต้ บริ บทการเปลียนแปลงทีเกิดจากพัฒนาการ
ประชาธิ ปไตย และการปฏิ รูปสื อของรั ฐบาลภายหลังการเปลี ยนผ่านการปกครองในพม่านัน' ก็
ได้ รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะด้ านงบประมาณสําหรับการผลิตสือทีถกู ตัดลง การเปลียนแปลง
ในเชิงการบริ หารองค์กรบางส่วนทีมีลกั ษณะการทํางานในรูปแบบ Part-Time นอกจากนี 'ทิศทางใน
การเลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาก็มีการเปลียนแปลงด้ วยเช่นกันในบางมิติ เห็นได้ จากทิศทางใน
การนําเสนอประเด็นเนื อ' หาทีมีการเปลียนแปลง และมีความแตกต่างไปจากการนํ าเสนอในสื อ
วารสารฯกล่าวคือ การเลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาผ่านสือมีความยืดหยุ่นมากขึ 'น เห็นได้ ชดั จาก
การเลื อ กนํ า เสนอประเด็ นข่า วหรื อสถานการณ์ พ ม่ าที ไ ม่ไ ด้ ม องในมิ ติด้ านลบที มุ่ง โจมตี หรื อ
ต่อต้ านการกระทํ าเผด็จ การ หรื อความไม่เ ป็ นธรรมอย่างสุดขัว' ของรั ฐ บาลพม่าเพี ยงมิ ติเ ดี ยว
เท่านัน' หากแต่มีการปรับมุมมองหรื อกระบวนทัศน์ในการเลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาทีเปิ ดกว้ าง
มากขึ 'น ยอมรับกับการเปลียนแปลงระดับหนึงที เกิดจากพัฒนาการของประชาธิ ปไตยในพม่า ที
ส่งผลดีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มต่างๆในบางเรื องหรื อบางประเด็น (ยังไม่ 100 เปอร์ เซ็นต์) ไม่ว่าจะ
เป็ นการเลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาทีมองมิติเรื องสิทธิ และเสรี ภาพทีเพิมมากขึ 'นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ รวมถึงผลดีทีเกิดจากแผนพัฒนาของรัฐบาลภายหลังการเปลียนผ่านฯทีต้องการสร้ างความ
ปรองดองแห่งชาติร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มต่างๆ (ทังกองกํ
'
าลังกู้ชาติ,กองกําลังติดอาวุธ,
และกลุม่ อืนๆ) ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการยุตคิ วามรุนแรง และสร้ างความปรองดองทีอยู่บนพื 'นฐาน
ของข้ อตกลงร่วมกันทังสองกลุ
'
่มเพือจะพัฒนาไปสู่กระบวนการสร้ างสันติภาพต่อไป ปรากฏการณ์
นี 'ได้ ส่งผลดีตอ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในระดับหนึงด้ วยเช่นกัน และสือเว็บไซต์ฯเองก็ไม่ได้ ปฏิเสธทีจะ
นําเสนอผลด้ านดีทีเกิดขึ 'นออกมา
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ลักษณะดังกล่าวถื อเป็ น “ความแตกต่าง” ที สําคัญในแง่ข องการเปลี ยนแปลงเนื อ' หาที
นําเสนอผ่านสือของผู้ผลิตเว็บไซต์ฯ กล่าวคือ วารสารสาละวินโพสต์จะมีแง่มมุ ทีมองปรากฏการณ์
ทางสังคมการเมื องพม่าเพียงมิติด้านลบทีเป็ นปั ญหาและผลกระทบทางการเมื องเผด็จการเป็ น
หลัก ใหญ่ มิ ติ เ ดี ย วเท่ านัน' ในขณะที เ ว็ บ ไซต์ ส าละวิ น นิ วส์ อ อนไลน์ จ ะให้ ค วามสํ า คัญ ในการ
นําเสนอผลกระทบด้ านดีทีเกิดขึ 'นมาจากปรากฏการณ์ การเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยในบางเรื อง
(ทียงั มีปัญหา และไม่เสถียรในบางมิติ) โดยการนําเสนอมิติด้านดีทีเกิดขึ 'นมาจากการเปลียนผ่าน
ประชาธิปไตยแม้ นยั ยะหนึงจะมีการสะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลียนแปลงของผู้ผลิตระดับหนึง แต่ใน
ขณะเดียวกัน การนําเสนอมิติทีเป็ นผลพวงทีดีจากเปลียนผ่านประชาธิปไตยทีเพิงเกิดขึ 'นมา ก็มา
พร้ อมกับการยังคงเน้ นยํ 'าในเจตนารมณ์ เดิมซีงเป็ นอุดมการณ์ หลักในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ าม
พรมแดนทีเริ มเกิดขึ 'นมาตังแต่
' ปี พ.ศ.2545 คือ สือยังคงยึดมัน การทําหน้ าทีเป็ นสือทางเลือกข้ าม
พรมแดนในฐานะเป็ นตัวแทน หรื อกระบอกเสียงในการสะท้ อนประเด็นปั ญหา และผลกระทบทีเกิด
ขึ น' กั บ กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ พ ม่ า เช่ น เดิ ม ซึ ง ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า แม้ บ รรยากาศทางสัง คมการเมื อ งพม่ า จะ
เปลียนแปลงไป อีกนัยยะหนึงเว็บไซต์ฯก็ยงั คงยึดมัน อยู่บนพื 'นฐานของการนําเสนอข้ อเท็จจริ งที
เกิดขึ 'นเหมือนเดิม ยังคงคอยเฝ้าตรวจสอบการทํางาน การทุจริ ตประพฤติมิชอบของรัฐบาล และ
สํารวจความผิดปกติทกุ อย่างทีเกิดขึ 'นกับบ้ านเมือง อาทิ การนําเสนอประเด็นเนื 'อหาทีตอ่ ต้ านการ
กระทําทีปราศจากความเป็ นธรรม และผลกระทบต่างๆทีรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ฯลฯ
ซึงมีอัตราส่วนในการนําเสนอทีมากกว่าประเด็นด้ านบวก หรื อด้ านดีทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ทางการปกครอง สะท้ อนให้ เห็นถึงเสถียรภาพของประชาธิปไตยทียงั คงมีช่องโหว่ และรอการแก้ ไข
ปั ญหา แต่อย่างน้ อยการนําเสนอเนื 'อหาทีมีสองแง่มมุ (ด้ านบวก และด้ านลบ) ของเว็บไซต์ฯ ก็ทํา
ให้ เห็นถึงความแตกต่างในแง่ของการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาของสือทังสองประเภท
'
 การเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า มีผลต่อการเปลียนแปลงประเด็นเนื 'อหาในการ
นําเสนอ ผู้วิจยั พบว่าผู้ผลิตมีการเปลียนแปลงในมิติการเลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาบางส่วน ซึง
โดยสรุปพอจะอธิบายการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาตามลําดับได้ ดงั ต่อไปนี '
o การนําเสนอเนื 'อหาในประเด็นเรื องศักยภาพ หรื อศักดิศe รี ในความเป็ นมนุษย์ และการ
ปกครองตนเองเพื อเปลี ยนผ่านความขัดแย้ ง ไปสู่การสร้ างสันติภาพที อยู่บนพื น' ฐานของความ
ปรองดองโดยคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
จากการศึกษาพบว่าสื อเว็ บไซต์ สาละวิ นนิ วส์ ออนไลน์ ใ นฐานะเป็ นสื อที ดําเนินงานใน
บริ บทภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่านัน' เป็ นสือทีให้ ความสําคัญอย่างมากกับการ
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นําเสนอบริ บทการเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึน' มาจากประชาธิ ปไตยในระยะเปลียนผ่าน กล่าวคือ สื อ
เว็บไซต์ฯจะให้ ความสําคัญอย่างมากกับการสะท้ อนประเด็นเนื อ' หาทีเกี ยวข้ องกับประเด็นเรื อง
ศักดิeศรี หรื อคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ทีเกี ยวกับ “สิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ มนุษยชน” ของกลุ่มชาติ
พันธุ์พม่า ซึงเป็ นกลุ่มทางสังคมทีมีอตั ลักษณ์เฉพาะเป็ นของตัวเอง สือได้ สะท้ อนให้ เห็นว่ารัฐบาล
พม่าต้ องยอมรั บในเรื องความแตกต่างหลากหลายของพลเมืองภายในประเทศเป็ นการเบื 'องต้ น
เสียก่อน และต้ องเข้ าใจในมิติความต้ องการของกลุ่มทางสังคมทีมีความแตกต่าง ซึงในทีนี 'คือ การ
เปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่ าสามารถเข้ า มามี ส่ วนร่ วมในการปกครองพื น' ที ข องตนเองได้
โดยตรง ซึงไม่ใช่อยู่ภายใต้ การดูแลกํากับของรัฐบาลพม่าในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว รัฐจึงต้ อง
ให้ ค วามสํ า คัญ ในมิ ติ ข องความหลากหลาย และพร้ อมที จ ะปรั บ เปลี ย นพัฒ นาพม่ า ให้ เ ป็ น
ประชาธิ ปไตยทีอยู่บนพื 'นฐานของการเคารพสิทธิ มนุษยชน สือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จึง
เป็ นสือกลาง หรื อกระบอกเสียงในการทําหน้ าทีเป็ นสือทางเลือกเพือเรี ยกร้ องให้ เกิดประชาธิปไตย
ทีพฒ
ั นาไปสูส่ นั ติภาพร่วมกันมากขึ 'น แม้ ปัจจุบนั จะอยูใ่ นรูปแบบของการพัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อย
ไปก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็ นจุดเริ มต้ น หรื อนิมิตรหมายทีดีของการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า ดังนัน'
จึงเห็นได้ วา่ สือให้ ความสําคัญอย่างมากกับประเด็นเรื องสิทธิมนุษยชนทีอยู่ภายใต้ บรรยากาศทาง
สัง คมที เ ป็ นประชาธิ ปไตย (ซึง เป็ นมิ ติทีแ ตกต่างจากการกดขี ทารุ ณ ที ม าจากรั ฐ ) การที สื อให้
ความสํ า คัญ กั บ การนํ า เสนอประเด็ น เนื อ' หาดัง กล่ า ว จึ ง สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า เรื อ งดัง กล่ า วมี
ความสําคัญในแง่ของศักดิeศรี ความเป็ นมนุษย์ทีสงั คมพึงตระหนักว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์ในฐานะเป็ น
พลเมืองกลุ่มหนึงสามารถบริ หารจัดการพื 'นทีของตนเองได้ โดยปราศจากการบังคับจากภายนอก
สิทธิ เสรี ภาพ หรื อสิทธิ ชุมชนในมิตินี 'จึงเป็ นสิงที รัฐบาลควรให้ ความสําคัญ และเปิ ดพื 'นทีให้ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่าสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการพื 'นทีของตนเองได้ ท่ามกลางบรรยากาศทาง
สังคมทีเป็ นประชาธิ ปไตย ซึงจะเป็ นผลดีต่อการสร้ างพื 'นทีสนั ติภาพ และร่ วมกันพัฒนาประเทศ
พม่าในฐานะเป็ นประเทศทีอดุ มไปด้ วยพหุทางสังคมวัฒนธรรมอันแตกต่างและหลากหลาย ซึงจะ
ช่วยขจัดปั ญหาความขัดแย้ ง หรื อสงครามการสู้รบระหว่างกันที มีมาอย่างต่อเนื องในอดีตลงได้
และในทีสดุ “สันติภาพ” ทีอยูบ่ นพื 'นฐานของความปรองดองก็สามารถเกิดขึ 'นได้ อย่างแท้ จริ ง
o การนําเสนอเนื 'อหากลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าในลักษณะทีครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้ บริ บทการ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
ภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตย เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ได้ ให้ ความสําคัญ
อย่ า งมากกับ การนํ า เสนอประเด็ น เนื อ' หาที เ กี ย วข้ อ งกับ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ทุ ก มิ ติ ไม่ เ ฉพาะเรื อ ง
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การเมื อ งชาติ พัน ธุ์ เ ท่ า นัน' แต่เ ป็ นเรื อ งอื น ทัว ๆไปที เ กี ย วข้ อ งกั บ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ พ ม่ า เพื อ ที จ ะ
เสริ มสร้ างความเข้ าใจให้ กับผู้รับสารได้ ปรับเปลียนความคิดเชิงอคติ และมองกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
ด้ วยสายตาทีมีความเข้ าใจซึง กันและกัน อย่างทีแสงลืน (ชาวไทใหญ่) ซึงเป็ นผู้ผลิตเว็บไซต์ฯ ได้ ให้
สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ของการนําเสนอเนื 'อหาผ่านเว็บไซต์ฯ ดังใจความทีสําคัญว่า
“เราอยากให้คนไทยเกิ ดความเข้าใจเกี ยวกับกลุ่มชาติ พนั ธุ์พม่าที ครอบคลุมทุกมิ ติ
ในทุกๆเรื อง โดยในเนื 2อหาที เรานํ าเสนอผ่านเว็บไซต์ นนั2 จะเป็ นประเด็ นเหตุการณ์ ทีอยู่ใน
ความสนใจของผู้ติดตามข่ าวสารพม่ า ทันเหตุการณ์ ในขณะเดี ยวกันก็ เป็ นประเด็ นหรื อ
เรื องราวอีกด้านหนึงทียังไม่มีใครรู้ แต่ทกุ ๆเรื องทีนําเสนอก็จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน”3

ด้ วยลักษณะความต้ องการดังกล่าวของผู้ผ ลิตสื อฯ จึง ส่งผลให้ ประเด็นเนื อ' หาที ผ้ ูผลิ ต
นํ าเสนอออกมานัน' มี ความครอบคลุม ทุกมิ ติ อาทิ มิ ติด้านการเมื อง สัง คมวัฒ นธรรม สถานที
สําคัญต่างๆ และเรื องอืนทัว ๆไป ผู้ใช้ สือจึงสามารถเข้ าใจกลุ่มชาติพนั ธุ์ในมิติทีกว้ างมากยิงขึ 'นที
ไม่ได้ จํากัดเฉพาะเพียงมิติด้านใดด้ านหนึงเพียงอย่างเดียวเท่านัน' การนําเสนอเนื 'อหาของผู้ผลิต
สือในการส่งเสริ มความเข้ าใจทุกมิตนิ นจึ
ั ' งทําให้ ขอบเขตความเป็ นสือทางเลือกมีพื 'นทีทีมากไปกว่า
กรอบคํานิยามของนักคิดด้ านสื อสารมวลชน (อย่างทีกล่าวในตอนต้ น) เพราะเป็ นสือที ไม่ได้ มุ่ง
ต่อต้ านรัฐบาล หรื อการกระทําทีปราศจากความชอบธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านัน' แต่เป็ นสือทีมุ่ง
เสริ มสร้ างความเข้ าใจเกียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าผ่านการนําเสนอในมุมมองทีครอบคลุมทุกมิติ ไม่
ว่าจะเป็ นพัฒนาการทีดีขึ 'นจากผลพวงของการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยทีส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า หรื อยังมีบางมิติทียงั รอการแก้ ไขจากรัฐบาล ฯลฯ ดังนันทุ
' กมิติทีสือเลือกนําเสนอไม่
ว่าจะเป็ นมิตดิ ้ านดี หรื อด้ านลบทีเกิดขึ 'นกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า เว็บไซต์ฯก็จะสะท้ อนออกมาให้ ผ้ รู ับ
สารได้ รับรู้ ลักษณะดังกล่าวจึงทําให้ เห็นได้ วา่ ผู้ผลิตสือก็ไม่ได้ ปฏิเสธทีจะนําเสนอมิติในด้ านบวกที
เกิดจากพัฒนาการทางสังคมทีเปลียนแปลงไป เพียงแต่ทกุ ประเด็นทีเลือกนําเสนอออกมานันต้
' อง
อยูบ่ นพื 'นฐานของความเป็ นจริ ง ทีมีหลักฐานข้ อเท็จจริ งมารองรับ
o การนําเสนอเนื 'อหาในประเด็นสิทธิทางการเมือง และสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกของ
ประชาชน (ซึง มีบางมิตทิ ียงั ไม่เสถียร)
สํ า หรั บ ประเด็ น เนื อ' หาในแง่ นี ถ' ื อเป็ นจุด เด่น ที สํ า คัญ ในการนํ า เสนอเนื อ' หาผ่ า นสื อ ฯ
ภายหลังการเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยพม่าเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว การนําเสนอเนื 'อหาของสือในมิติ
3

สัมภาษณ์ แสงลืน, ผู้แปลข่าวและจัดทําเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์,31 มีนาคม 2556.
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เรื อง “สิทธิทางการเมือง และสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกของประชาชน” นันเกิ
' ดขึ 'นมาจาก
ผลพวงของการพัฒนาประชาธิปไตยทีเกิดขึ 'นในพม่า อาทิ สิทธิเสรี ภาพทางการเมืองของนางออง
ซานซูจี (การเปิ ดพื 'นทีให้ ได้ รับอิสระในการดํารงชีวิต, เปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง,
เปิ ดโอกาสให้ พบปะผู้นําเชือมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ฯลฯ), สิทธิเสรี ภาพของกลุ่มชาติพนั ธุ์
กลุม่ ต่างๆ (การเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์มีพื 'นทีในการแสดงออกซึง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง,สิ ทธิ ใ นการอยู่อาศัยภายในประเทศของกลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่าพลัดถิ น, สิ ทธิ ในความเป็ น
พลเมืองของประเทศทีรัฐได้ เริ มจัดทําบัตรประชาชนครัง' แรกกับผู้พลัดถิน ฯลฯ), สิทธิเสรี ภาพของ
นักโทษการเมือง (การปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองให้ ได้ รับความเป็ นอิสระจากการถูกจําคุกกักขัง
อันเนื องมาจากความขัดแย้ ง หรื อความแตกต่างทางความคิดทางการเมื อง), สิทธิ เสรี ภาพของ
สือสารมวลชน (การเปิ ดพื 'นทีให้ กบั สือทางเลือกเข้ ามาทํางานภายในประเทศ, การเปิ ดโอกาสให้ มี
การซื อ' ขายสื อประเภทต่างๆภายในประเทศ ฯลฯ), สิทธิ เ สรี ภาพในด้ านความสัม พัน ธ์ ระหว่าง
ประเทศทีเปลียนแปลงไป (การเดินทางเข้ ามาเชือมความสัมพันธ์ ของผู้นําประเทศต่างๆ และร่ วม
จัดทําแผนพัฒนานโยบายต่างๆ, การยกเลิกการควําบาตร ฯลฯ) การนําเสนอเนื 'อหาในลักษณะ
ดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตสื อมีทรรศนะทีเปลียนแปลงไปในแง่ของการนําเสนอประเด็น
เนื 'อหาผ่านสือ เห็นได้ จากนําเสนอเนื 'อหาในเชิงของการมองปรากฏการณ์ทางสังคมพม่าทีดีขึ 'น สืบ
เนืองมาจากผลพวงของพัฒนาการประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตามแม้ ในด้ านหนึง ผู้ผลิตสือจะให้ ความสําคัญในการนําเสนอมิติด้านบวกทีเกิด
จากพัฒนาการประชาธิปไตยในมิตขิ องสิทธิและเสรี ภาพทีสง่ ผลดีตอ่ ประชาชนพม่า แต่ก็ถือว่าเกิด
ขึน' กับบางมิติ หรื อบางปรากฏการณ์ ใ นสังคมพม่าเท่านัน' เพราะรั ฐ ยังคงควบคุม สิทธิ เ สรี ภาพ
บางอย่าง ซึง ส่งผลให้ เสรี ภาพที ไ ด้ มาไม่ส ามารถครอบคลุม ทุกมิ ติทีเ กิ ดขึน' ในสัง คม อาทิ การ
ควบคุมพื 'นทีในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์บางกลุ่ม, เสรี ภาพด้ านสือมวลชนที
ยังคงถูกคุกคามจากรัฐบาลพม่าผ่านการเซ็นเซอร์ ในรูปแบบต่างๆ (บางสือ) ฯลฯ
ดังนันในมิ
' ตนิ ี 'จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ รัฐบาลจะให้ ความคุ้มครองในเรื องสิทธิและเสรี ภาพที
มากขึ 'น แต่อีกมุมหนึง ก็ยงั รอการแก้ ไขปั ญหาการถูกลิดรอนสิทธิและเสรี ภาพในบางมิติ โดยทังสอง
'
ประเด็นเนื 'อหาทีสือนําเสนอจึงแสดงให้ เห็นว่า พัฒนาการประชาธิ ปไตยในพม่าได้ ส่งผลดีตอ่ สิทธิ
และเสรี ภาพทีเพิมมากขึ 'นของพลเมืองบางกลุม่ และบางประเด็นเท่านัน' สิทธิและเสรี ภาพทีเกิดขึ 'น
จึงยังไม่เสถียรแน่นอนตายตัว เพราะยังมีบางมิตทิ ียงั ถูกลิดรอน หรื อควบคุมจากรัฐบาล
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8.2 อภิปรายผล
สําหรับการอภิปรายผลนัน' ผู้วิจยั จะแบ่งการอภิปรายผลอย่างสังเขปออกเป็ น 3 ประเด็น
หลักเพือวิเคราะห์ให้ เห็นความสําคัญของสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ ออนไลน์ ในฐานะเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนที มีบทบาทสํ าคัญในการนํ าเสนอเรื องราว
เกียวกับประเทศพม่า
8.2.1 ความสําคัญ และบทบาทการเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนของวารสารสาละวินโพสต์ และ
เว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
 บทบาทการเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในสถานการณ์ทีรัฐบาลพม่าควบคุมสืออย่าง
เข้ มงวด
สํ า หรั บ ประเด็ น นี จ' ะเห็ น ได้ ชัด ในสื อ ทางเลื อ กข้ า มพรมแดนที อ ยู่ ใ นบริ บ ททางสัง คม
การเมืองพม่าทีเป็ นเผด็จการอย่างเข้ มข้ น ซึงเป็ นช่วงระยะเวลาก่อนการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
ในพม่าที รัฐได้ ใ ช้ อํานาจในการเซ็ นเซอร์ ตรวจสอบสื อทุกประเภท หรื อแม้ กระทัง ภายหลัง การ
เปลียนผ่านประชาธิปไตยทีเกิดขึ 'นในพม่าแล้ วก็ตามทีมีสือบางส่วนยังคงถูกควบคุมหรื อตรวจสอบ
(ทังกระทํ
'
าโดยตรง และโดยอ้ อม) เพราะฉะนันแล้
' วเสรี ภาพของสือในพม่านัยยะหนึงก็ยงั คงมีพื 'นที
จํ ากัดในการแสดงออกทางความคิด หรื อไม่สามารถสื อสารเรื องราวต่างๆออกสู่สัง คมได้ อย่าง
สมบูรณ์ ด้ วยเหตุนี ' “สือทางเลือกข้ ามพรมแดน” จึงเข้ ามามีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นกลไกเพือ
ถ่ายทอดเรื องราวประเด็นต่างๆทีไม่สามารถสือสารภายในประเทศพม่าได้ โดยเฉพาะสือทางเลือก
ข้ ามพรมแดน “ในประเทศไทย” ทีถือได้ ว่าเป็ นพื 'นทีสําคัญในการเป็ นตัวแทนของสือในพม่าเพือ
สือสารเรื องราวต่างๆทีสือภายในประเทศพม่าไม่สามารถแสดงบทบาทในการสือสารออกมาได้
บทบาทสือทางเลือกข้ ามพรมแดน “ในประเทศไทย” ถือได้ ว่ามีความสําคัญอย่างมากใน
การนํ า เสนอถ่ า ยทอดเรื อ งราวเกี ย วกับ ประเทศเพื อ นบ้ า นอย่า งพม่ า เพราะด้ ว ยบริ บ ทพื น' ที
พรมแดนของประเทศพม่ามีอาณาเขตติดต่อกันกับประเทศไทย จึงส่งผลให้ เกิดการเคลือนไหวของ
กลุ่มต่างๆทีเกิดขึ 'นตามชายแดนอยู่เสมอ ประกอบกับการอพยพโยกย้ ายไปมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าเข้ ามายังประเทศไทย ส่งผลทําให้ สือทางเลื อกข้ ามพรมแดนที นําเสนอเรื องราวเกี ยวกับมิติ
ต่างๆในประเทศพม่ามีความสําคัญอย่างมาก
นอกจากนี 'ทีสําคัญคือ การทีประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงส่งผลให้ เกิด
สิทธิ และเสรี ภาพทางด้ านสื อสารมวลชนที สามารถสือสารประเด็นต่างๆทีหลากหลายมิติออกสู่
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สังคมได้ การสือสารจึงเป็ นสิงทีรัฐบาลไทยได้ ให้ ความคุ้มครอง และสนับสนุนองค์กรสือมวลชนที
ทํ างานภายในประเทศ ดังเห็นได้ ชัดจากประกาศรั ฐธรรมนูญ ปี 2550 หมวดที 3 เรื องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพ ส่วนที 7 เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสือมวลชน มาตราที45 ความว่า
“บุคคลย่อมมี เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็น การพูด การเขี ยน การพิ มพ์ การ
โฆษณา และการสือความหมายโดยวิ ธีอืน การจํ ากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึงจะกระทํ ามิ ได้
การสังปิ ดกิ จการหนังสือพิ มพ์หรื อสือมวลชนอื นเพือลิ ดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี 2 จะกระทํ า
มิ ได้ การห้ามหนังสือพิ มพ์หรื อสือมวลชนอืนเสนอข่าวสารหรื อแสดงความคิ ดเห็นทัง2 หมดหรื อ
บางส่วน หรื อการแทรกแซงด้วยวิ ธีการใดๆ เพือลิ ดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี 2 จะกระทํ ามิ ได้
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ งได้ตราขึ2นตามวรรคสอง”4

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้ วยสิทธิ และเสรี ภาพของสือสารมวลชนดังทีผ้ ูวิจัยได้
นํ า มากล่ า วเบื อ' งต้ น นัน' ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ นถึ ง บริ บ ททางสัง คมที เ อื อ' ต่อ การดํ าเนิ น งานของสื อ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย เพราะระบอบประชาธิปไตยในไทยได้ ให้ ความคุ้มครองใน
เรื องสือมวลชนทีครอบคลุมทุกสือ ซึงตรงกันข้ ามกับบริ บททางสังคมการเมืองพม่าทีแม้ จะมีการ
ประนีประนอมกันมากขึ 'นในปี พ.ศ.2555 ทีรัฐบาลเต็งเส่งได้ ประกาศยุติการเซ็นเซอร์ ต้นฉบับก่อน
ตีพิมพ์ของสือสิงพิมพ์ทุกชนิด แต่เมือพิจารณาในคู่มือจริ ยธรรมสือ 16 ข้ อทีได้ ออกประกาศหลัง
การเปลียนผ่านประชาธิปไตย กลับพบว่ายังมีข้อหนึงทีบญ
ั ญัติให้ สือมวลชนยึดถือปฏิบตั ิคือ “การ
ห้ามวิ พากษ์ วิจารณ์ รัฐ และห้ามใช้ถ้อยคํ าที ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนปลุกปั นบุคคลและองค์ กรใดๆ
ให้ต่อต้านรัฐ รวมทัง2 ข้อความที เป็ นอันตรายต่อความสัมพันธ์ กบั ประเทศอื นๆ”5 ซึงนัน ก็เป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นว่าเสรี ภาพสือในพม่าก็ยงั เกิดขึ 'นเพียงบางมิติเท่านัน' ซึงยังคงขาดความสมบูรณ์ ถือ
เป็ นสิงที ท้าทายของสือสารมวลชนในพม่า ฉะนัน' ด้ วยบริ บทต่างๆดังกล่าวมานัน' ถื อเป็ นเหตุผล
สําคัญทีทําให้ “สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทย” มีบทบาทในฐานะเป็ นสือทางเลือกเพือ
นําเสนอเรื องราวเกียวประเทศพม่าออกสูส่ งั คมโดยไร้ ข้อจํากัด ปราศจากการถูกควบคุม
บทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยจึงสามารถดําเนินงานได้ อิสระ ไม่ว่า
จะเป็ นความต้ องการในการสือสารเพื อการปฏิ เสธหรื อท้ าทายอํ านาจทางการเมื องหรื อสถาบัน
อํานาจของรัฐบาลพม่าอย่างเปิ ดเผย ผ่านการวิพากษ์ วิจารณ์ได้ อย่างเสรี โดยไม่ถกู ตรวจสอบ หรื อ
4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, มาตรา 45 รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
[ออนไลน์], 30 กันยายน 2556, แหล่งทีมา http://www.tamanoon.com/tamanoon50/
5
สุภตั รา ภูมิประภาส, สือพม่าบนถนนสู่ประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ,2556),หน้ า 13.
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ถูกเซ็นเซอร์ จากรัฐบาล สือทางเลือกข้ ามพรมแดนในประเทศไทยจึงเป็ นพื 'นทีในการแสดงออกของ
ประชาชน (Civic Space) เป็ นสือของประชาชน (Civic Media) ทีสามารถกระทําผ่านพื 'นที
สาธารณะ (Public Space) โดยให้ ความสํ าคัญกับเรื องเสรี ภาพของประชาชน (People’s
Liberation) และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการประชาธิปไตย (People’s Participation) ซึงก็สอด
รับกับการทํางานของ “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์” ในฐานะเป็ นสือ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนทีมีความสําคัญต่อการสือสารเพือแสดงความคิดเห็น หรื อปั ญหาของกลุ่มที
มักจะถูกมองข้ าม และไม่มี พืน' ที ในสื อท้ องถิ น และสื อระดับชาติ คุณลักษณะของสื อทางเลื อก
ดังกล่าวจึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ O’Sullivan ทีอบุ ลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิไe ด้ กล่าวไว้ 6
 วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนที
มีแง่มมุ และทรรศนะทีแตกต่างจากสือทางเลือกประเภทอืน
สํ าหรั บแง่มุมและทรรศนะที แ ตกต่างจากสื อทางเลื อกประเภทอื นของวารสารสาละวิ น
โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในทีนี 'คือ การเป็ นสือทางเลือกทีไม่ได้ ม่งุ ต่อต้ านอํานาจรัฐ
หรื อ อํ า นาจทางการเมื อ งอย่า งเปิ ดเผยเพี ยงอย่ างเดี ยวเท่านัน' หากแต่เ ป็ นสื อ ทางเลื อกข้ า ม
พรมแดนทีมีลักษณะเฉพาะอีกรู ปแบบหนึงที ต้องการสร้ างความเข้ าใจในประเด็นต่างๆเกี ยวกับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าโดยอยู่บนพื 'นฐานทีปราศจากอคติทางความคิด ลักษณะของสือทางเลือกข้ าม
พรมแดนประเภทนี 'จึงมีขอบเขต หรื อลักษณะทีไปไกลมากกว่ากรอบแนวคิด หรื อคํานิยามเกียวกับ
สื อ ทางเลื อ กอื น ทัว ๆไป ดัง เช่ น ขอบเขตคํ า นิ ย ามที ก ว้ า งกว่ า กรอบแนวคิ ด สื อ ทางเลื อ กของ
O’Sullivan ดังทีอบุ ลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิไe ด้ กล่าวไว้ วา่
“เป็ นสือประเภทหนึงที ปฏิ เสธ หรื อท้าทายอํ านาจทางการเมื องอย่างเปิ ดเผย และ
ต้องการให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงทางสังคม หรื อตรวจสอบค่านิ ยมตามประเพณี ของสังคม
อย่างวิ พากษ์ หรื อที มักถูกเรี ยกว่าเป็ นสื อที แตกต่างอย่างถอนรากถอนโคน และมี ลกั ษณะ
เป็ นสือทียืนอยู่บนขัว2 ตรงข้ามกับสือกระแสหลัก มักจะสือสารแสดงความคิ ดเห็น และปั ญหา
ของกลุ่มทีมักถูกมองข้าม และไม่มีพืน2 ทีในสือท้องถิ น และสือระดับชาติ ”7

6

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิe, สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),

7

อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิe, สือและสิทธิการสือสารของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2550),

หน้ า 6.
หน้ า 6.
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จากกรอบแนวคิดสื อทางเลื อกดัง กล่าว นัยยะหนึง ก็ ส อดคล้ องกับลักษณะการเป็ นสื อ
ทางเลือกของวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ เพียงแต่สือทังสองประเภท
'
มีลกั ษณะทีมากกว่ากรอบนิยามดังกล่าว เพราะนอกจากจะเป็ นสือทีต่อต้ านการกระทําทีไม่ชอบ
ธรรมของรั ฐ บาลพม่ า ซึ ง ทํ า ให้ เ ห็ น ลัก ษณะของสื อ ที ยื น อยู่บ นขัว' ตรงข้ า มกั บ รั ฐ แล้ ว นัน' สื อ
ทางเลือกประเภทนี 'ยังให้ ความสําคัญในมิติของการส่งเสริ มความเข้ าใจทีดีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า
อีกด้ วย กล่าวคือ การสร้ างความเข้ าใจใหม่ให้ กับผู้รับสารได้ ทราบข้ อมูลต่างๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่าทีอยูบ่ นพื 'นฐานของข้ อเท็จจริ งทีผ้ ผู ลิตสือได้ นําเสนอ เพราะบ่อยครัง' ทีสือหลักหรื อสือประเภท
อืนๆมักนําเสนอประเด็นเนื 'อหาเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าในเชิงลบ ไม่เข้ าใจปรากฏการณ์จริ งๆที
เกิดขึ 'นกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ การนําเสนอประเด็นเนื 'อหาของสืออืนๆจึงอยู่ในกรอบทีมีอคติทาง
ความคิดเป็ นพื 'นฐาน เนื 'อหาทีนําเสนอผ่านสือจึงเอนเอียงไปตามอคติของผู้เขียน ส่งผลให้ ผ้ รู ับสาร
ในฐานะผู้ใช้ สือไม่สามารรับรู้ และเข้ าใจความเป็ นจริ งทีเกิดขึ 'น หรื อหลงเชือไปตามการนําเสนอ
แบบผิดๆเหล่านัน'
ด้ วยลักษณะปั ญหาของความไม่เข้ าใจกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าดังกล่าว ส่งผลให้ วนั ดี สันติวุฒิ
เมธี ในฐานะบรรณาธิ การ และเป็ นผู้ผ ลิ ตหลักในสํ านักข่าวสาละวิ นต้ องการที จ ะปรั บเปลี ยน
มุมมองทางความคิดเหล่านันเสี
' ยใหม่ โดยให้ ความสําคัญในการนําเสนอข้ อเท็จจริ งทีครอบคลุม
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า ด้ วยมุ่งหวังทีจะสร้ างการรับรู้ ใหม่ให้ กบั คนไทยหันมามองคนกลุ่มนี 'ในสายตา
หรื อมุมมองทีอยู่บนพื 'นฐานของความเข้ าใจ มิใช่อคติ ดูถกู หรื อมองกลุ่มชาติพนั ธุ์ในลักษณะของ
ความเป็ นอืน หรื อแปลกแยก สือฯจึงพยายามสร้ างความหมายใหม่เกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าใน
ฐานะเป็ นกลุ่มทางสังคมที มี ความหลากหลายทางอัตลักษณ์ และมองกลุ่ม นี ใ' นเชิง ของการให้
คุณค่าในความเป็ น “พลเมือง” คนหนึงทีมีศกั ยภาพ หรื อศักดิeศรี ในความเป็ นมนุษย์ รวมถึงสิทธิ
และเสรี ภาพในการดํารงอยู่ในสังคมได้ เหมือนกับพลเมืองอืนทัวไป ดังใจความการให้ สมั ภาษณ์
ตอนหนึง ของวันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ทีวา่
“ในช่วงที เริ มทํ าสือ ข้อมูลเกี ยวกับประเทศพม่า ณ เวลานัน2 (ปี พ.ศ.2545) ที เป็ น
ภาษาไทยค่อนข้างมี นอ้ ย และเท่าทีมี อยู่ ณ ตอนนัน2 ในสือกระแสหลักส่วนใหญ่จะเป็ นข้อมูล
ในเชิ งที เป็ นอคติ นันหมายความว่ าทุกครั2งที สื อนํ า เสนอข่ าวต่ างๆเกี ยวกับ ประเทศพม่ า
อย่างเช่น สือไทยรัฐของไทยก็มีลกั ษณะเป็ นอคติ ด่า หรื อโจมตี กลุ่มชาติ พนั ธุ์พม่า ซึ งเป็ นไป
ในเชิ งที เป็ น Negative ทัง2 หมด แต่สีอที มองเห็นในแง่ของรากเหง้าของปั ญหา หรื อติ ดตาม
สถานการณ์ต่างๆด้านพม่าอย่างจริ งจังนัน2 ไม่มี”8
8

สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี,บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23 เมษายน 2556.
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ดังนัน' “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์” จึงเป็ นสือทางเลื อก
ข้ ามพรมแดนทีเกิดขึ 'นมาเพือเติมเต็มความเข้ าใจในความเป็ นจริ งทีมีตอ่ กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีมาก
ขึ 'น โดยพยายามลบภาพอคติตา่ งๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีสือภายนอกมักนําเสนอซึงเป็ นปั จจัย
สาเหตุทีทําให้ กลุ่มผู้รับสารมีอคติตามไปด้ วย ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นความประสงค์ของผู้ผลิตสือ
ทีต้องการนําเสนอมิติการสร้ างความเข้ าใจรู ปแบบใหม่ทีอยู่บนพื 'นฐานในการอธิ บายให้ ผ้ ูรับสาร
มองเห็นรากเหง้ าของปั ญหาทีเกิดขึ 'นจริ งๆ ลักษณะข้ างต้ นจึงเป็ นลักษณะพิเศษทีมีความเฉพาะซึง
แตกต่างจากสือทางเลือกข้ ามพรมแดนอืนๆ เพราะนอกจากจะเป็ นสือทียืนอยู่ตรงข้ ามกับรัฐ และมี
การนํ า เสนอประเด็ น เนื อ' หาที มุ่ ง สะท้ อนให้ เห็ น ปั ญหาทางสั ง คมการเมื อ งในทรรศนะ
วิพากษ์ วิจารณ์ อย่างเข้ มข้ นแล้ วนัน' อีกมุมหนึงก็มีบทบาทสําคัญในการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทีเพิมมากขึ 'นต่อกลุ่มผู้รับสาร อาทิ การสร้ างความเข้ าใจเกียวกับปรากฏการณ์
สังคมการเมืองพม่าทีมีความรุ นแรงต่างๆนันว่
' าไม่ได้ มีต้นตอของสาเหตุปัญหาทีมาจากกลุ่มชาติ
พันธุ์ หากแต่เกิดจากบริ บทการเมืองภายในพม่าต่างหากทีทําให้ เกิดปรากฏการณ์ ดงั กล่าว และ
ส่งผลกระทบที ส ร้ างปั ญหาต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ ประเด็นเนื อ' หาดังกล่าวสื อหลักส่วนใหญ่ มัก
ไม่ให้ ความสําคัญในการนําเสนอ หรื อนําเสนอด้ วยสายตาทีไม่เข้ าใจปรากฏการณ์ทางสังคมอย่าง
แท้ จริ ง นอกจากนี ส' ือทัง' สองยังให้ ความสํ าคัญกับประเด็นอื นๆที อยู่นอกเหนือประเด็นการเมื อง
อาทิ ประเด็นด้ านสังคมวัฒนธรรม, การท่องเทียว, สถานทีสําคัญต่างๆในพม่า, อาหารท้ องถินและ
ภูมิปัญญาต่างๆของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า เป็ นต้ น ประเด็นดังกล่าวก็เป็ นอีกมิติหนึงทีปลีกย่อยจาก
การนํ าเสนอประเด็นเนื 'อหาหลัก ซึงส่งผลดีต่อการรับรู้ ใหม่ของผู้รับสารที สามารถเข้ าใจมิติของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าได้ มากยิงขึ 'น*

*

“ความแตกต่างของสื อ” เบื 'องต้ นอาจเกิดขึ 'นมาจากบริ บทของการทําสือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์
ออนไลน์ซงึ ทํางานในพื 'นทีข้ามพรมแดนในประเทศไทยทีสือสารมวลชนได้ รับการรับรองหรื อคุ้มครองในเรื องสิทธิและเสรี ภาพนัน' ส่งผลให้
สือสามารถทํางานได้ อิสระ และไม่ถกู ตรวจสอบการทํางาน หรื อผ่านกองเซ็นเซอร์ เหมือนกับสือทีทํางานในประเทศพม่า ฉะนันประเด็
'
น
เนือ' หาต่างๆทีสือต้ องการนําเสนอเกียวกับกลุ่มชาติพันธุ์พม่าจึงสามารถทําได้ ทุกมิติ และครอบคลุมมากกว่าสือกระแสหลัก หรื อสือ
ทางเลือกในพม่าทีมีข้อจํากัดต่างๆ นัน คือ การเป็ นสือทีสามารถทํางานในฐานะเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนได้ อย่างสมบูรณ์ โดยความ
สมบูรณ์ในทีนี 'คือ การเป็ นสือทีสามารถเป็ นพื 'นทีสาธารณะให้ กบั พลเมือง หรื อเป็ นสือของพลเมืองได้ อย่างแท้ จริ ง [Public Space ->
Civic Space = Civic Media]
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8.2.2 สือกับการส่งเสริ มความสําคัญของประชาธิปไตยทีอยู่บนพื 'นฐาน “พหุสงั คมวัฒนธรรม” ใน
ระยะเปลียนผ่านประชาธิปไตยพม่า
 อภิปรายจากข้ อค้ นพบในเรื องการนําเสนอเนื 'อหาศักดิeศรี ความเป็ นมนุษย์บนพื 'นฐานการ
ยอมรับประเด็น “พหุสงั คมวัฒนธรรม” ในระยะเปลียนผ่านประชาธิปไตยพม่า
o ประชาธิปไตยบนพื 'นฐานการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่า
สื บ เนื องจากบริ บ ททางสัง คมพม่ าที เ ป็ นพหุสัง คมวัฒ นธรรมซึ ง มี ความแตกต่าง และ
หลากหลายในอัตลักษณ์ ที ในสมัยโบราณเคยดํารงอาศัย หรื อบริ หารจัดการพื น' ที ของตนเองได้
อย่างอิส ระ เป็ นสังคมที เ ลื อนไหลได้ ตลอดเวลาไม่ได้ มี กฎเกณฑ์ หรื อการบัง คับใดๆจากสังคม
ภายนอก แต่ในปั จจุบนั หน่วยทางสังคมวัฒนธรรมดังกล่าวได้ เปลียนแปลงกลายมาเป็ นส่วนหนึง
ของรั ฐ ที เ กิ ดขึน' มาใหม่* โดยพยายามรวมกันเป็ นกลุ่ม ชาติพันธุ์ (Ethnic Groups) ที มี ความ
หลากหลาย กระบวนการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ สง่ ผลให้ เกิดความขัดแย้ งในตัวมันเอง เพราะการ
รวมความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ทีมีอตั ลักษณ์ แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันภายใต้ รูปแบบที
เรี ยกว่า “เอกรั ฐ” นัน' ทํ าให้ มิ ติคุณค่าในด้ านสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกกลื นหายไป
พร้ อมกับสังคมแบบใหม่ทีเกิดขึ 'นมา กระบวนการดังกล่าวเรี ยกว่า “การสูญเสียลักษณะเผ่าพันธุ์
(Detribalization)”9 การเปลียนแปลงดังกล่าวได้ นําไปสูก่ ารจัดระเบียบทางสังคมรู ปแบบใหม่ทีเป็ น
องค์กร เมือง หรื อชุมชนทีอยู่ภายใต้ รัฐใดรัฐหนึง ซึงเป็ นกระบวนการพัฒนาและเปลียนแปลงไปสู่
ความทันสมัย (Modernization) โดยทีกลุ่มต่างๆทีแต่เดิมมีลกั ษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ก็จะถูกดึงเข้ าไปสูบ่ ริ บททางสังคมภายใต้ กรอบทางสังคมเดียวกัน
ลักษณะดัง กล่าวจึง กลายมาเป็ นรากเหง้ าของปั ญ หาความขัดแย้ ง ในการต่อสู้ดิน' รนที
เกิดขึ 'นอย่างต่อเนืองกับกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า สือทางเลือกข้ ามพรมแดนกรณี วารสารสาละวินโพสต์
และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จึงให้ ความสําคัญอย่างมากกับกระบวนการรักษาหรื อเรี ยกร้ อง
ความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าทีมีอตั ลักษณ์แตกต่างและหลากหลายกลับคืนมา และเรี ยกร้ องให้ เกิด
*

ในสังคมยุคสมัยใหม่ ประชาคมทางชาติพนั ธุ์ถกู บีบบังคับให้ ต้องรื อ' ความสัมพันธ์ ภายในโดยให้ ความสําคัญกับความเป็ น
พลเมืองทางกฎหมายร่ วมกัน ซึง เป็ นก้ าวสําคัญทีนําไปสู่ความเป็ นประชาชาติ การก่อรูปดังกล่าวเป็ นการแนะให้ เห็นว่าประชาชาติจะต้ อง
มีรัฐเป็ นของตนเอง เพราะมีประชาคมทางชาติพนั ธุ์จํานวนมาก ซึง แม้ จะได้ รับการยอมรับว่าเป็ น “ประชาชาติ” แต่ก็ต้องเข้ าไปรวมอยู่กบั
เอกรั ฐทีใหญ่ กว่า ส่งผลให้ สิทธิ และหน้ าทีของพลเมืองต้ องแยกออกจากกันระหว่างประชาชาติทางชาติพันธุ์ (Ethnic Nation) กับ
ประชาชาติทางอาณาเขต (Territorial-political Nation)
9
สุเทพ สุนทรเภสัช, ชาติพนั ธุ์สมั พันธุ์ แนวคิดพื 'นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ ประชาชาติ
และการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ,2548),หน้ า 78.
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การยอมรั บในมิติของความแตกต่างหลากหลาย (Retribalization) ในฐานะที เป็ นกระบวนการ
รวมกลุ่มทางการเมืองแบบใหม่ (Political Re-grouping) โดยความต้ องการหลักๆของผู้ผลิตสือฯ
ไม่ได้ เรี ยกร้ องให้ เกิดการแยกตัวเป็ นอิสระออกจากรัฐ แต่ต้องการเรี ยกร้ องให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในฐานะ
เป็ นกลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึงสามารถเข้ าไปมี ปฏิ สัมพันธ์ ร่วมกันภายในสังคมพม่าได้ มากยิงขึน'
ภายใต้ บริ บททางสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยในปั จจุบนั โดยทีรัฐส่วนกลางต้ องยินยอมให้
เกิ ดการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของกลุ่มชาติพันธุ์โดยอยู่บนพื 'นฐานของความหลากหลายทาง
การเมือง (Political Pluralism) ซึงทีผ่านมารัฐพม่าส่วนกลางไม่เคยยินยอมให้ เกิดการจัดตังกลุ
' ่ม
ทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าว มิหนําซํ 'าหากฝ่ าฝื นจัดตังก็
' จะใช้ มาตรการทีเป็ นความรุ นแรง หรื อ
ใช้ กําลังเข้ าปราบปราม ส่งผลให้ เกิดความเลวร้ าย และความไม่เป็ นธรรมซึงกลายมาเป็ นประเด็น
เนื 'อหาทีสือทางเลือกข้ ามพรมแดนอย่างวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ได้ นําเสนอออกมาผ่านสืออยูบ่ อ่ ยครัง' และต่อเนืองด้ วยอัตราความถีทีสงู ทีสดุ
กรณี ดงั กล่าวแม้ สือทังสองจะให้
'
ความสําคัญอย่างมากกับการนําเสนอในมิติทีเป็ นเรื อง
ความไม่เป็ นธรรมของรัฐบาลพม่าทีพยายามโจมตีหรื อวิพากษ์ วิจารณ์กบั ปรากฏการณ์ทางสังคมที
เกิดขึ 'นเพี ยงอย่างเดียวนัน' แต่หารู้ ไม่ว่าปั ญหาดังกล่าวก็ เกิ ดขึน' ในบริ บททางสังคมประเทศไทย
อาทิ กรณีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เกิดขึ 'นจากรากฐานของปั ญหาดังกล่าวคือ การทีเรา
เป็ นรัฐเอกนิยมในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ในประเทศไทยของเรามีผ้ คู นหลายเชื 'อชาติหลายวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันในดินแดนนี 'เป็ นพหุวฒ
ั นธรรม แต่รัฐกลับเป็ นเอกนิยมคือ รวมศูนย์เข้ ามาเป็ นหนึงเดียว
นิยมความเป็ นหนึง เดียว นิ ยมความเหมื อนกัน ซึงเป็ นปรากฏการณ์ ทีขัดแย้ งกับความเป็ นจริ ง
เพราะความเป็ นจริ งคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึงตรงนีเ' ป็ นต้ นตอของความขัดแย้ งที
สําคัญ ลักษณะดังกล่าวจึงได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าไม่ได้ เกิดขึ 'นภายในพม่าเพียงอย่างเดียว ในไทยเอง
ก็ยงั ประสบปั ญหาอยู่ ความเป็ นเอกนิยมเหล่านี 'ได้ นําไปสู่การขาดการเคารพศักดิeศรี คุณค่าของ
ความเป็ นคน ซึงเป็ นสาเหตุหลักของความขัดแย้ งทีเกิดขึ 'น ดังนันไม่
' ว่าจะเป็ นกรณี พม่า หรื อไทย
“ความเป็ นรัฐเอกนิยมในสังคมพหุวฒ
ั ธรรม” ได้ นําไปสู่การขาดความเคารพในศักดิeศรี คณ
ุ ค่าความ
เป็ นคน นํ าไปสู่การขาดประชาธิ ปไตย เพราะประชาธิ ปไตยต้ องอยู่บนพื น' ฐานที ลึกซึง' ของการ
เคารพคุณค่าของคนทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน ไม่ใช่เป็ นแค่กลไกเท่านัน' เพราะหากมองเพี ยงแค่
กลไก ก็จะกลายเป็ นกลโกงได้ ง่ายๆ และสุดท้ ายก็จะขาดความเป็ นธรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมาย
เมือกลับมามองบริ บททางสังคมพม่าในระยะเปลียนผ่านประชาธิปไตยนัน' กลุ่มชาติพนั ธุ์
พม่ากลุ่มต่างๆจึงควรเป็ นกลุ่มทางสังคมทีสามารถก่อตังกลุ
' ่มทางการเมื องอย่างไม่เป็ นทางการ
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ของตนขึ 'นมาได้ ภายใต้ ลกั ษณะทางสังคมพม่าทีมีรูปแบบทางการเมืองในลักษณะทีเป็ นทางการ
เป็ นพื น' ฐาน การปฏิ รู ป การเมื อ งเป็ นประชาธิ ป ไตยผ่ า นการเลื อ กตัง' ในพม่า ครั ง' ที ผ่ า นมา (7
พฤศจิกายน 2553) รวมถึงการมีกฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 นัน' รัฐต้ องผลักดันให้ ประชาชน
และกลุ่มชาติพนั ธุ์ซึงมีความหลากหลายกลายมาเป็ นกลุ่มการเมืองย่อยๆทีแตกต่างโดยสามารถ
เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทีหลากหลายภายใต้ การบริ หารของรัฐส่วนกลางได้ การ
เปิ ดโอกาสให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของกลุ่ม ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติพันธุ์พ ม่าจึง
สามารถพัฒนาไปสูร่ ูปแบบการมีสว่ นร่วมในลักษณะ “พหุทางการเมือง (Plural Politics)” และเกิด
ภาวะ “พหุทางสัง คม (Plural Society)” ที ส ามารถพัฒ นาไปสู่การเป็ น “ประชาสัง คม” และ
“การเมื องภาคพลเมื อง” ได้ อย่างแท้ จริ ง โดยทีคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นประชาชน หรื อกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆสามารถได้ รับสิทธิ และเสรี ภาพในการเข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการ
รวมตัวกันเป็ นกลุ่ม เป็ นชมรม หรื อองค์กรย่อยๆอืนๆภายในเขตพื 'นทีของตนเองสามารถกลายมา
เป็ นเงือนไขทีสําคัญในการสร้ างอํานาจในการต่อรอง การกดดันทางการเมืองให้ มีนํ 'าหนัก มีความ
เข้ มแข็งต่อการสร้ างดุลยภาพทางอํานาจการเมืองได้
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองแบบพหุการเมือง (พหุสงั คมวัฒนธรรม)* นันจะสามารถทํ
'
าให้
ประชาชนกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในทางการเมื อ ง โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
รัฐธรรมนูญทีเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายของคน
แต่ละกลุ่มย่อมจะนําไปสู่สนั ติภาพ และภาวะดุลยภาพทางการเมืองทีมีความเสถียรมากขึ 'น เพือ
พัฒนาไปสู่การเมื องภาคประชาสังคม ส่งผลให้ เกิ ดการเมื องภาคประชาชน หรื อการเมื องของ
พลเมืองตามลําดับ ซึง เป็ นการพัฒนารูปแบบทางการเมืองทีมีความสมบูรณ์ และยัง ยืนภายใต้ การ
ปกครองในลักษณะประชาธิปไตยทีให้ ความสําคัญกับ “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพือประชาชน” อย่างแท้ จริ ง
วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์จึงให้ ความสําคัญอย่างมากต่อ
ประเด็นเรื อง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Democracy)” ทีต้องการเรี ยกร้ องให้
เห็นความสําคัญโดยการเปิ ดพื 'นทีให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าทุก
กลุ่มสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองและการบริ หาร มีการกระจายอํานาจไม่ว่าจะเป็ นใน
*

การพัฒนาให้ เกิดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองแบบพหุการเมืองนันต้
' องเริ มต้ นจาก การเปลียน “การเมืองของนักการเมือง”
ให้ เป็ น “การเมืองของประชาชน” โดยส่งเสริ ม และคุ้มครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน และให้ ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการเมือ งการ
ปกครองทีเพิมมากขึ 'น หรื อการพัฒนา “การเมืองภาคพลเมือง” ควบคู่ไปกับ “การเมืองของนักการเมือง” ศึกษาเพิมเติมจาก วัชรา ไชย
สาร, การเมืองภาคประชาชน พัฒนาการการมีส่วนร่ วมทางการเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม และพหุการเมือง (กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์เมืองโบราณ,2548),หน้ า 78.
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เรื องการตัดสินใจ รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในระหว่างประชาชนให้ เกิดความเท่าเทียม
กัน ซึงจะส่งผลกระทบที สําคัญต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นการได้ รับความ
คุ้มครองทางด้ านสิทธิ และเสรี ภาพของประชาชน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ* สอดรับกับบุคลิกใน
การดําเนินงานของ วันดี สันติวุฒิเมธี ในฐานะผู้ผลิตสื อหลักที ต้องการสร้ างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในแง่ของความสามารถทีจะแสดงทรรศนะและมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื องต่างๆ
ซึงมีผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า การเปิ ดโอกาสให้ เกิดลักษณะทางการเมืองใน
รู ปแบบดังกล่าวจึงสามารถเป็ นฟั นเฟื องทีสําคัญทีสามารถควบคุมการบริ หารงานของรัฐบาลให้ มี
ความโปร่งใส และตอบสนองต่อปั ญหาหรื อความต้ องการของประชาชนเพือให้ เกิดความเป็ นธรรม
มากขึ 'น ซึง ในท้ ายทีสดุ ลักษณะดังกล่าวจะกลายเป็ นเงือนไขสําคัญต่อการส่งเสริ ม หรื อผลักดันให้
ประชาธิปไตยในพม่าให้ กลายเป็ นรูปแบบการปกครองทีมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากยิงขึ 'น
8.2.3 คุณค่าและความหมายของสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนต่อสังคมพม่าในระยะเปลี ยนผ่าน
ประชาธิปไตย
 ความสําคัญของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนในระยะเวลาของการเปลียนผ่านประชาธิปไตย
ในพม่า และการปฏิรูปสือทีให้ สิทธิและเสรี ภาพมากขึ 'น
ผู้วิจยั มองว่าบทบาทของสือทางเลือกข้ ามพรมแดนยังคงมีความสําคัญอยู่ แม้ บริ บททาง
สังคมการเมืองพม่าจะเปลียนผ่านเป็ นประชาธิ ปไตยแล้ วก็ตาม เพราะปั จจุบนั ประชาธิ ปไตยใน
พม่ายังคงมี ช่องโหว่ทีเป็ นปั ญหาสํ าคัญหลายประการ รวมถึงปรากฏการณ์ ปัญหาทางสังคมที
ส่งผลกระทบต่อพลเมืองกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าก็ยงั คงมีอยู่ ลักษณะดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นว่าพม่า
ยังคงมี ความไม่เสถี ยร หรื อไร้ ความแน่นอนในรู ปแบบการปกครอง (ซึงต้ องพัฒนาแบบค่อยเป็ น
ค่อ ยไป) ดัง นัน' ตราบใดที ก ารเมื อ งภายในพม่ า ไม่ นิ ง หรื อ ไร้ ความแน่น อน “สื อ ทางเลื อ กข้ า ม
พรมแดน” ก็นับว่ายังมีความจําเป็ น อย่างน้ อยสื อดังกล่าวก็สามารถเป็ นเครื องมือในการต่อรอง
ทางอํ านาจที มี รูปแบบเป็ นการสื อสารสองทางซึง เปิ ดพื น' ที ใ ห้ เ กิ ดการมี ส่วนร่ วม หรื อการคาน
อํานาจกับรัฐบาลได้ ในระดับหนึง เพือไม่ให้ รัฐดําเนินการบริ หารพัฒนาประชาธิ ปไตยในทิศทางที

*

“การมีส่วนร่ วมของประชาชน” มีความสําคัญต่อการสร้ างประชาธิปไตยทียงั ยืน และส่งเสริ มธรรมภิบาล และการบริ หารงาน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนทีมากขึน' ก็จะช่ วยในการตรวจสอบการทํางานของรั ฐบาล (ผู้บริ หาร,นักการเมือง) ซึงนัยยะหนึงเป็ นการ
ป้องกันนักการเมืองไม่ให้ ออกนโยบายทีไม่เหมาะสม ศึกษาเพิมเติมใน บวรศักดิe อุวรรณโณ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
Democracy) (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548),หน้ า 25.
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กระทําฝ่ ายเดียว สือเหล่านี 'สามารถสร้ างความสมดุลให้ กบั ระบบการเมืองทีเพิงเปลียนผ่านฯ และ
ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าให้ มีความสมบูรณ์มากยิงขึ 'น
นอกจากนี แ' ม้ รัฐ บาลพม่ า ชุด ปั จ จุบัน จะมี ท่ า ที ป ระนี ประนอมกับ กลุ่ม ต่า งๆที ม ากขึ น'
โดยเฉพาะในแง่ของการเปิ ดพื 'นทีให้ เกิด “สิทธิ และเสรี ภาพ” บางอย่างแก่พลเมืองกลุ่มชาติพนั ธุ์
รวมถึงสิทธิ เสรี ภาพของสือสารมวลชนที สามารถเข้ าไปมีพื 'นทีในการดําเนินงานภายในประเทศ
ได้ มากขึ 'น ส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ ทีดีต่อพัฒนาการประชาธิ ปไตยในพม่าทีมีความก้ าวหน้ า แต่
กระนันผู
' ้ วิจยั มองว่ากระบวนการดังกล่าวซึงเริ มเปลียนแปลงได้ ไม่นาน ก็ไม่สามารถยืนยันได้ ว่า
รัฐบาลจะมีอดุ มการณ์ หรื อกรอบแนวทางในการบริ หารจัดการสือทีดีมีคณ
ุ ภาพต่อไปได้ ในอนาคต
ระยะยาว การเปลี ยนแปลงทางด้ านสื อมวลชนที เ กิ ดขึน' อาจเป็ นเกมทางการเมื องของรั ฐ บาล
รูปแบบหนึง ทีพยายามใช้ สือทางเลือกเป็ นกลไกในการแสดงออกซึงบรรยากาศทางสังคมการเมือง
รู ปแบบใหม่ ที สามารถช่วยลดแรงกดดัน หรื อการควํ าบาตรจากนานาชาติได้ รวมถึงการสร้ าง
มุมมองใหม่ให้ สงั คมภายนอกมองพม่าในทิศทางทีดีขึ 'น เห็นได้ จากในปั จจุบนั เมือสื อทางเลือก
ข้ ามพรมแดนได้ ตดั สินใจเข้ าไปดําเนินงานเป็ นสือทีถกู ต้ องตามกฎหมายภายในประเทศพม่า อาจ
ส่งผลให้ สือกลายมาเป็ นฟั นเฟื องหรื อตัวเดินกระดานหมากรุ กที สําคัญของรัฐบาล ในฐานะเป็ น
สถาบัน ทางการเมื อ งที พ ยายามหล่ อ หลอมประนี ป ระนอม หรื อ สร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กั บ สื อ มอง
ภาพลักษณ์ ของรั ฐบาลแบบใหม่ทีดีขึน' ซึงในที สุดการนํ าเสนอเนื อ' หาของสื อที เคยทํ างานข้ าม
พรมแดนในเชิ ง การต่ อ ต้ าน หรื อ ตรวจสอบค้ นหาความจริ ง ในมิ ติ ต่ า งๆก็ อ าจจะเกิ ด การ
ประนีประนอมกับรัฐบาลกระทัง สามารถเปลียนโฉมกระบวนการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาของตัวเอง
ให้ อยู่ภายใต้ ขอบข่ายความต้ องการของรัฐบาลได้ (ลักษณะดังกล่าวเป็ นเพียงทรรศนะของผู้วิจยั
ซึง ต้ องดูพฒ
ั นาการของสือกับการเมืองประชาธิปไตยในพม่าต่อไป)
ด้ วยเหตุนีใ' นช่วงเวลาดัง กล่าวซึงเป็ นช่วงหัวเลี ย' วหัวต่อทางการเมื องที เกิ ดขึน' จากการ
เปลี ยนผ่านประชาธิ ปไตยในพม่าได้ ไ ม่นาน ผู้วิจัยจึง มองว่าสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนยังคงมี
ความสําคัญอยูใ่ นแง่ของการเป็ นสือทีสามารถทํางานในการนําเสนอเนื 'อหาได้ อย่างอิสระมากกว่า
ภายในประเทศพม่า ถึงแม้ บริ บททางสังคมการเมืองจะเปลียนไป สือทางเลือกข้ ามพรมแดนหลาย
สือกลับเข้ าไปทํางานในประเทศพม่ามากขึ 'น แต่การย้ ายกลับไปก็ยงั อยู่บนพื 'นฐานของความไม่เชือ
ใจ ดังการให้ สมั ภาษณ์ของ “จ่อซวาโม” ซึงเป็ นผู้ผลิตหลักของสืออิระวดี ในฐานะเป็ นสือทางเลือก
ข้ ามพรมแดนรูปแบบหนึง ทีเคยทํางานในพื 'นทีประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง 20 ปี ความว่า “มัน
เป็ นทางหนี ทีไล่ ซึ งอิ ระวดี วางแผนไว้เพือให้อยู่ได้อย่างน้อยก็จนถึงปี 2015 ถ้าเกิ ดอะไรขึ2 น เราก็จะ
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กลับไปที ประเทศไทยและทํ าในสิ งที เราได้ทํามาแล้วกว่า 20 ปี ” 10 หรื อการให้ สมั ภาษณ์ของผู้ผลิต
สือ DVB ซึงเป็ นสือทางเลือกข้ ามพรมแดนอีกรู ปแบบหนึงเช่นกันทีมีทรรศนะทีใกล้ เคียงกับผู้ผลิต
สืออิระวดี ความว่า “พวกเขากํ าลังพยายามเข้ามาแบ่งแยกและปกครอง พวกเขาตัง2 ใจเข้ามาสร้ าง
ปั ญหาระหว่างเรา”11
ลัก ษณะดัง กล่ า วได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ผ ลิ ต สื อ ทางเลื อ กข้ า มพรมแดนอื น ๆที มี จํ า นวน
หลากหลายสือ แม้ จะเข้ าไปดําเนินงานภายในประเทศพม่าตามนโยบายการปฏิรูปสือของรัฐบาล
พม่าเป็ นที เ รี ยบร้ อยแล้ วนัน' ก็ ยัง คงดําเนินงานอยู่บนพื น' ฐานของความไม่ชัดเจน หรื อไร้ ความ
แน่นอน ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวจึงไม่สามารถคาดเดากับพลวัตรทางการเมืองพม่าในอนาคตได้ *
ดังนัน' ปรากฏการณ์ ความเปลี ยนแปลงทางด้ านประชาธิ ปไตยทีเกิ ดขึ 'นในพม่าที ได้ ส่งผลให้ เกิ ด
ความไม่เชื อใจ หรื อไม่มันใจให้ กับการดําเนิ นงานของสื อทางเลื อกนัน' จึงสะท้ อนให้ เห็ นว่าสื อ
ทางเลือกยังคงมีความคิดทีมองรัฐบาลพม่าในฐานะเป็ นสถาบันทางการเมืองทีอาจจะมีกลไกอะไร
บางอย่างทีกระทําผ่านสือสารมวลชน โดยเฉพาะการกดดันทางอ้ อมต่อสือทางเลือกต่างๆเหล่านี '
ให้ นํ าเสนอเนื อ' หาในมุม มองของรั ฐ บาล (หรื อการประนี ประนอมในมิ ติก ารนํ าเสนอเนื อ' หาที
สามารถยอมรั บ กั น ได้ ทัง' สองฝ่ าย) ลัก ษณะดัง กล่ า วจึ ง เป็ นความพยายามที จ ะกลื น กลาย
อุดมการณ์ดงเดิ
ั ' มของสือทางเลือกไปโดยหันมามองรัฐบาลพม่าในฐานะเป็ นมิตรมากขึ 'น อย่างทีผ้ ู
ดําเนินงานในสํานักข่าว DVB อีกท่านหนึงกล่าวว่า “สํ าหรับฉัน ฉันรายงานประสบการณ์ ของผู้คน
และตัดสิ นใจเองว่ าจะนํ าเสนอภาพข่ าวแบบไหน ฉันไม่ ยอมให้พวกเขาเข้ามาควบคุมหรื อมามี
อิ ทธิ พลต่องานของฉัน แต่ฉันก็ ไม่ รู้ว่าจะไปได้แค่ไหนในช่ วงปี สองปี นี 2 ถ้าฉันไม่ มีเสรี ภาพแบบนี 2
บางที ฉันอาจจะต้องหาสื อใหม่ ”12 จึงเห็นได้ ว่าบริ บททางสังคมการเมื องพม่าที เพิงเปลี ยนผ่าน
ประชาธิ ปไตยได้ ไม่นาน ก็ ไ ม่สามารถยื นยันได้ ว่า ในอนาคตรั ฐ บาลจะดํ าเนิ นนโยบายบริ หาร
จัดการสือให้ ดําเนินอยูใ่ นทิศทางทีดีขึ 'นจริ งหรื อไม่ ความไม่แน่นอนในบริ บททางสังคมแบบใหม่ใน
พม่าจึงมี ความจํ าเป็ นอย่างยิ ง ที สื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนต้ องมี อยู่เพื อเป็ นสื อที ส ามารถคอย
ตรวจสอบความเป็ นไปในพม่าได้ อย่างอิสระที สามารถนํ าเสนอเนื อ' หาที เป็ นสถานการณ์ ความ
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สาละวินนิวส์ออนไลน์, อวสานสือพม่ านอกประเทศ [ออนไลน์], 4 ตุลาคม 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/
home/?p=6386
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เรื องเดียวกัน
*
ในขณะทีสือทางเลือกของชนกลุ่มน้ อยพม่าทีดําเนินงานในเชิ งของการนําเสนอประเด็นปั ญหาการสู้รบก็ยงั คงเลือกทีจะ
ทํางานข้ ามพรมแดนเช่นเดิม เนืองมาจากเนื 'อหาทีนําเสนอออกมาในเชิงการต่อต้ านการสู้รบนันมี
' ความเสียงทีอาจไม่ได้ รับความปลอดภัย
12
สาละวินนิวส์ออนไลน์, อวสานสือพม่ านอกประเทศ [ออนไลน์], 4 ตุลาคม 2556, แหล่งทีมา http://salweennews.org/
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เคลือนไหวในพม่าออกมาให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ และทีสําคัญผู้วิจยั มองว่า ไม่ว่าจะเป็ นพม่าหรื อ
ประเทศอื นใด “สื อทางเลื อกข้ ามพรมแดน หรื อสื อทางเลื อกอื นๆ” ถื อเป็ นสื อที มี ความจํ าเป็ นที
สามารถเข้ ามาเติม เต็ม ช่อ งว่างในการนํ าเสนอข่าวของสํ า นักข่าวอื นๆ (ที ข้ อมูล อาจผิ ดเพี ย' น
หรื อไม่ชดั เจน) เพือทีจะเป็ นกลไกประกอบสําคัญต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยให้ มีความ
มัน คงแข็งแรง และสมบูรณ์มากยิงขึ 'น
 สือทางเลือกข้ ามพรมแดนยังคงมีความสําคัญในบริ บททางสังคมการเมืองพม่าทีเปลียน
ผ่านเป็ นประชาธิปไตย
o สือทางเลือกข้ ามพรมแดนสามารถสร้ างพื 'นทีในการสือสารทีมีความเป็ นอิสระ
“ความเป็ นอิสระทางการสือสาร” ในทีนี 'คือ สือทางเลือกข้ ามพรมแดนจะ
ปราศจากการครอบงํ าของอํานาจรัฐ หรื ออํานาจอืนใด ส่งผลให้ การนําเสนอเนื 'อหาสามารถเป็ น
สือกลางในการสะท้ อนความเป็ นจริ งทีเกิดขึ 'นออกมาให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้ โดยไม่มีพนั ธะ หรื อ
ข้ อ ผูกมัด ที ส่ง ผลให้ เ กิ ดความเอนเอี ย งในการเลื อ กนํ า เสนอข้ อมูล ให้ ส อดรั บ กับ แหล่ ง เงิ น ทุน
สนับสนุน สื อจึงสามารถดํ าเนิ นงานตามรู ปแบบความเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนได้ อย่าง
สมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้ผ ลิ ตสื อสามารถนํ าเสนอประเด็นเนื อ' หาที ปฏิ เ สธ หรื อท้ าทายอํ านาจทาง
การเมืองได้ อย่างเปิ ดเผย มีความเป็ นอิสระในวิธิคิด และการนําเสนอ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
สือสารออกมาให้ สงั คมภายนอกเข้ าใจ ยอมรับในความเป็ นจริ ง และร่ วมปรับเปลียนมายาคติทาง
ความคิ ดในการมองกลุ่ม ซึ ง มี ความแตกต่างหลากหลายไม่ ว่าจะเป็ นปั จ จัยใดปั จ จัยหนึง ด้ ว ย
สายตาทีอยูบ่ นพื 'นฐานของความเข้ าใจทีมากขึ 'น
ลักษณะการสร้ างพื 'นทีในการสือสารผ่านสือทางเลือกข้ ามพรมแดนทีมีความเป็ น
อิสระเห็นได้ จาก การทีสือมวลชนมีเสรี ภาพเต็มทีในการนําเสนอประเด็นเนื 'อหาโดยไม่ต้องผ่านการ
ตรวจสอบ หรื อรายงานความเป็ นไปในการนํ าเสนอเนื อ' หาให้ กับองค์ กรใดๆได้ รับรู้ รวมถึ ง ไม่
จํ าเป็ นต้ องมี ใบอนุญาต การนํ าเสนอเนื อ' หาจึงสามารถนํ าเสนอประเด็นที มีความขัดแย้ ง หรื อ
วิพากษ์ วิจารณ์การกระทําทุกอย่างทีไม่ยตุ ิธรรมซึงอยู่บนพื 'นฐานของความเป็ นจริ งได้ อิสระโดยไม่
ถูกลงโทษจากข้ อบัญญัตทิ างกฎหมายในพื 'นทีข้ามพรมแดน ซึง เป็ นพื 'นทีทีรัฐบาลให้ ความคุ้มครอง
ในเรื องสิทธิและเสรี ภาพในการนําเสนอเนื 'อหาของสือ ดังนันจึ
' งเห็นได้ ว่าพื 'นทีในการสือสารของสือ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนนี 'จึงปราศจากข้ อจํากัดใดๆ “ประชาธิ ปไตย” จึงสามารถเกิดขึ 'นได้ อย่าง
สมบูรณ์ หรื อส่งเสริ มให้ ประชาธิปไตยมีความก้ าวหน้ าและแข็งแรงมากยิงขึ 'นเมือมีสือประเภทนี 'เข้ า
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มาเติม เต็ ม หรื อ ปิ ดช่องว่า งความไม่ ชัด เจนในการนํ า เสนอเนื อ' หาของสื อ อื น ๆ สื อจึ ง เป็ นของ
ประชาชนที ดําเนินการโดยประชาชน และมี เป้าหมายในการสื อสารเพือประชาชนอย่างแท้ จริ ง
(Media of the people, by the people and for the people)
o สือทางเลือกข้ ามพรมแดนมีความสําคัญในฐานะเป็ นปากเสียงในการเรี ยกร้ อง
และต่อสู้ขอความเป็ นธรรมในบางมิติทียัง คงเป็ นปั ญ หาในบริ บททางสังคมพม่าที เปลี ยนผ่าน
ประชาธิปไตยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างที กล่าวไปในตอนต้ นว่า แม้ พม่าจะเป็ นประชาธิ ปไตยในรู ปแบบเฉพาะซึง
ยัง คงมี ปั ญ หา และกํ า ลัง เข้ า สู่กระบวนการพัฒ นาแบบค่อยเป็ นค่อยไปนัน' ส่ง ผลให้ ยัง มี บาง
ประเด็นทีเป็ นปั ญหา และได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ากลุ่มต่างๆอยู่ ด้ วย
เหตุนี 'การมีสือทางเลือกข้ ามพรมแดนก็นบั ว่าเป็ นแบบทดสอบท้ าทายทีสําคัญต่อการส่งเสริ มและ
พัฒนาประชาธิ ปไตยในพม่าให้ มีความสมบูรณ์มากยิงขึ 'น เพราะการสะท้ อนประเด็นเนื 'อหาทีเป็ น
“การเรี ยกร้ อง” เพือต่อสู้ให้ เกิดความเป็ นธรรมในเรื องต่างๆได้ แสดงให้ เห็นว่าพม่ายังคงมีมิติด้าน
ลบบางมิติทีต้องดําเนินการแก้ ไข สื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนเหล่านี จ' ะเป็ นเครื องมื อเสริ มกลไก
สําคัญทีคอยบอกประเด็นความบกพร่ องต่างๆให้ กับทางการพม่าได้ รับรู้ เพือที จะช่วยกันพัฒนา
และฟื 'นฟู รวมถึ ง เติ ม เต็ม ในส่ วนที ข าดหายไปให้ มี ความสมบูรณ์ ม ากยิ ง ขึน' ตลอดจนร่ วมกัน
ผลักดัน ให้ ป ระชาธิ ป ไตยในพม่ า เป็ นประชาธิ ปไตยที มี ห ลักการครอบคลุม ทุก มิ ติ โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื องสิทธิมนุษยชนทีต้องให้ ความคุ้มครองกับทุกกลุ่มทางสังคมภายในประเทศพม่า และ
ต้ องครอบคลุมทุกประเด็น ซึง จะช่วยเสริ มสร้ างศักยภาพของประชาธิปไตยในพม่าให้ มีเสถียรภาพ
มากยิงขึ 'น
o สือทางเลือกข้ ามพรมแดนมีคณ
ุ ค่าสําคัญสําหรับผู้รับสารทีเป็ นคนไทย
ด้ วยความทีสือมีรูปแบบในการเขียนและนําเสนอออกมาเป็ น “ภาษาไทย” นัน'
ส่ง ผลให้ สื อมี คุณ ค่าในเชิง ของการสร้ างความเข้ าใจที ดีต่อกลุ่ม ชาติพันธุ์ พ ม่า หรื อเรื องอื นๆที
เกิ ดขึน' ในพม่าให้ กับผู้รับสาร โดยเฉพาะนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิ ชาการ รวมถึ ง
ผู้สนใจในเรื องพม่าสามารถใช้ สือเพือการศึกษาค้ นคว้ า ทําวิจยั หรื อเติมเต็มความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจได้ *
และทีสําคัญในปั จจุบนั จากการทีผ้ ูผลิตได้ เลือกนําเสนอประเด็นเนื 'อหาผ่าน “เว็บไซต์ฯ” ในฐานะ

*

สือทางเลือกข้ ามพรมแดนประเภทนี 'มีคณ
ุ ค่าสําหรับคนไทยอย่างมาก เห็นได้ จากการมีสือประเภทวารสารสาละวินโพสต์อยู่
ในห้ องสมุดของทุกมหาวิทยาลัย และห้ องสมุดอืนๆทัว ไปทีเป็ นศูนย์รวมของแหล่งค้ นคว้ าเอกสาร
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เป็ นสือทางเลือกแบบใหม่ได้ ส่งผลให้ เกิดพื 'นทีในการสือสารแก่ประชาชนทีมีความสามารถเข้ าถึง
สือได้ เพิมมากขึ 'น และมีความสะดวกในการใช้ งาน ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นการเพิมคุณค่าให้ กับ
สือทางเลื อกได้ กลายมาเป็ นเครื องมื อสํ าคัญที คนไทยสามารถใช้ เพื อการต่อยอดในการทํ างาน
โดยเฉพาะทําบทความ รายงานเอกสารทางวิชาการ รวมถึงเติมเต็มการรับรู้ และสร้ างความเข้ าใจ
ซึงกลุ่มเหล่านี 'จะกลายเป็ นฟั นเฟื องเล็กๆทีสามารถนําเอาประเด็นเนื อ' หาต่างๆทีสือนําเสนอไป
ขยายต่อเพิมพื 'นทีการสือสารให้ กว้ างขึ 'นต่อไป
 ข้ อจํากัดทีเป็ นข้ อค้ นพบ
o ประเด็นเนื 'อหาทีผ้ ผู ลิตสือนําเสนอผ่านสือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์
สาละวินนิวส์ออนไลน์เป็ น “ภาษาไทย” ส่งผลให้ สือกลายเป็ นสือทางเลือกทีมีข้อจํากัดในมิติของ
ผู้รับสารทีเป็ นคนไทยเท่านัน' ซึงจะมีพลังอํานาจในการต่อรอง หรื อคัดค้ านในการวิพากษ์ วิจารณ์
การกระทํ าที ไม่ชอบธรรมของฝ่ ายตรงข้ ามอยู่ในกรอบเล็กๆ ซึงจะตรงข้ ามกับสื อทางเลื อกข้ าม
พรมแดนทีนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษทีสามารถสร้ างพื 'นที หรื อระดับการรับรู้ ของสังคมภายนอกได้
อย่างกว้ างขวาง ส่งผลให้ เกิดระดับการต่อรอง เรี ยกร้ อง คัดค้ านการกระทํา และร่ วมกันผลักดันให้
เกิดการเปลียนแปลงในพม่าได้ มากกว่าสือทีนําเสนอเป็ นภาษาไทย
o การนําเสนอเนื 'อหาส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ของเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์เป็ นการ
“แปลข่าว” มาเป็ นภาษาไทยจากสํานักข่าวสือทางเลือกอืนๆทีมีรูปแบบกระบวนการดําเนินงาน
และนําเสนอเนื 'อหาทีคล้ ายคลึงกัน ส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถวัดทรรศนะทางความคิด และความ
ต้ องการทีแท้ จริ งของผู้ผลิตสือต่อปรากฏการณ์การเปลียนผ่านประชาธิปไตยในพม่าได้ ผู้วิจยั วัดได้
เพียงลักษณะในการให้ ความสําคัญต่อการเลือกข่าวเพือนําเสนอผ่านสือเว็บไซต์ฯออกมาเท่านัน'
ซึงจะแตกต่างจากการนําเสนอเนื 'อหาผ่านวารสารสาละวินโพสต์ทีเนื 'อหาส่วนใหญ่เกิดขึ 'นมาจาก
การศึกษาค้ นคว้ า ภาคสนาม และเขียนเรี ยบเรี ยงจากความคิดของผู้ผลิตสือสาละวินโดยตรง
o แม้ ผ้ ผู ลิตสือจะกล่าวในภาพรวมของวัตถุประสงค์ในการนําเสนอเนื 'อหาผ่านสือ
ทัง' สองประเภทว่าต้ องการสร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกกลุ่ม ในพม่านัน' จากการ
สํ ารวจ (ปี 2553-2555) พบว่าผู้ผลิ ตสื อได้ ให้ ความสํ าคัญในการนํ าเสนอกลุ่มชาติพัน ธุ์พม่าใน
ปริ มาณความถีสงู สุดมีเพียง 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์เท่านัน' คือ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี ยง,กลุ่มชาติพนั ธุ์ไท
ใหญ่ , กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ โ รฮิ ง ยา,และกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ค ะฉิ น จึ ง ทํ า ให้ เ ห็ น ได้ ถึ ง บทบาทการเป็ นสื อ
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ทางเลือกข้ ามพรมแดนของสื อทังสอง
'
ไม่ว่าจะเป็ นมิติในเรื องของบทบาทการเป็ นสือเพือสือสาร
เรื องชนกลุ่มน้ อย หรื อมิติการต่อสู้ทางการเมืองให้ กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่านัน' จํากัดอยู่เพียง 4 กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว ในขณะทีกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆมีการกล่าวถึงบ้ างเพียงเล็กน้ อยเท่านัน' รวมถึงการ
กล่าวในเชิงภาพรวมทัว ไปของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พม่าทีไม่ได้ จํากัดเฉพาะกลุม่
8.3 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
ปั จจุบนั ด้ วยบริ บทของสื อทัง' สองประเภทที มีลักษณะเป็ นสื อทางเลื อกข้ ามพรมแดนใน
ประเทศไทย และอยู่ในบริ บททางสังคมที พม่าเปลียนผ่านเป็ นประชาธิ ปไตยแล้ วนัน' ได้ ส่งผลให้
แหล่ง ปั จ จัยที ส นับสนุนเงิ นทุนก็ มี ความเปลี ยนแปลงไปเช่นกัน เห็ นได้ ชัดจากการลด หรื อตัด
จํานวนเงินสนับสนุนลงไปเรื อยๆทุกปี จนในทีสดุ เดือนตุลาคม ปี 2554 สือวารสารสาละวินโพสต์
จําเป็ นต้ องยุติบทบาทในการผลิตเนืองมาจากสาเหตุดงั กล่าว จึงเหลือเพียงสือเว็บไซต์สาละวิน
นิวส์ออนไลน์เท่านัน' ที ยังคงดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ด้ วยงบประมาณเพียงเล็กน้ อยคือ 12,000
บาทต่อเดือน และมีผ้ ทู ําอยู่ 2 คน (แบ่งกันคนละ 6,000 บาท) และดําเนินงานในลักษณะของการ
ทํางานแบบ Part-Time13 ส่งผลให้ เกิดความไม่ตอ่ เนืองในการนําเสนอประเด็นเนื 'อหา ทีสําคัญการ
นําเสนอเนื 'อหาก็ทําได้ เพียงการแปลข่าวเท่านันจากสํ
'
านักข่าวทางเลือกอืนๆ อาทิ สํานักข่าวอิระวดี
มิซซิมา ดีวีบี เป็ นต้ น* ทําให้ สือดังกล่าวกํ าลังได้ รับผลกระทบทีสําคัญต่อการดําเนินงานในการ
นํ าเสนอเนื อ' หาทัง' ในปั จ จุบัน และอนาคต** ด้ วยเหตุนีผ' ้ ูวิจัยจึง ขอเสนอแนวทางซึง อาจเป็ น
13

สัมภาษณ์ แสงลืน, ผู้ผลิตเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์, 31 มีนาคม 2556.
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี ได้ ให้ สมั ภาษณ์กับผู้วิจัยถึงทรรศนะทีเกียวกับความคาดหวังในปั จจุบนั ทีมีต่อสือเว็บไซต์ สาละวินนิวส์
ออนไลน์ว่า “พีคิดว่าสือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในปั จจุบนั นัน' มันถูกวางอยู่ในตําแหน่งเพียงแค่ช่องทางสําหรับการติดตาม มันจึง
เป็ นไปในเชิงของสถานการณ์ปัจจุบนั ทีคล้ ายข่าว คือบทบาทของเว็บไซต์ฯ เราไม่ได้ ทําอะไรทีมากไปกว่าการแปล แต่ถามว่า ณ วันนีท' ี
พม่าเองก็มีคนทีนําเสนอเรื องพม่าได้ มากขึ 'น เขาก็สามารถสือสารผ่านสือต่างๆได้ เขามีช่องทางในการสือสารเพิมขึ 'นมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการมีช่องทางในการสือสารทีเป็ นของเขาเอง มีทีวีของเขาเอง มีวิทยุ และสืออืนๆทีเป็ นของเขาทีใช้ ภาษาของตัวเขาเองในการสือสาร
หรื อภาษาต่างประเทศ เขาก็สามารถใช้ สือเป็ นช่ องทางในการนําเสนอด้ วยตัวเขาเอง จะเห็นได้ ว่ามันมีสือเยอะขึ 'น และช่องทางในการ
ติดตามเรื องพม่าทีเยอะขึ 'น พีคิดว่าสถานการณ์มนั เปลียนไปแล้ ว” สัมภาษณ์ วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23
เมษายน 2556.
**
ลักษณะดังกล่าวแม้จะสอดรับกับสิ งทีอบุ ลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิe และพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์กล่าวไว้ ว่า “สือทางเลือก เป็ นสือ
ทีไม่ได้ ม่งุ เน้ นแสวงหากําไรเป็ นทีตงั ' หากแต่เป็ นการพยายามแสดงให้ เห็นถึงความคับข้ องใจทีต้องการจะตังคํ
' าถาม หรื อเรื องใดๆก็ตาม
โดยทีกระบวนการทํางานจะเป็ นอิสระจากรัฐ และทุน เป็ นอิสระจากวิธีคิด รู ปแบบ เนื 'อหา” นันได้ กลายมาเป็ นเงือนไขสําคัญทีทําให้ สือ
ทางเลือกข้ ามพรมแดนอย่างเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ไม่สามารถทีจะนําเสนอประเด็นเนือ' หาต่างๆในเชิ งของการผลิตข้ อมูลด้ วย
ตนเองอีกต่อไป ซึงทําได้ เพียงการแปลข่าวจากสืออืนเท่านัน' เพราะด้ วยลักษณะการเป็ นสือทางเลือกทีไม่แสวงหาผลกําไร เป็ นสือทีมี
ความเป็ นอิส ระจากรั ฐและองค์ กรทางสังคมอืนๆจึงส่ง ผลทําให้ นัยยะหนึง สือประเภทวารสารฯต้ องยุติล งเพราะเงื อนไขเหล่านัน' ใน
ขณะเดียวกันเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ก็นบั ว่าประสบปั ญหาเช่นกัน เพราะไม่สามารถทําหน้ าทีได้ ครบสมบูรณ์อย่างทีเคยทํามาใน
*

231
ประโยชน์ สํ าคัญที ส ามารถช่วยเพิ ม ศักยภาพในการทํ าหน้ าที ของสื อ เพื อผลิ ตผลงานนํ าเสนอ
เผยแพร่ ออกสู่เว็บไซต์สาละวินนิวส์ ออนไลน์ ทีมีคณ
ุ ภาพให้ กับผู้รับสารต่อไป กล่าวคือ องค์กรที
เกียวข้ องทังภายใน
'
และภายนอกประเทศควรจะเพิมเงินทุน หรื องบประมาณสนับสนุนในการผลิต
สือทางเลือกข้ ามพรมแดนทีมากกว่านี ' เพราะในปั จจุบนั เมือพม่าเปลียนผ่านประชาธิ ปไตยเป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ สือทางเลือกทีทํางานนอกประเทศกําลังประสบปั ญหาการลดเงินทุนสนับสนุน
ของแหล่งทุนจากต่างประเทศ เพราะแหล่งทุนดัง กล่าวได้ เ คลื อนย้ ายไปสนับสนุนองค์ กรสื อที
ทํางานอยู่ภายในประเทศพม่าเสียมากกว่า จึงเป็ นสาเหตุทําให้ สือดังกล่าวขาดเงินทุนในการผลิต
ผลงานเนื อ' หาดีๆออกสู่สงั คม ไม่ว่าจะเป็ นการลงพื 'นทีเพื อเก็ บข้ อมูลทีปัจจุบนั ไม่สามารถทําได้
เพราะด้ วยงบประมาณในการดําเนินงานทีคอ่ นข้ างจํากัด จึงทําได้ เพียงแปลข่าวภาษาอังกฤษจาก
ศูนย์ข่าวอืนๆมาเป็ นภาษาไทยเท่านัน' ดังนันเพื
' อความก้ าวหน้ าต่อการส่งเสริ มให้ เกิดเสถียรภาพ
ของประชาธิ ปไตยในพม่าที มี ความสมบูรณ์ มากขึน' ผู้วิจัยมองว่าองค์ กรที ดําเนินงานด้ านสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย หรื อองค์กรหน่วยงานด้ านสือ โดยเฉพาะสื อทางเลื อกทังที
' ทํางานข้ าม
พรมแดน และเคลือนย้ ายเข้ าไปดําเนินในพม่าเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว รวมถึงสถาบันการศึกษา และ
แหล่งศึกษาค้ นคว้ าต่างๆควรร่ วมมื อกันมากขึน' เพื อทีจะทํ าให้ สือทางเลื อกในลักษณะดังกล่าว
เหล่านี 'สามารถดําเนินงานด้ วยกลไกในกรอบอุดมการณ์ทีเป็ นวัตถุประสงค์ในรู ปแบบเดิมต่อไปได้
อาจจะร่ วมกันจัดตังเป็
' นกองทุนเพือการพัฒนาสือทางเลือก หรื อการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลไทยเห็น
ความสําคัญในเรื องดังกล่าว ด้ วยการของบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานต่อไป
นอกจากประเด็นในเรื องความร่ วมมือกันหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินงานของ
สื อ ทางเลื อ กของกลุ่ ม สื อ หรื อ องค์ ก รที เ กี ย วข้ อ งต่ า งๆแล้ ว นัน' การร่ ว มมื อ กัน ทํ า งานเป็ นที ม
(หลายๆสือรวมกัน) สามารถทําให้ สือทางเลือกทังภายในและภายนอกประเทศพม่
'
ามีประสิทธิภาพ
ในการผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลง และการพัฒนาประชาธิปไตยทีมีเสถียรภาพในพม่าได้ มาก
ยิงขึ 'น ทีสําคัญการร่ วมมือกันดําเนินงานในรู ปแบบดังกล่าวสามารถทําให้ สือดําเนินงานต่อไปใน
อนาคตได้ อย่างมัน คง รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสารด้ านพม่าทีเป็ นระบบ และง่ายต่อ
การศึกษาค้ นคว้ านัน' จะเป็ นประโยชน์ สําคัญอย่างมากต่อผู้ใช้ สือ รวมถึง การพัฒ นาองค์กรสื อ
ทางเลือกให้ มีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งข้ อมูลศึกษาค้ นคว้ าด้ านพม่าทีครบวงจร

อดีต เพราะฉะนันแล้
' วแนวคิดสือทางเลือกแม้ จะเกริ นกล่าวดูดี แต่ในความเป็ นจริ งตัวบริ บทการเป็ นสือทางเลือกเหล่านันได้
' กลายมาเป็ น
เงือนไขสําคัญทีส่งผลให้ วารสารสาละวินโพสต์ไม่สามารถดํารงอยู่รอดได้ หรื อสือทางเลือกอืนๆซึง ในทีนี 'คือเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
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ภาคผนวก

ฉบับที
ฉบับที 1

ช่ วงเวลา
กรกฎาคม
2545

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพอาวุธทีทหารไทใหญ่สามารถยึดได้
จากฐานทีมันของกลุม่ รัฐบาลทหารพม่า แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลฯเป็ นกลุม่ สําคัญที
มี ก ารสะสมอาวุ ธ ไว้ ทํ า การสู้ร บกั บ กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ต่ า งๆ สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพทีเหนือกว่าในการสู้รบระหว่างกองกําลังชนชาติตา่ งๆ กับรัฐบาล

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์: เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 1
ชือเรื องหรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: สรุ ปสถานการณ์ การสู้รบชายแดน
ไทย-พม่า
ประเด็น เนื อ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ า ปก: เป็ นการให้ ค วามสําคัญกับการสรุ ป
สถานการณ์ การสู้รบทีสําคัญ ซึงเกิดในบริ เวณชายแดนไทย-พม่า พื 4นทีดังกล่าวเป็ น
พื น4 ที ซึ งมี ก ารสู้ร บระหว่ า งกองกํ า ลัง ชนชาติ ต่ า งๆ ในประเทศพม่ า หลายกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิง “กองกํ าลังกู้ชาติ ไทใหญ่ หรื อ SSA (Shan State Army)” ทีอยู่
ภายใต้ การนําของเจ้ ายอดศึก ซึงถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ ทีมีการสู้รบหนักทีสุด นอกจากนี 4ยัง
มี ก ารสู้ร บของกลุ่ม กองกํ า ลัง กู้ ชาติ ค ะยาห์ หรื อ KNPP (Karenni National
Progressive Party) และกลุม่ สุดท้ ายคือ กองกําลังกู้ชาติกะเหรี ยง หรื อ KNU (Karen
National Union) ซึงทุกกลุม่ ล้ วนเป็ นการสู้รบปะทะกันอย่างรุ นแรงระหว่างกลุม่ ชาติ
พันธุ์ตา่ งๆ กับกลุม่ รัฐบาลพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความรุนแรงของทหารพม่า ทีได้ ใช้ อํานาจทางทหารทีตนมีในการสะสมอาวุธ เพือทีจะ
เพิมประสิทธิภาพในการสู้รบทีเหนือกว่าให้ กบั กลุม่ ตนเอง อาวุธถือเป็ นปั จจัยสําคัญ
ในการรักษาความปลอดภัยให้ กองกําลังตนเอง

วิเคราะห์ หน้ าปกวารสารสาละวินโพสต์ ตัง แต่ ฉบับที 1-67 โดยใช้ ตารางแจกแจงความถี (Coding Sheet) เป็ นเครืองมือในการวิเคราะห์ วจิ ัย
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ฉบับที
ฉบับที 2

ช่ วงเวลา
สิงหาคม
2545

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : ด้ านล่างซ้ ายเป็ นรู ปนายพลเนวิน ซึงถือเป็ น
สัญลักษณ์สําคัญของระบอบเผด็จการทหารในพม่า เพราะเขาเป็ นผู้นําพม่าทีได้
วางรากฐานระบอบการปกครองทหารในประเทศพม่าให้ แข็งแกร่ ง และยาวนาน
ภาพจึงสะท้ อนประเด็นเนื 4อหาหลักของหน้ าปกทีเป็ นมิติสถานการณ์ปัจจุบนั

รูปปก

•

•
•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 2
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : รัฐบาลพม่าเตรี ยมผลิตอาวุธเคมี
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นกระบวนการผลิต
อาวุธเคมีจากฝ่ ายรัฐบาลพม่าซึงได้ ดําเนินการอย่างลับๆ อยู่ภายใต้ การควบคุมของ
ชุดปฏิบตั ิการพิเศษร่ วมระหว่างหน่วยข่าวกรองและกองตรวจคนเข้ าเมือง นับตังแต่
4
การสร้ างโรงงาน การขนส่ง การผลิต โดยรัฐบาลพม่าได้ พยายามปกปิ ดหลักฐานการ
ดํ า เนิ น การผลิ ต อาวุธ เคมี ใ นทุก ขัน4 ตอนและทํ า ทุก วิ ถี ท างเพื อให้ ไ ด้ ม าซึ งความ
เหนือกว่าของกองกําลังและอาวุธอันเป็ นเครื องมือหรื อปั จจัยสําคัญในการปกป้องและ
สร้ างอํ า นาจที เหนื อ กว่ า ซึ งได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาของรั ฐ บาลที มี ทิ ศ ทางการ
ดําเนินการในลักษณะทีปราศจากความชอบธรรม ถือเป็ นต้ นเหตุสําคัญทีทําให้ เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีรุนแรง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความรุนแรงและความเลวร้ ายของทหารพม่า รวมถึงความไม่โปร่ งใสในกระบวนการ
ขันตอน
4
เห็นได้ จากการทีรัฐบาลได้ วางแผนเตรี ยมการผลิตอาวุธเคมีเพิมมากขึ 4น โดย
เป็ นไปอย่างลับๆ มีองค์กรหน่วยงานทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลทําหน้ าทีคุ้ม
กันรักษาความปลอดภัย
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ฉบับที
ฉบับที 3

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม
2545

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพหน้ าปกหนังสือทีมีรูปผู้หญิงชาวไท
ใหญ่เป็ นจุดโฟกัสหลัก หนังสือฉบับนี 4เป็ นความร่ วมมือระหว่างกลุม่ ผู้หญิง ไท
ใหญ่ และมูลนิธิสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน เพือสะท้ อนให้ เห็นถึงการทารุ ณกรรม
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนขันรุ
4 นแรงจากการการกระทําของทหารพม่า

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือนเพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 3
ชื อเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ข้ อสังเกตความไม่โปร่ งใสการ
ตรวจสอบคดีขม่ ขืน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ได้ แสดงให้ เห็นถึงการพิสจู น์หาความ
จริ งเกียวกับเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึ 4นกับชนกลุ่มน้ อยในพม่าคือ การมี “ใบอนุญาต
ข่มขื น” โดยให้ ทหารพม่าสามารถกระทําล่วงเกินต่อกลุม่ ผู้หญิงไทใหญ่ได้ ซึงเป็ นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขันร้
4 ายแรง นอกจากนี 4รัฐบาลทหารพม่าพยายามกลบเกลือนคดี
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการทีรั ฐบาลได้ รายงานผลการสืบสวนผ่านหนังสือพิมพ์ของ
รัฐบาลอย่างต่อเนืองว่าไม่มีทหารพม่าในคดีขม่ ขืนผู้หญิงในรัฐฉาน โดยทีกระบวนการ
ขันตอนในการสื
4
บสวนพิสจู น์นนดํ
ั 4 าเนินไปในรู ปแบบข่มขู่บงั คับผ่านการบอกเล่าของ
ชาวบ้ าน นอกจากนี 4ยังมีข้อสังเกตต่างๆ ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความไม่โปร่ งใสในการ
ตรวจสอบคดี โดยใช้ อํานาจทางทหารทีตนมีเป็ นเครื องมือในการกลบเกลือน
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ าย ความรุ นแรงและความไม่เป็ นธรรมของทหารพม่า ความเลวร้ ายและ
ความรุนแรงในทีนี 4เกิดจากการล่วงเกินทารุ ณกรรมทางเพศขันรุ
4 นแรงต่อหญิงไทใหญ่
นับว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ มนุษยชนขัน4 สูงสุด ส่วนความไม่เป็ นธรรมในทีนีค4 ือการ
พยายามกลบเกลือนการกระทําทีร้ ายแรงของตนเองซึงในทีนี 4คือทหารพม่า
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ฉบับที
ฉบับที 4

ช่ วงเวลา
พฤศจิกายน
ถึง
ธันวาคม
2545

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพแผนทีแสดงทีตังเขื
4 อนในแม่นํา4
สาละวิน เพือสะท้ อนให้ เห็นผลกระทบทีอาจเกิ ดขึน4 แก่คนในพื 4นที ซึงจากภาพ
แผนทีทีทีมงานนําเสนอนัน4 การสร้ างเขือนเพือผลิตกระแสไฟฟ้ าในครัง4 นี 4จะส่งผล
กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคนทีอยูส่ องฟากฝั งแม่นํ 4าสาละวิน ซึงในฝั งพม่ามีพื 4นที
อาณาเขตหลายรัฐทีจะได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างในครัง4 นี 4 ในขณะทีไทยก็
จะได้ รับผลกระทบหลายจังหวัด

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือนเพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 4
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ปั ดฝุ่ นเขือนสาละวิน เชือมสัมพันธ์
ไทย-พม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบนั
คือ โครงการก่อสร้ างเขือนในลุม่ นํ 4าสาละวินทีมีจดุ ประสงค์เพือผลิตกระแสไฟฟ้ า โดย
มี ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่ง ประเทศไทยเป็ นเจ้ า ของโครงการ ซึงเป็ นการตกลงกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า อันเป็ นปั จจัยสําคัญทีก่อให้ เกิดปั ญหาสําคัญที
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ทีอาศัยอยู่ในบริ เวณ
แม่นํ 4าสาละวิน ไม่วา่ จะเป็ นชาวไทใหญ่ ชาวกะเหรี ยงแดง และชาวกะเหรี ยงในเขตรัฐ
คะยาห์และรัฐกะเหรี ยง ทีมักได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างเขือนในครัง4 นี 4 อาทิ การ
ทีนํ 4าในแม่นํ 4าสาละวินมักเข้ าท่วมพื 4นทีซึงเป็ นทีอยู่อาศัยของประชาชนท้ องถินหรื อนํ 4า
เข้ าท่วมในบริ เวณเขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ ป่าสาละวิน โดยผลกระทบทีเกิ ดขึน4 ได้ สร้ าง
ปั ญหาต่อคนและสัตว์ ที อาศัยอยู่ใ นพืน4 ทีฯ ถื อได้ ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
รูปแบบหนึง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาทางนโยบายทีเกิดจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า ในทีนีคือการทําข้ อตกลง
ร่ วมกันทังสองประเทศในการก่
4
อสร้ างเขือนในแม่นํ 4าสาละวินเพียงหวังผลประโยชน์
โดยละเลยมิติการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในพื 4นที
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ฉบับที
ฉบับที 5

ช่ วงเวลา
มกราคม
ถึง
กุมภาพันธ์
2546

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปนางอองซาน ซูจี ซึงถือเป็ นสัญลักษณ์
หรื อ ตัว แทนในการเคลือนไหวเพื อเรี ยกร้ องประชาธิ ป ไตยในพม่า ภาพจึ ง ให้
ความสําคัญกับวีรสตรี ท่านนี 4โดยนําเสนอให้ เห็นถึงความสําเร็ จและการยกย่อง
จากสังคมภายนอกว่าเป็ นสตรี ทีมีจิตวิญญาณแห่งเสรี ภาพจนนานาชาติมีมติให้
รางวัลเพือเชิดชูเกียรติและยกย่อง

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 5
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ซูจีได้ รับรางวัลโนเบลจิตวิญญาณ
แห่งเสรี ภาพ/ สนง.พรรคเอ็นแอลดีในสังขละบุรีถกู สังปิ ด
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : นําเสนอบทบาทความสําคัญของนาง
อองซาน ซูจี กับภาพตัวแทนของสันติภาพทีต้ องการผลักดันกระบวนการทางการเมือง
การปกครองพม่าให้ เป็ นประชาธิ ปไตย ประเด็นหลักจึงต้ องการนําเสนอให้ เห็นถึง
ความสําคัญของนางอองซานซูจี ว่าเป็ นบุคคลทีพยายามต่อสู้ทางการเมืองพม่ามา
โดยตลอด โดยทีสือได้ แสดงให้ เห็นถึงรางวัลจากภายนอกทีซูจีได้ รับนันคือ “รางวัลจิ ต
วิ ญ ญาณแห่ ง เสรี ภาพ” ซึ งเป็ นรางวั ล ที เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องประชาธิ ป ไตย ใน
ขณะเดียวกันในหน้ านี 4ก็มีอีก 1 ข่าวทีชี 4ให้ เห็นถึงเนื 4อหาทีตรงกันข้ ามกับข้ อความหลัก
ด้ วยการนําเสนอให้ เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองพม่าทียังไม่เป็ นประชาธิ ปไตย
หน้ าปกจดหมายข่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นลักษณะขัวตรงข้
4
ามกันของเนื 4อหาระหว่างความ
ต้ องการ และความเป็ นจริ งคือประชาธิปไตยและเผด็จการทหารพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
วีรสตรี คนสําคัญของพม่า โดยใช้ อองซานซูจีเป็ นสัญลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็พดู ถึง
ความเลวร้ ายของทหารพม่ า ที ได้ ใ ช้ อํ า นาจที เหนื อ กว่ า เข้ า สังการควบคุ ม การ
เคลือนไหวของอีกกลุม่ ทีตรงข้ าม
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ฉบับที
ฉบับที 6

ช่ วงเวลา
มีนาคม
2546

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปนาย Paolo Sergio Pinheiro ซึงเป็ น
ฑู ต พิ เ ศษด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ ที ได้ พบเจอกั บ
สถานการณ์ความไม่ชอบธรรมทีถือว่าเป็ นความเลวร้ ายอย่างหนึงทีมาจากการ
กระทําของรัฐบาล การนําเสนอในลักษณะดังกล่าวจึงพยายามสะท้ อนให้ เห็นถึง
อันตรายทีมาจากรัฐบาลทหารพม่า

รูปปก

•

•
•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 6
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ทูตUNยัว[ ะพม่าติดเครื องดักฟั ง
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : เป็ นการนํ า เสนอข่ า วสถานการณ์
ปั จจุบนั ทีเกิดขึ 4นกับนาย Paolo Sergio Pinheiro ฑูตพิเศษด้ านสิทธิมนุษยชนแห่ง
องค์การสหประชาชาติ ซึงเขาได้ พบกับสถานการณ์อนั เป็ นการกระทําทีไม่ชอบธรรม
ของรัฐบาลพม่าจากการทีเขาได้ พบว่ามีเครื องดักฟั งแอบซุกซ่อนอยูใ่ ต้ โต๊ ะระหว่างการ
สัมภาษณ์นกั โทษการเมืองในคุกอินเส่ง แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลพม่าได้ เข้ าแทรกแซง
ตลอดระยะเวลาการทํางานของเขา ซึงถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึงที
เขาไม่อาจรับได้ สถานการณ์ดงั กล่าวจึงถ่ายทอดให้ เห็นสภาวการณ์ในพม่าขณะนันที
4
ยังคงเต็มไปด้ วยระบอบเผด็จการทีเข้ มข้ น ซึงได้ เข้ าควบคุมทุกพฤติกรรมของคนใน
พม่า การดําเนินชีวิตของทุกกลุม่ ในสังคมจึงเป็ นไปตามกรอบกลไกทีรัฐบาลสามารถ
เข้ าควบคุมและตรวจสอบได้ อิสรภาพหรื อเสรี ภาพในการดําเนินชีวิตจึงไม่มี
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการถ่ายทอดให้
เห็นความเลวร้ ายและความรุ นแรงของรัฐบาลทหารพม่า ซึงรั ฐบาลได้ ใช้ อํานาจที
เหนือกว่าของตนเองเข้ ากระทําการต่างๆ ตามความต้ องการเพือรักษาความปลอดภัย
ให้ กบั กลุม่ ตนเอง โดยไม่พิจารณาให้ ความสําคัญกับเสรี ภาพของอีกกลุม่ หนึง ถือเป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ฉบับที
ฉบับที 7

ช่ วงเวลา
เมษายน
2546

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปแผนทีเขตว้ าทีได้ แสดงให้ เห็นถึง
อาณาบริ เวณในการปลูกฝิ นนับพันไร่ได้ อย่างชัดเจน ปกวารสารฉบับนี 4จึงสะท้ อน
ให้ เห็นถึงสถานการณ์ ปัจจุบนั ในการเพาะปลูกฝิ น ณ ขณะนันของชนกลุ
4
่มว้ าที
ต้ องรี บผลิต เพราะในเวลาต่อมามีกฎ/มาตรการสังห้ ามจากรัฐบาล ในช่วงเวลา
ดังกล่าวพื 4นทีชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ว้าจึงเต็มไปด้ วยการเพาะปลูกฝิ น

รูปปก

•

•
•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีขาว-ดํา) ขนาด 8 หน้ า รายเดือนเพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 7
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เผยพื 4นทีปูลกฝิ นในเขตว้ านับพันไร่
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ได้ แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์การปลูก
ฝิ น โดยเฉพาะในพื 4นทีเขตว้ าของพม่าทีพบว่ายังมีการเพาะปลูกไร่ฝินอยูน่ บั พันไร่ โดย
ในหลายพื 4นทีนันจะเป็
4
นเขตควบคุมของกลุม่ ว้ า ซึง ณ เวลานันถื
4 อได้ ว่ากลุม่ กองกําลัง
ว้ ายังคงมีการซื 4อขายฝิ นระหว่างครัวเรื อนเป็ นเรื องปกติ พื 4นทีกลุม่ ว้ าจึงเป็ นพื 4นทีทีมี
การเพาะปลูกฝิ นมากทีสุด เห็นได้ ชดั จากมีพื 4นทีขนาดใหญ่ทีชาวว้ าใช้ เพาะปลูกฝิ น
โดยเมื อพิจ ารณาอย่า งละเอี ยดจะพบว่า แต่ล ะครั ว เรื อ นก็ จะมี การเพาะปลูก ฝิ น
ประมาณ 3-4 พื 4นทีต่อครัวเรื อน ซึงถือว่าเป็ นปริ มาณการปลูกฝิ นทีสูงมาก ทีสําคัญ
ภายหลัง จากปี 2548 เป็ นต้ นไป ทางรั ฐ บาลได้ ออกคํ า สังไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก าร
เพาะปลูกฝิ นอีกต่อไป จึงทําให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็ นช่วงสําคัญทีกลุม่ ว้ าต้ องเร่ ง
ทําการผลิตให้ ได้ มากทีสุด
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ภาพรวมสถานการณ์ พม่าโดยทัวไปและมีบ างประเด็น ทีนํ าเสนอให้ เ ห็น ถึง ความ
รุ นแรงของรัฐบาลทหารพม่าทีเกิดจากการออกกฎหรื อมาตรการสังห้ ามชนกลุ่มว้ า
เพาะปลูกฝิ น ซึงถือเป็ นการละเมิดสิทธิในการทํามาหากินและการดํารงอยู่ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ว้า รวมถึงการทําลายอัตลักษณ์ของกลุม่ ว้ า
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ฉบับที
ฉบับที 8

ช่ วงเวลา
พฤษภาคม
ถึง
มิถนุ ายน
2546

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปทีนางอองซานซูจีได้ เดินทางเพือไป
พบปะกับประชาชนในเขตภาคเหนือของประเทศพม่าและด้ านซ้ ายทีเป็ นสกู๊ป
พิ เ ศษ ก็ จ ะเป็ นรู ป ใบหน้ า ของนางอองซานซู จี ซึงเป็ นการสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
ประเด็นหลักของสาละวินโพสต์ฉบับนีต4 ้ องการทีจะเน้ นอธิ บายเรื องราว การ
เคลือนไหวเพือประชาธิปไตยของนางอองซาน ซูจี

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีดํา-นํ4าเงิ น) ขนาด 8 หน้ า รายสองเดือน
เพือสร้ างความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 1
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : นานาชาติเรี ยกร้ องรัฐบาลพม่ารี บ
ปล่อยตัวนางอองซานซูจี
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ประเด็นหลักจะเกียวข้ องกับการผลักดัน
ของนานาชาติทีต้ องการให้ รัฐบาลทหารพม่าพิจารณาปล่อยตัวนางอองซานซูจี และ
บรรดาผู้นําพรรค NLD ซึงถูกควบคุมโดยปราศจากความชอบธรรมจากรัฐบาลทหาร
พม่า ซึงข่าวได้ แสดงให้ เห็นบทบาทสําคัญของนานาชาติต่อการเรี ยกร้ องให้ เกิดการ
ปล่อยตัวนางอองซานซูจี โดยเฉพาะบทบาทของผู้นําสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญีปุ่ นและ
อาเซียน หน้าปกของฉบับที 7 8 จึ งมุ่งนําเสนอข่าวสารที 7เป็ นสถานการณ์ ณ ขณะนัน4 ที 7
นางอองซานซู จี และบรรดาผู้เกี 7ยวข้องกับพรรค NLD ถูกควบคุมโดยรัฐบาล จึ งมี
ความพยายามเรี ยกร้องให้รฐั บาลปล่อยตัว
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ ายและความรุนแรงของรัฐบาลทหารพม่า ซึงในทีนี 4เป็ นเรื องของการเมือง ที
นานาชาติพยายามเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลพม่าปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี ยิ7 งนานาชาติ
หรื อสังคมภายนอกพยายามเรี ยกร้องให้คืนอิ สรภาพในการดํ ารงชี วิตแก่นางอองซาน
ซูจี มากเท่าไรยิ7 งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความเลวร้ายของรัฐบาลทหารพม่ามากขึ4 น
เท่านัน4
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ฉบับที
ฉบับที 9

ช่ วงเวลา
กรกฎาคม
ถึง
สิงหาคม
2546

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปใบหน้ านางอองซาน ซูจีขนาดใหญ่
หน้ ามืด เศร้ าและหันหน้ าให้ กบั คอลัมน์ ซึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นสภาพทาง
การเมืองพม่าทียังคงมืดบอดและเป็ นเผด็จการ อีกนัยยะหนึงก็เป็ นการสะท้ อนให้
เห็นถึงความเลวร้ ายของระบอบเผด็จการทหารพม่าทีได้ ละเมิดหรือลดทอนคุณค่า
ของมนุษย์

รูปปก

•

•
•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นจดหมายข่าว (สีดํา-นํ4าเงิ น) ขนาด 8 หน้ า รายสองเดือน
เพือสร้ างความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 2
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชะตากรรม!!! “ซูจี” ยังมืดมน
ประเด็นเนื อ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ปกฉบับนีพ4 ยายามเสนอให้ เ ห็นว่า
สถานการณ์ การเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลทหารพม่าปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี และผู้นํา
ระดับ สูงของพรรค NLD ยัง ไม่ป ระสบผลสําเร็ จ แม้ ว่า จะผ่านไป 3 เดื อ นแล้ ว
ท่ามกลางการกดดันจากนานาประเทศ หน้ าปกของสาละวินโพสต์ ฉบับที 9 จึงเป็ น
การสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นเผด็จการ ความรุ นแรง ซึงเป็ นลักษณะทียังคงเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของการเมืองพม่า เพราะผู้ทีทําหน้ าทีสือเอง ก็ยงั ไม่ทราบถึง
ความเป็ นไปของนางอองซาน ซูจี อันเนืองมาจากการปิ ดบัง ข่าวทุกทิ ศทางจาก
รัฐบาล แม้ จะมีการต่อสู้เรี ยกร้ องจากทุกภาคส่วนก็ตาม แต่ก็ไม่เป็ นผล เพราะอํานาจ
รัฐพม่าอยูเ่ หนืออํานาจทังปวง
4
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ ายและความรุ นแรงทางการเมืองของรัฐบาลทหารพม่า ผ่านการสะท้ อน
ให้ เห็นถึงชะตากรรมความทุกข์ยากของตัวนางอองซานซูจีทีเกิดขึ 4นมาจากผลพวง
ทางการเมืองทีเป็ นเผด็จการทหาร ซึงความรุนแรงและความเลวร้ ายในทีนี 4เกิดขึ 4นมา
จากการใช้ อํานาจเผด็จการของทหารเข้ าควบคุมอิสรภาพในการดํารงชีวิตของนาง
อองซานซูจี ซึงถือเป็ นการกระทําทีละเมิดสิทธิ มนุษยชนทีได้ ลดทอนศักยภาพหรื อ
คุณค่าของความเป็ นมนุษย์
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ฉบับที
ฉบับที 10

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม
2546

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปรถบรรทุกทีใช้ ในทางการทหาร ซึงมี
ท่อนไม้ ขนาดใหญ่อยูบ่ นรถดังกล่าว เป็ นการนําเสนอให้ เห็นกระบวนการบุกรุ กป่ า
เพือช่วงชิงทรัพยากรป่ าไม้ เพือให้ ได้ มาซึงไม้ ทีเป็ นฐานทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่าของ
พม่า โดยทีการกระทํ าดัง กล่าวได้ สร้ างความขัดแย้ ง ในเรื องของผลประโยชน์
ระหว่างรัฐบาลและประชาชนพม่า อันนํามาซึงความไม่ยตุ ิธรรม

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดี (สีดํา-นํ4าเงิ น) รายสองเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 1
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : วิกฤติป่าไม้ ในพม่า ความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองทีนํามาสูค่ วามรุนแรง โดยเชือมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ ง
และการควบคุมทรัพยากรในประเทศพม่า โดยสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการขันตอน
4
ในการทําไม้ ของรัฐบาลพม่า เพือรัฐบาลจะสามารถใช้ แลกเปลียนในการสนับสนุนทาง
การเมืองและการทหาร ได้ ทงภายในประเทศพม่
ั4
าและประเทศเพือนบ้ าน กระบวนการ
ดังกล่าวถือเป็ นการแย่งชิงพื 4นทีในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็ นการบุกรุ ก
หรื อการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างหนึง อันเป็ นสาเหตุทีทําให้ เกิ ดสงครามในพม่า
อย่างยาวนาน สือได้ พยายามตีแผ่ให้ เห็นความจริ งทีเกิดมาจากปฏิบตั ิการของรัฐบาล
ทหารพม่า
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการเมืองกับผลประโยชน์ รวมถึงความไม่ยุติธรรม/ ชอบธรรม
ของรั ฐ บาล ซึ งเป็ นปั ญหาของรั ฐ บาลทหารพม่ า ที พยายามช่ ว งชิ ง ทรั พ ยากร
ภายในประเทศคือ การบุกรุกป่ าเพือให้ ได้ มาซึงไม้ ซึงเป็ นทรัพยากรทีมีคา่ อย่างมากใน
พม่า โดยทีการแย่งชิงทรัพยากรดังกล่าว รัฐบาลได้ ใช้ อํานาจเพือสร้ างความชอบธรรม
ให้ กบั กลุม่ ตนเอง ซึงเป็ นความไม่ยตุ ิธรรมอย่างหนึง
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ฉบับที
ฉบับที 11

ช่ วงเวลา
ตุลาคม
ถึง
พฤศจิกายน
2546

รู ปภาพหลักทีนํา เสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปทหาร 2 คน แต่เป็ นคนละกลุ่ม
กล่าวคือ คนหนึงเป็ นทหารของรัฐบาลและอีกคนเป็ นทหารของชนกลุม่ น้ อยทีไม่มี
อาวุธ โดยยืนหันหลังซึงแสดงให้ เห็นถึงลักษณะทัวไปภายหลังทีเกิ ดการเจรจา
หยุดยิงระหว่างทหารพม่า และทหารชนกลุ่มน้ อย หากแต่ยังไม่มีสารั ตถะหรื อ
นโยบายใดๆ ทีแสดงให้ เห็นถึงการแก้ ไขฟื น4 ฟูพฒ
ั นาประเทศพม่า

รูปปก

•

•

•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดี (สีดํา-นํ4าเงิ น) รายสองเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 2
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชะตากรรมชนกลุม่ น้ อย หลังเจรจา
หยุดยิง!
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงการเจรจาเพือ
ทําการหยุดยิงของรัฐบาลทหารพม่าและกดดันกองกําลังชนกลุม่ น้ อยให้ ทําการหยุดยิง
หรื อ วางอาวุธ แต่ก ระนัน4 การเจรจาทีดํ า เนิ น มาอย่า งยาวนานกลับ ไม่ไ ด้ ส่งผลต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศ เพราะรัฐบาลไม่ได้ แก้ ปัญหาทางการเมืองซึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการคลีคลายปมปั ญหาต่างๆ ในประเทศพม่า ความสงบสุขจึงไม่ได้ อยู่
ทีการหยุดยิงหรื อการสู้รบ หากแต่อยู่ทีการเปลียนแปลงทางการเมือง ซึงต้ องเกิดขึ 4น
อย่างจริ งจังและจริ งใจ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาทางการเมืองของพม่า เนืองจากภายหลังการเจรจาเพือทําการหยุดยิงสิ 4นสุดลง
ไม่ได้ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตในสังคมพม่าดีขึ 4น เพราะรัฐบาลหยุดใช้ ความรุ นแรงเพียง
ประเภทเดียว แต่คุณภาพและศักยภาพในการดําเนินชีวิตทีมาจากตัวนโยบายหรื อ
โครงสร้ างทางการเมืองการปกครองกลับไม่ได้ ถกู บูรณะ หรื อฟื น4 ฟู ปั ญหาต่างๆ ทีมีอยู่
ก็ยงั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม
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ฉบับที
ฉบับที 12

ช่ วงเวลา
1 มกราคม
ถึง
15 กุมภาพันธ์
2547

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปคนกําลังเก็บฝิ นอยูใ่ นไร่ฝินขนาดใหญ่
ซึงได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการและความเป็ นมาของการค้ าฝิ นซึงเป็ นยาเสพ
ติดทีเป็ นปั ญหาใหญ่ในสังคมพม่า ซึงคนในทีนี 4ก็เป็ นตัวแทนของชนกลุม่ น้ อยพม่า
ทีรั ฐ บาลพยายามกล่า วหาพวกเขาเหล่า นี ต4 ลอดเวลา หากแต่ใ นเบื อ4 งลึก ตัว
บุคลากรในรัฐบาลเองทีมีความเกียวพันกับขบวนการดังกล่าว แต่ไม่มีการจับกุม
แก้ ไขหรื อทําการใดๆ

รูปปก

•

•
•

•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดี (สีดํา-นํ4าเงิ น) รายสองเดือน เพือสร้ าง
ความเข้ าใจในประเทศพม่า ฉบับที 3
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เจาะลึกปั ญหายาเสพติดในพม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอประวัติความเป็ นมาของ
ปั ญหายาเสพติด (ประเภทฝิ น) ทีเกิดขึ 4นในพม่าและยังคงเป็ นปั ญหาสําคัญทีแก้ ไขได้
ยากอันเนืองมาจากกระบวนการค้ ายาเสพติดในพม่ามีความซับซ้ อนและดําเนินมา
อย่างยาวนาน ทีสําคัญเจ้ าหน้ าทีของรั ฐบาลมีส่วนเกี ยวข้ องกับปั ญหายาเสพติดใน
หลายระดับ มีการส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าทีรัฐบาลทหารพม่าเข้ ามาเกียวข้ องกับการค้ ายา
เสพติ ด อัน เนื องมาจากการดํา เนิ น การต่อ ต้ า นกระบวนการประชาธิ ป ไตยที ทํ า ให้
ประเทศตะวันตกควําบาตรพม่า ซึงได้ สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่าและทําให้ รัฐบาล
ทหารพม่ายิงต้ องพึงพาการค้ ายาเสพติดมากขึ 4นเพือความอยูร่ อด วารสารฉบับนี 4ได้ ตแี ผ่
ให้ เห็นถึงความเป็ นจริ งของขบวนการค้ ายาเสพติดทีเกิ ดขึน4 และทีสําคัญขบวนการ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั รัฐบาลฯ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึงการ
กระทําทีผิดกฎหมายของทหารในรัฐบาลพม่าและการแก้ ปัญหายาเสพติดทีผิดทางของ
รัฐบาลทียังแก้ ไขไม่ได้ เนืองจากทหารในสังกัดของรัฐบาลพม่ายังคงมีสว่ นเกียวข้ องกับ
ยาเสพติดในหลายระดับ การแก้ ไขปั ญหายาเสพติดจะทําได้ อย่างไร ในเมือตัวบุคคลที
สังกัดในรัฐบาลเองยังคงพัวพันกับขบวนการดังกล่าว การแก้ ไขปั ญหาจึงควรเริมภายใน
รัฐบาลเสียก่อน
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ช่ วงเวลา

ฉบับที 13 16 กุมภาพันธ์
ถึง
31 มีนาคม
2547

ฉบับที

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นสายนํ 4าสาละวินทีมีสีเขียวมรกต โดยมี
หุบเขาอ้ อมล้ อมทีทอดยาวทังใกล้
4 และไกล ซึงแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นมาของ
แม่นํ 4าสายนี 4ทีถือเป็ นแม่นํ 4าสําคัญทีอยูค่ กู่ บั สังคมพม่ามาอย่างช้ านาน รวมทังเป็
4 น
สัญลักษณ์ สําคัญทีแสดงถึงความสมบูรณ์ ทางด้ านภูมิศาสตร์ ของประเทศพม่า
และเป็ นทีมาของชือฯ

รูปปก

•

•

•
•

รุ นแรง ฯลฯ คาดว่าบรรณาธิการสาละวินโพสต์คงต้ องการทีจะปรั บเปลียนการ
นําเสนอประเด็นหลักหน้ าปกใหม่ๆ เนืองจากฉบับก่อนหน้ านี 4เมือนํามารวมกันก็
ไม่ได้ มีความแตกต่าง เพราะเป็ นการโจมตี เปิ ดโปงหรื อแสดงให้ เห็นปั ญหาของ
รั ฐ บาลทหารพม่าที เต็มไปด้ วยความเลวร้ าย ความรุ นแรง ความไม่ยุติ ธ รรม
ดังนันในฉบั
4
บนี 4บรรณาธิการคงเห็นถึงความซํ 4าของข้ อมูลทีนําเสนอผ่านวารสาร
จึงต้ องการเปลียนประเด็นในการนําเสนอ

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 1
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : หุบเขานูเ่ จียง สายนํ 4าสาละวิน
สีมรกตทียูนนาน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : วารสารฉบับนี 4จึงมุง่ เน้ นอธิบายในเชิงสาร
คดีการท่องเทียว โดยการนําเสนอให้ เห็นประวัติความเป็ นมาของแม่นํ 4าสาละวิน โดย
อธิ บ ายตัง4 แต่ จุ ด กํ า เนิ ด ของแม่ นํ า4 สาละวิ น ซึ งอยู่ บ นที ราบสูง ทิ เ บตและสภาพ
ภูมิศาสตร์ รวมถึง ลักษณะสําคัญทีเป็ นจุดเด่นของแม่นํา4 สายนี 4 อันเป็ นแม่นํา4 สาย
สําคัญทีหล่อเลี 4ยงชีวิตคนพม่ามาช้ านาน
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
สถานทีสําคัญ โดยแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของแม่นํ 4าสาละวินทีมีต่อประเทศพม่า
โครงเรื องฉบับนี 4จึงแตกต่างไปจากฉบับอืนๆ เพราะเป็ นฉบับแรกทีนํา Theme หลัก
เกี ยวกับสถานทีมานําเสนอบนปก ซึงฉบับก่อนๆ จะมีแต่เรื องรั ฐบาล ทหาร ความ
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ฉบับที
ฉบับที 14

ช่ วงเวลา
1 เมษายน
ถึง
15 พฤษภาคม
2547

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กผู้ชายกําลังนังมองเมล็ดข้ าวทีมี
จํานวนน้ อยในจาน ด้ วยความโศกเศร้ า ซึงชี 4ให้ เห็นถึงปั ญหาความไม่คงทางด้ าน
อาหารซึ งเป็ นความรุ น แรงที รั ฐ บาลไม่ ย อมแก้ หรื อ รั ฐ บาลละเลย ไม่ ใ ห้
ความสําคัญทีจะกํ าหนดเป็ นนโยบายหรื อหาแนวทางแก้ ไขทีถูกวิธี นับว่าเป็ น
ความรุนแรงเชิงนโยบายแบบใหม่ทีรัฐบาลไม่ให้ ความสําคัญ

รูปปก

• วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึงความ
รุนแรงของรัฐบาลในแง่ของนโยบาย ซึงถือเป็ นปั ญหาเชิงนโยบายทีสําคัญอย่างมากที
ไม่ได้ รับการแก้ ไข ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนรู ปแบบหนึง ในทีนี 4คือความ
รุนแรงทีเกิดจากปั ญหาด้ านความมันคงทางอาหาร ทีรัฐบาลพม่าไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
ถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึงทีมาจากความบกพร่องของนโยบาย

ประชาชน

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
• ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 2
• ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ยุทธการตัดอาหาร ความรุนแรงทีมอง
ไม่เห็น
• ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแนวใหม่ทีแตกต่างไปจากเดิม นันคือประเด็นการละเมิดสิทธิทางด้ านอาหาร
มักถูกละเลย วารสารฉบับนี 4จึงพยายามเน้ นให้ เห็นถึงสภาพการถูกละเมิดสิทธิ ด้าน
อาหาร ซึงถือได้ ว่าเป็ นผลลัพธ์ โดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอืนๆ และเป็ น
ปั ญ หาหนึ งที ถื อ ได้ ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ ความมันคงในชี วิ ต อย่ า งรุ น แรง ความไม่
รับผิดชอบของรัฐบาลทหารพม่าในกรณีนี 4จึงชี 4ชัดให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการ
ปกครองทีเป็ นธรรมกับความไม่มนคงทางอาหารของประชาชนพม่
ั
าทีต้ องเผชิญกับ
ความอดอยากและเสียงต่อปั ญหาสุขภาพ ซึงอาจยากต่อการต่อสู้เพือเรี ยกร้ องสิทธิ
ทางการเมืองของพวกเขา ดังนัน4 ความมันคงของรั ฐบาลจึงเป็ นภัยคุกคามของ
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 15 16 พฤษภาคม
ถึง
30 มิถนุ ายน
2547

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปผู้หญิง/หญิงสาวทีถูกปิ ดปากและข้ าง
ใบหน้ าเป็ นภาพสะท้ อนเงาเปลือยกายของผู้หญิง ด้ านล่างใบหน้ าเป็ นภาพดวงตา
ทีเจือปนไปด้ วยคราบนํ 4าตา นันสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้หญิงชนกลุม่ น้ อยพม่ามักตก
เป็ นเหยือของการข่มขืนจากทหารพม่า โดยทีต้ องจํายอมและไม่สามารถปฏิเสธ
หรื อเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมใดๆ ได้ เลย เพราะเรื องดังกล่าวจะถูกทหารพม่าสัง
ปิ ดปาก

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 3
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ข่มขืน สงครามบนเรื อนร่างหญิง
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงความรุ นแรงที
เกิดขึ 4นต่อผู้หญิงชนกลุม่ น้ อยพม่าทีมักตกเป็ นเครื องมือหรื อเหยือทางเพศให้ กบั ทหาร
พม่า โดยชี 4ให้ เห็นว่าการสงคราม และการข่มขืนของทหารพม่าทีมีตอ่ ชนกลุม่ น้ อยพม่า
เป็ นสิงทีแยกออกจากกันไม่ได้ อันเนืองมาจากพื 4นทีสู้รบมักอยู่ในเขตรัฐชนกลุ่มน้ อย
รวมถึงแนวชายแดนพม่าและประเทศเพือนบ้ าน ผู้หญิงจึงมักตกเป็ นเหยือและไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรมมาโดยตลอด เนืองจากผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าทีของรัฐ การ
จับ กุม ผู้กระทํา ผิ ดมาลงโทษจึง เปรี ย บเสมือ นเป็ นการประจานตนเอง การกระทํ า
ดังกล่าวนัยยะหนึงเกิดจากการทีทหารพม่ามองชนกลุม่ น้ อยว่าเป็ นศัตรู มาโดยตลอด
การกระทําใดๆ ก็ ตามบนเรื อนร่ างผู้หญิ งจึงเป็ นเรื องธรรมดาทีทหารพม่าสามารถ
กระทําได้ อย่างชอบธรรม
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึงความ
รุ นแรง และความเลวร้ ายของทหารพม่า ทีมักกระทําผ่านร่ างกายผู้หญิงชนกลุ่มน้ อย
โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศหรื อการข่มขืน ทีมักใช้ สถานการณ์ทางสงครามเข้ า
ฉกฉวยโอกาสหาความสําราญเพือบําบัดความใคร่ โดยมักใช้ อํานาจทางทหารทีตนมี
เข้ าข่มขู่ บังคับและมักหาเหตุผลเพืออ้ างความชอบธรรมให้ กบั การกระทําของตนเอง
หรื อ การกลบเกลือนเหตุก ารณ์ ที เกิ ด ขึน4 ลัก ษณะดัง กล่า วจึ ง เป็ นการละเมิ ด สิท ธิ
มนุษยชนทางเพศขันรุ
4 นแรง

255
241

ฉบับที
ฉบับที 16

ช่ วงเวลา
1 กรกฎาคม
ถึง
15 สิงหาคม
2547

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กผู้ชายสองคนทีเกิดมาโดยไม่มี
สภาพความเป็ นบุคคลทีได้ รับการรับรองตามกฎหมาย ซึงเป็ นคนไร้ สญ
ั ชาติ กําลัง
ยกมือไหว้ ด้วยใบหน้ าทีเศร้ าเพือเรี ยกร้ องให้ รัฐได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับ
เรื องดังกล่าว โดยเข้ ามาแก้ ไขหรื อผลักดันให้ กลุม่ คนเหล่านี 4มีสญ
ั ชาติ เพือทีเขา
จะได้ เติบโตมาเหมือนเด็กอืนทัวๆ ไปทีสามารถเข้ าถึงบริ การต่างๆ จากภาครัฐได้

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 4
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ ของคนไร้ สญ
ั ชาติ
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงเรื องราวของ
คนทีไม่มีสญ
ั ชาติหรื อคนไร้ รัฐ มีสถานะเป็ นคนต่างด้ าวทีอยู่ภายในประเทศ ซึงปั ญหา
นี 4ได้ กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมพม่า เพราะประชาชนจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็ก
ทีเกิดมาเป็ นบุคคลทีไม่ได้ รับการยอมรับในเรื องสิทธิอาศัย นอกจากนี 4อาจถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนขันพื
4 4นฐาน โดยเฉพาะการไม่ได้ รับการยอมรับให้ เข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
หรื อไม่ยอมรับทีจะออกวุฒิการศึกษาและการไม่อนุญาตให้ คนไร้ สญ
ั ชาติเข้ าทํางานได้
โลกของคนไร้ สญ
ั ชาติจึงมืดบอด แห้ งแล้ งและไร้ อนาคต รัฐบาลจึงควรให้ ความสําคัญ
กับสิทธิ ขนพื
ั 4 4นฐานของมนุษย์ โดยการทําให้ บคุ คลเหล่านันมี
4 สภาพบุคคลทีสามารถ
เข้ าถึงบริ การต่างๆ จากรัฐบาลได้ อาทิ สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาของคนไร้ รั ฐ ไร้ สัญ ชาติ ซึงถื อ เป็ นปั ญ หาใหญ่ ปั ญหาหนึงในเชิ ง นโยบายที
รัฐบาลพม่าไม่ได้ ให้ สญ
ั ชาติพม่ากับกลุม่ คนเหล่านี 4 สภาวะของการไร้ สญ
ั ชาติจึงเป็ น
เสมือนสภาวะการไม่มีตวั ตนในพื 4นทีทีตัวเองอยู่อาศัย บุคคลประเภทนี 4จึงไม่สามารถ
เข้ า สู่ก ารได้ รั บ บริ ก ารต่ า งๆ ซึ งเป็ นโครงสร้ างขัน4 พื น4 ฐานที รั ฐ บาลได้ ม อบให้ แ ก่
ประชาชนพม่า
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ฉบับที
ฉบับที 17

ช่ วงเวลา
16 สิงหาคม
ถึง
30 กันยายน
2547

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปทหารกองกําลังว้ า (UVSA) ทียืนมอง
ฝิ น ภาพดังกล่าวจึงอาจชี 4ให้ เห็นว่าชาติพนั ธุ์ว้ากับการเพาะปลูกฝิ นเป็ นเรื องทีคู่
กันมาอย่างยาวนานและเป็ นอาชีพทีสามารถทําให้ คนอยู่รอด ถือเสมือนเป็ นอัต
ลักษณ์ทีอยูค่ กู่ บั ชาติพนั ธุ์ว้ามานาน การแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในถินว้ า รัฐจึงต้ อง
แก้ ระดับนโยบายทีสามารถเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มคนเหล่านีไ4 ด้ เข้ าถึงการทํางานที
ถูกต้ อง

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 5
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เยือนถินว้ า ประเมินปั ญหายาเสพติด
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงปั ญหายาเสพ
ติด โดยเฉพาะ “ฝิ น” ทีถือได้ ว่าเป็ นปั ญหาทีระบาดหนักในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ว้า ซึงอาศัย
อยู่ในเขตรัฐฉาน ประเทศพม่า มีหลายหน่วยงานพยายามเข้ าไปพัฒนาและนําทาง
ไปสูก่ ารประกาศยกเลิกปลูกฝิ น ด้ วยเหตุนี 4จึงเป็ นสาเหตุหนึงทีนําไปสูป่ ั ญหาการขาด
แคลนอาหารของชาวบ้ าน อันเนืองมาจากการโดนสังห้ ามปลูกฝิ นอย่างกะทันหันและ
ไม่มีอาชีพรองรับ ดังนันการแก้
4
ปัญหาฝิ นให้ หมดไปในช่วงระยะเวลาไม่กีปี จึงเป็ นเรื อง
ยาก หน่วยงานภายนอกจึงควรเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเพือให้ ชีวิตของ
ประชาชนเหล่า นี ห4 ลุด พ้ น จากปั ญ หาความยากจน การขาดแคลนอาหารและหัน
กลับมาพึงตนเองได้ อีกครัง4 เหมือนกับช่วงเวลาก่อนทีฝิ นจะเข้ ามาในพื 4นทีแห่งนี 4
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหายาเสพติด ซึงเป็ นปั ญหาในระดับเชิงนโยบายทีรัฐบาลไม่มีทางออก หรื อเปิ ด
โอกาสให้ กลุม่ คนเหล่านี 4ได้ เข้ าสูก่ ระบวนการทํางานทีรัฐให้ การสนับสนุน ดังนันการที
4
รัฐไม่มีอาชีพอืนมารองรับ แล้ วยังมาสังระงับไม่ให้ เพาะปลูกฝิ นซึงเป็ นทีมาของรายได้
ในการดํารงชีพของชนกลุม่ ว้ า นับว่าเป็ นการละเมิดสิทธิชุมชน บุกรุ กการทํามาหากิน
ทางออกทีสําคัญคือ รัฐต้ องให้ ความสําคัญกับนโยบายขันพื
4 4นฐานต่างๆทีครอบคลุม
ประเด็นต่างๆทุกมิติ
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ฉบับที
ฉบับที 18

ช่ วงเวลา
1 ตุลาคม
ถึง
15 พฤศจิกายน
2547

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปพลเอกขิน ยุ้นต์โบกมือลาและมีเบื 4อง
หน้ าเป็ นคุก ซึงหมายความว่าเป็ นการขจัดอํานาจเผด็จการของผู้นําท่านนี 4ได้ ใน
ทีสุดและทีสําคัญภาพยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ าย และความไม่ยุติธรรมที
ผ่านมาทางการเมืองพม่าทีเกิดจากการกระทําของผู้นําท่านนี 4 คุกจึงเปรี ยบเสมือน
เป็ นการหยุด เลิกล้ มการกระทําทีทุจริ ตไม่โปร่งใสทางการเมืองได้ ระดับหนึง

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 6
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : โบกมือลาหน่วยข่าวกรองพม่า ล้ าง
บางขุมอํานาจขินยุ้นต์
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงบรรยากาศการ
เปลียนแปลงทางการเมืองโดยมีการเปลียนนายกคนใหม่ขึ 4นมาแทนทีพลเอกขิน ยุ้นต์
และตามมาด้ ว ยคํ า สังยกเลิก หน่ว ยข่า วกรอง ซึงอยู่ภายใต้ ก ารบัง คับ บัญ ชาของ
ขิ นยุ้ นต์ ม าตลอดกว่ า 20 ปี หน่ ว ยข่ า วกรองดัง กล่ า วถื อ ได้ ว่ า มี พ ลัง อํ า นาจ ยศ
ตําแหน่งทีเทียบเท่ากับเหล่าทัพได้ เลย กล่าวคือมีหน้ าทีหาข่าวทุกอย่างทีเป็ นภัยต่อ
รัฐบาล มีการเพ่งเล็งกลุม่ เจรจาหยุดยิง ดูแลความเคลือนไหวทุกหน่วยงาน จึงทําให้
หน่ว ยข่า วกรองกลายมาเป็ นผู้กุมความลับ ของประเทศที มี อํา นาจ และมีอิ ท ธิ พ ล
เพราะการปลดพลเอกขิ น ยุ้น ต์ พร้ อมกับ การยกเลิก หน่ว ยข่ า วกรองที เขาเป็ นผู้
วางรากฐานจึงเรี ยกได้ ว่าเป็ นการล้ างบางสายในเครื อข่ายอํานาจของพลเอกขิน ยุ้นต์
ลงไปแบบถอนรากถอนโคน
วิเคราะห์ ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
การเมืองพม่า โดยชี ใ4 ห้ เห็นถึงความไม่ยุติธรรมของทหารพม่าทีเกิ ดขึน4 โดยเฉพาะ
ความไม่ยุติธรรมของผู้นํา “ขินยุ้นต์ ” ทีได้ ใช้ อํานาจทีเหนือกว่าของตนเข้ าควบคุม
ข่าวสารทีเป็ นภัยต่อรัฐบาล ดูความเคลือนไหวสถานการณ์ ทางสังคมอย่างต่อเนือง
ผ่าน “หน่วยข่าวกรอง” ซึงเป็ นเครื องมือสําคัญของผู้นําทหารพม่าทีได้ ใช้ หน่วยงานนี 4
อ้ างความชอบธรรมให้ กบั ตนเองและพวกพ้ องภายในรัฐ
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 19 16 พฤศจิกายน
ถึง
31 ธันวาคม
2547

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปชาวคะฉินสวมเครื องแต่งกาย รวมถึง
เครื องประดับทีสะท้ อนอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์หนึงทีอยู่อาศัยใน
ลัก ษณะเป็ นหมู่บ้ า นในพื น4 ที รอยต่อ ระหว่างไทย-พม่า การสร้ างความเข้ า ใจ
ลักษณะวิถีชีวิตของอีกกลุม่ หนึง จะเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการลดอคติ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 7
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จากรัฐคะฉินสูถ่ ินเชียงดาว การ
รื อ4 ฟื น4 วัฒนธรรมชาวคะฉินในเมืองไทย
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงลักษณะ
ทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์คะฉิ น มุ่งเน้ นอธิ บายให้ เห็นถึงประวัติ
ความเป็ นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนแสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบหรื อลักษณะ
ทางด้ านสังคมวัฒนธรรมหรื อแม้ กระทังภาษา ทําให้ ผ้ รู ับสารได้ เข้ าใจถึงลักษณะ
หรื อคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมของกลุม่ ดังกล่าวมากยิงขึ 4น รวมทังให้
4 คนไทยได้
เข้ าใจในอัตลักษณ์ ของคนอีกกลุม่ หนึงทีอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินรอยต่อเดียวกัน
นันคือการสร้ างความเข้ าใจในประเทศพม่าทุกเรื องและทีสําคัญเป็ นการสะท้ อน
ให้ เห็นการมีตวั ตนของอีกกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงทีรัฐบาลมักเลือกปฏิบตั ิ มองข้ าม
ไม่ให้ พื 4นทีทางสังคม
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ทังคนที
4
อยู่ในพม่า (รวมถึง
รัฐบาล) และในไทย คือเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีอยู่ของอัตลักษณ์หรื อ
ตัวตนของชนกลุ่มน้ อยกลุ่มหนึงบนพืน4 ทีคาบต่อพรมแดนไทย-พม่า ฉบับนีจ4 ึง
ต้ องการสร้ างความเข้ าใจในรูปแบบวิถีชีวิตการมีตวั ตนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
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ฉบับที
ฉบับที 20

ช่ วงเวลา
1 มกราคม
ถึง
15 กุมภาพันธ์
2548

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปนักร้ องอยู่ด้านล่างซ้ ายมือและมี
ลักษณะเป็ นการสะท้ อนเสียงออกไปเหนือเส้ นพรมแดน ซึงมีรูปแผนทีรัฐฉาน (ไท
ใหญ่) อยู่เหนือนักร้ องคนดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นว่าสิงเดียวทีสามารถส่งผ่าน
ความรู้สกึ หรื อบอกเล่าเรื องราวต่างๆ ทุกเรื องทีสามารถทําได้ นนคื
ั อ “บทเพลง”

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 8
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : บทเพลงไทใหญ่เหนือเส้ น
พรมแดน
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : เป็ นการนํ า เสนอให้ เ ห็ น ถึ ง สื อ
ประเภทบทเพลง ที ถื อ ได้ ว่ า เป็ นเครื องมื อ สํ า คัญ ที สามารถสร้ างชุ ม ชนใน
จินตนาการระหว่างกลุม่ ผู้ฟังทีอยูต่ า่ งพื 4นทีและต่างยุคสมัยให้ เป็ นหนึงเดียวกันได้
นอกจากนี 4บทเพลงสามารถเดินทางข้ ามพรมแดนรัฐชาติซงมี
ึ ระบบการปกครองที
แตกต่างและสามารถหลบหลีกจากการควบคุมของอํานาจเผด็จการได้ ด้ วยเหตุ
นี 4บทเพลงจึงทําให้ เกิดชุมชนในจินตนาการทีครอบคลุมอาณาบริ เวณทีกว้ างไกล
มากกว่าพรมแดนรัฐชาติหรื อซ้ อนทับเหนือแผนทีในทางภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับ
บทเพลงของชาวไทใหญ่ ซึงเป็ นชนชาติทีอาศัยอยู่ในดินแดนรอยต่อของประเทศ
พม่า จีนและไทย สะท้ อนทีเห็นถึงลักษณะการสร้ างชุมชนในจินตนาการทีอยู่
เหนือกาลเวลาและเส้ นพรมแดน
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ซึงในทีนี 4เป็ นเรื องการใช้ บท
เพลงเพื อถ่ า ยทอดให้ เ ห็ น ถึ ง อัต ลัก ษณ์ เ รื องราวต่า งๆ ของกลุ่ม ไทใหญ่ เพื อ
ส่ง เสริ ม ให้ ค นภายใน และภายนอกได้ เ ข้ า ใจในวิ ถี ก ารดํ า รงอยู่ข องตน ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นเรื องการเมือ ง โดยใช้ เพลงเป็ นเครื องมือ ส่งผ่า นบอกเล่า
เรื องราวต่างๆ ทีไม่สามารถพูดหรื อแสดงออกได้
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 21 16 กุมภาพันธ์
ถึง
1 เมษายน
2548

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปผู้หญิงชาวกะเหรี ยงทีนังอยู่ในพื 4นทีที
โอบล้ อมไปด้ วยป่ าเขา มีเด็กชาวกะเหรี ยงเป็ นส่วนประกอบอยู่เบื 4องหลัง โดยทีมี
รูปแบบการแต่งกายหรื อเครื องประดับทีสะท้ อนให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติ
พันธุ์อย่างชัดเจน การถ่ายทอดให้ เห็นตัวตนดังกล่าวจึงเป็ นการสร้ างความเข้ าใจ
และลดอคติทีมีตอ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์นี 4ให้ เกิดขึ 4น

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 9
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ คน
กะเหรี ยง บนเส้ นพรมแดนตะวันตก
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ าปก : เป็ นการนํ า เสนอให้ เห็ น ถึ ง
ประวัติศ าสตร์ ห รื อความเป็ นมาของคนกะเหรี ยง ซึงเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์หนึงที
ตังอยู
4 บ่ นพรมแดนตะวันตกของประเทศไทย เพือสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ผู้รับสาร
ถึงมิติอตั ลักษณ์หรื อรูปแบบชีวิตของชาวกะเหรี ยง ซึงเป็ นชาติพนั ธุ์กลุม่ หนึงมาก
ยิงขึ 4น การอธิบายเนื 4อหาฉบับนี 4จึงเป็ นไปในเชิงสังคมวิทยา อันจะสะท้ อนให้ เห็น
ถึ ง มิ ติ ท างด้ า นสัง คมวัฒ นธรรมและสภาพความเป็ นอยู่ข องกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์
ดังกล่าวทีตังอยู
4 บ่ นรอยต่อระหว่างสองพรมแดน นันคือ ไทยและพม่า ซึงจะทําให้
ผู้อ่านได้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ทีเชือมโยงระหว่างกลุ่มกะเหรี ยงกับประเทศไทย
และกลุม่ กะเหรี ยงกับประเทศพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ในทีนี 4เป็ นการนําเสนอให้ เห็น
ถึงอัต ลักษณ์ วิถีชี วิตการดํารงอยู่ข องชาวกะเหรี ยง โดยมีจุดประสงค์ สําคัญ
เพือให้ ทราบและเข้ าใจ รวมถึงเคารพในความเป็ นตัวตนทีมีอตั ลักษณ์เฉพาะของ
“คนกะเหรี ยง” ซึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กลุ่มหนึงทีมักคุ้นหู แต่ผ้ ูคนมักไม่เข้ าใจใน
ความเป็ นจริ งของกลุม่ ดังกล่าว การนําเสนอจึงเป็ นการสร้ างความเข้ าใจในความ
จริ งของกลุม่ ทางสังคมเล็กๆ กลุม่ หนึง เพือทีจะปรับเปลียนความคิดและลดอคติ

241
261

ฉบับที
ฉบับที 22

ช่ วงเวลา
1 เมษายน
ถึง
15 พฤษภาคม
2548

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กผู้หญิง(กําพร้ า)ครึ งตัวแสดงให้
เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนทีสมบูรณ์ พร้ อม เบื 4องหลังได้ สะท้ อนให้ เห็นพื 4นทีดอยไต
แลงทังหมด
4
พื 4นทีดังกล่าวจะประกอบไปด้ วยบ้ านซึงอยู่ไกลๆ ออกไป มีการสร้ าง
ในลักษณะติดกันเป็ นชุมชนเล็กๆ ทีอาศัยอยู่กนั อย่างหนาแน่น มีควันหรื อฝุ่ นปก
คลุมทัวทังหมู
4 ่บ้าน ซึงอาจเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความมืดมนหรื อความทุกข์
ยากทีเกิดขึ 4น

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 10
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เด็กกําพร้ า และหมูบ่ ้ านคนทุกข์
บนดอยไตแลง
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงความ
เลวร้ ายทีเกิดขึ 4นต่อเด็กมากมาย โดยเฉพาะดอยไตแลงแห่งนี 4 ถือได้ ว่าเป็ นทีรวม
ความทุกข์ทีเกิดจากสภาวะกําพร้ าพ่อและแม่ของเด็ก รวมถึงพื 4นทีแห่งนี 4เป็ นที
รวมประชาชนทีหนีการคุกคามจากทหารพม่า แสดงให้ เห็นถึงสภาพโดยรวม
ทัวไปของพื 4นทีดอยไตแลง ซึงเป็ นฐานทีมันทีใหญ่ ทีสุดของกองกําลังกู้ชาติไท
ใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องผู้คน เป็ นศูนย์รวมของผู้คนที
ตกเป็ นเหยือของความเลวร้ ายทีมาจากทหารพม่า ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ทีส่งผลร้ ายต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ ซึงเป็ นต้ นตอทีได้
สร้ างความทุกข์หรื อปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยมีตวั หลักในการนําเรื องคือ
“เด็ก” ทีอาศัยอยูใ่ นพื 4นทีแห่งนี 4
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ ายและความรุ นแรงของทหารพม่า ดําเนินเรื องโดยใช้ ผลลัพธ์ ของ
ความรุ น แรงที เกิ ด ขึ น4 เป็ นจุ ด หลัก ในการนํ า เสนอ ไม่ ว่ า จะเป็ นรู ป ภาพและ
ข้ อความชือเรื องจากปกว่า “เด็กกํ าพร้า” และ “หมู่บ้านคนทุกข์ ” ยิงเป็ นการตอก
ยํ 4าให้ เห็นถึงความเลวร้ ายทีเกิดขึ 4นจากฝี มือของทหารพม่าทีส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อเด็กๆ และประชาชน
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 23 16 พฤษภาคม
ถึง
30 มิถนุ ายน
2548

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปถ่ายของนางอองซาน ซูจี ซึงถ่ายคู่
กับสามี “คุณไมเคิ ล อริ ส” เมือครัง4 ยังอยู่ด้วยกัน แต่ก็ต้องพลัดพรากจากกันอัน
เนืองมาจากสภาพทัวไปทางการเมืองพม่าทีเป็ นเผด็จการทีทําให้ ทงคู
ั 4 ่ต้องแยก
จากกันอันเป็ นกฎ คําสังทีมาจากรัฐบาลทหารพม่า ยิงเป็ นเครื องตอกยํ 4าได้ เป็ น
อย่างดีถึงความรุนแรงและความเลวร้ ายของทหารฯ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 11
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : การต่อสู้ของผู้หญิงบนลุม่ นํ 4า
อิระวดี-สาละวิน
ประเด็นเนือ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เนือ4 หาฉบับนี 4อยู่ในช่วงเวลาวัน
คล้ ายวันเกิดของนางอองซาน ซูจี (ครบรอบ 60 ปี : 19 มิถนุ ายน 2548) วารสาร
ฯ ฉบับ นี จ4 ึ ง มุ่ง เชิ ด ชู ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ยอดนัก สู้เ พื อประชาธิ ป ไตยในพม่ า คนนี 4 โดย
นําเสนอให้ เห็นถึงความสําคัญและบทบาทการต่อสู้ทียืดเยื 4อมาอย่างยาวนาน
ของนางอองซาน ซูจี ไม่ว่าจะเป็ นการต่อสู้ทางการเมืองการทหาร, การต่อสู้เพือ
ปกป้องสิทธิ มนุษยชนและการต่อสู้เพือครอบครัว ฯลฯ เธอจึงเป็ นยอดนักสู้เพือ
ประชาธิปไตยในพม่า แม้ ว่า ณ ขณะนันเธอเองยั
4
งถูกกักขังอย่างไร้ อิสรภาพอยู่
ภายในบ้ านเพียงลําพัง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึง
ความสําคัญของบุคคลผู้เคลือนไหวเพือประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน ถือได้ ว่า
เป็ นการเชิดชูเกียรติและยกย่องในการกระทําทีมีต่อพม่ามาอย่างต่อเนือง แสดง
ให้ เห็นถึงความรัก ความแข็งแกร่ งและความอดทนของนางอองซาน ซูจี ทีแม้
จะต้ องสูญเสียสามีโดยไม่ได้ เห็นหน้ าในวินาทีสดุ ท้ าย แต่ก็ยงั คงต่อสู้และยึดมัน
ในอุดมการณ์ ประชาธิ ปไตยมาโดยตลอด แม้ ตวั เธอเองจะพบกับชะตากรรมที
เลวร้ ายจากการเมืองทีเป็ นเผด็จการอย่างถึงขีดสุดก็ตาม
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ฉบับที
ฉบับที 24

ช่ วงเวลา
1 กรกฎาคม
ถึง
15 สิงหาคม
2548

รู ป ภาพหลัก ที นํ า เสนอผ่ า นหน้ าปก :
เป็ นรู ป ผู้ช ายที อยู่ ใ นสถานะเป็ น
นักท่องเทียวคนหนึงได้ หนั หน้ าไปทางพระธาตุอินท์แขวน ซึงมีลกั ษณะเป็ นก้ อน
หินสีทองขนาดใหญ่ ตังอยู
4 บ่ นหน้ าผาสูงชัน ซึงเป็ นสถานทีท่องเทียวสําคัญขึ 4นชือ
ของประเทศพม่า การนําเสนอภาพดังกล่าวผ่านปกฉบับนี 4จึงเป็ นการถ่ายทอดอีก
มิ ติ ห นึ งของประเทศพม่ า ให้ กับ ผู้ อ่ า นได้ รั บ รู้ ถึ ง ความสวยงาม แม้ จ ะอยู่ใ น
บรรยากาศของเผด็จการทหาร

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 12
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : แบกเป้เทียวเมืองพม่า ความ
งดงามหลังม่านนํ 4าตา
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : นําเสนอให้ เห็นอีกมิติหนึงของความ
งดงามในประเทศพม่า ทีแม้ จะมีบริ บททางการเมืองทีเลวร้ ายอยู่รายรอบก็ตาม
การนําเสนอเนื 4อหาหลักดังกล่าวในวารสารฯฉบับนี 4จึงเป็ นการเปิ ดเผยให้ เห็นถึง
ความงดงามของดินแดนทีได้ ชือว่าเป็ น “ฤๅษี แห่งเอเชี ย” ด้ วยการนําเสนอให้ เห็น
แหล่งท่องเทียวทีเป็ นมรดกอันลํ 4าค่าทีสําคัญของประเทศพม่าให้ ผ้ อู ่านได้ ร้ ู จกั กัน
มากขึ 4น ในเชิงของการแนะนําสถานทีท่องเทียว วิธีการเดินทาง ซึงถือได้ ว่าเป็ น
ฉบับคูม่ ือการท่องเทียวประเทศพม่าฉบับแรก ตังแต่
4 สาละวินโพสต์ถือกําเนิดมา
วิเ คราะห์ ป ระเด็น หลัก ของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ า ปก : พูด ถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเลวร้ ายทางการเมืองพม่า กับการท่องเทียว/ การ
เดินทางในพม่า แต่กระนันก็
4 ไม่ทิ 4งเรื องเดิมๆ เพียงแต่ใช้ การท่องเทียวเป็ นตัวนํา
เรื อง เห็นได้ ชัดจากชือปกทีว่า “ความงดงามหลังม่ านนํ4 าตา” ซึงก็เป็ นประโยค
หนึงทีแสดงให้ เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองพม่า ณ ขณะนันที
4 ยังคงมีความ
มืดมนและเผด็จการซึงยังคงสร้ างนํ 4าตาให้ กบั ผู้คนพม่าอย่างต่อเนือง แต่ในความ
เลวร้ ายนัน4 ก็ ยัง มี มุม ที สะท้ อนให้ เ ห็ นความสวยงาม ความลํา4 ค่า ของสถานที
สําคัญ รวมถึงการบอกเล่าวิธีการเดินทางทีค่อนข้ างยุ่งยากซับซ้ อนและมีการ
ควบคุมเข้ มงวดในสถานทีฯ จากทหารพม่า
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ฉบับที
ฉบับที 25

ช่ วงเวลา
16 สิงหาคม
ถึง
30 กันยายน
2548

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพคนกําลังจับคอสัตว์ป่าประเภท
หนึง เพือนําเข้ าสู่ขบวนการค้ าสัตว์ป่าต่อไป ซึงได้ สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาความ
เสือมโทรม และความร่ อยหรอทางด้ านทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของ
ประเทศพม่า รวมถึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น มิติ ที เป็ นปั ญ หาของรั ฐ บาลที ไม่ส ามารถ
ตอบสนองให้ กบั คนทุกกลุม่ เข้ าถึงอาชีพทีดีได้ จึงเป็ นสาเหตุหรื อปั จจัยให้ คนเข้ าสู่
กระบวนการค้ าดังกล่าว

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 13
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ตามรอยขบวนการค้ าสัตว์ป่าใน
พม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นอีกมิติหนึงใน
แง่ของการทารุ ณกรรมและค้ าสัตว์ ป่าในประเทศพม่า ความเปลียนแปลงครั ง4
ใหญ่ทีเกิดขึ 4นในบริ เวณชายแดนตลอดระยะเวลาหลายปี ทีผ่านมา สะท้ อนให้ เห็น
ถึงปั ญหาของประชาชนผู้ลา่ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความยากจนทีผลักดันให้ เกิด
การล่าสัตว์ ชาวบ้ านต้ องหันไปพึงพารายได้ จากการขายทรัพยากรจากป่ าไม้ มาก
ขึ 4น กลายเป็ นภัยคุกคามอีกรู ปแบบหนึงในพม่าทีเกิดขึ 4นกับสัตว์ป่า ทําให้ เห็นถึง
ความเสือมโทรมและความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพม่า อัน
เป็ นเรื องทีรัฐบาลควรหันมาให้ ความสําคัญและนําไปสูก่ ารแก้ ไขโดยด่วน ก่อนที
ความมังคังทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติจะสูญหายไปจากประเทศ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาการค้ าสัตว์ป่า ซึงถือเป็ นอีกหนึงปั ญหาสําคัญ เมือทําการวิเคราะห์พบว่า
ไม่ได้ เกิ ดมาจากปั ญ หาในเชิ ง ปั จ เจกบุคคล หากแต่เกิ ดมาจากปั ญ หาระดับ
นโยบายทีไม่สามารถแก้ ไขได้ รัฐบาลไม่สามารถสนองความต้ องการทางด้ าน
อาชีพและการทํามาหากินให้ แก่ชาวบ้ านได้ จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความบกพร่ อง
เชิงนโยบายและการบริ หารภาครัฐทีไม่ครอบคลุม คนค้ าสัตว์ป่าจึงไม่ได้ เป็ นคน
เลวร้ าย หากแต่มาจากปั ญหาเชิงนโยบายฯ
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ฉบับที
ฉบับที 26

ช่ วงเวลา
1 ตุลาคม
ถึง
15 พฤศจิกายน
2548

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพผู้ชายสองคนซึงเป็ นตัวแทนของชน
กลุ่มน้ อยผู้ขายบริ การทางเพศกับอีกคนเป็ นผู้ซื 4อบริ การซึงอยู่ในบรรยากาศทีมี
แสงสลัวมืดมนไม่มีทางเลือกซึงเป็ นมุมมืดในชีวิต อันเนืองด้ วยสถานะทางสังคมที
ไร้ ตัวตนและความเสียงต่อการคุกคาม/บังคับของทหาร สิงทีเขาทํามันจึงเป็ น
ความจําเป็ นอย่างหนึง

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 14
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชีวิตในมุมมืดของชายขาย
บริ การไทใหญ่
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นอีกหนึงมุม
มืดของชายชาวไทใหญ่ ทีได้ เดินหน้ าเข้ าสู่วงการค้ า ประเวณี อันเนืองมาจาก
สภาพแวดล้ อมทางการเมืองในพม่าทีเกิดสงครามบ่อยครัง4 ทําให้ เด็กหนุ่มหลาย
คนต้ องเผชิ ญ กับ ความเสียงต่อ การถูกกองทัพพม่า จับ ไปเป็ นลูกหาบหรื อถูก
เกณฑ์ไปเป็ นทหารทังในกองทั
4
พพม่าและกองทัพของชนชาติตนเอง ซึงล้ วนแต่มี
ความเสี ยงต่ อ ชี วิ ต พวกเขาจึ ง หนี ข้ ามมาเป็ นแรงงานในฝั งไทย แต่ ด้ วย
สถานการณ์ หลายอย่างได้ บีบบังคับให้ เขาเบนเข็มทิศชีวิตเข้ าสู่อาชีพดังกล่าว
อาจเนืองมาจากการไม่มีเอกสารรับรองทีถูกต้ องตามกฎหมายหรื อบัตรประจําตัว
ประชาชนทีสามารถเข้ าถึงงานประเภทอืนได้ ประกอบกับค่าครองชี พทีสูงขึน4
งานขายบริ การทางเพศจึงเป็ นทางออกเดียวทีสามารถหาเงินเพือมาเลี 4ยงปาก
ท้ อง รวมถึงส่งเงินกลับไปให้ พอ่ แม่ทีบ้ านเกิดได้
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาทางการเมืองพม่าทีเต็มไปด้ วยสงครามและการใช้ ความรุ นแรงของทหาร
จึงทําให้ ผ้ ชู ายหลายคนกลัวทีจะถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารหรื อถูกจับไปเป็ นลูกหาบ
ให้ กับกองทัพพม่า ซึงอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวเอง ประกอบกับการ
เป็ นบุคคลทีไร้ สญ
ั ชาติ เลยทําให้ ผ้ ชู ายหลายคนเลือกเข้ าสูก่ ารค้ าขายทางเพศ
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 27 16 พฤศจิกายน
ถึง
31 ธันวาคม
2548

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพหนังสือ งานเขียนวรรณกรรมต่างๆ
ของประเทศพม่า วางเรียงกันเป็ นแถว เพือสะท้ อนให้ เห็นถึงพื 4นทีทีจํากัดในการ
แสดงออกทางความคิดของโลกงานวรรณกรรมพม่า โดยทีหน้ าปกแต่ละเล่มส่วน
ใหญ่จะเป็ นบุคคลต่างๆ
ซึงพยายามสะท้ อนให้ เห็นมิตกิ ารดํารงชีวิตของผู้คน
มากกว่าจะเป็ นมิติอืน

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 15
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จินตนาการมีพรมแดนในโลก
วรรณกรรมพม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเป็ น
เผด็จการทีสะท้ อนผ่านงานเขียนต่างๆ ในพม่า แม้ ว่างานเขียนจะเป็ นงานทีต้ อง
อาศัย จิ น ตนาการ ผสมผสานกับ สภาพความเป็ นจริ ง ในสัง คม แต่เ มื ออยู่ใ น
บรรยากาศทางสังคมการเมืองทีเป็ นเผด็จการ จึงมักถูกควบคุมการแสดงออก
ทางความคิดของประชาชน ซึงทําให้ จินตนาการในการเขียนถูกจํากัดลงไปด้ วย
เห็นได้ จากปั ญหาทีเกิดจากการเซ็นเซอร์ ของรัฐบาล จึงเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้
จินตนาการในโลกวรรณกรรมพม่าถูกควบคุมไว้ ในพื 4นทีจํากัดและนักเขียนผู้เป็ น
เจ้ าของจินตนาการก็จะต้ องยืนหยัดอยูบ่ นเส้ นทางนี 4อย่างกล้ าหาญอดทน จึงเป็ น
ทีมาของชือวารสารฯ ฉบับนี 4ทีว่า “จินตนาการมีพรมแดน” นันหมายความว่ามี
พื 4นทีจํากัดในการแสดงออกซึงความคิดต่างๆ ในโลกวรรณกรรมพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ลักษณะทางการเมืองและความรุ นแรงของทหารพม่าทีมักใช้ อํานาจเข้ าทําการ
ควบคุมความเป็ นไปของสังคม ไม่เว้ นแม้ แต่ตวั หนังสือในงานเขียนต่างๆ ทีมักเข้ า
ทําการควบคุมหรื อตรวจสอบการแสดงออกทางความคิดของประชาชน งาน
เขียนทุกประเทศในพม่าจึงมีลกั ษณะแคบและมีความจํากัดในการนําเสนอ
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ฉบับที
ฉบับที 28

ช่ วงเวลา
1 มกราคม
ถึง
15 กุมภาพันธ์
2549

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปเด็กนักเรี ยนพม่า ระดับประถมศึกษา
3 คน หน้ าตาเศร้ า ไม่มีความสุข และมีเบื 4องหลังเป็ นโรงเรี ยน เพือทีจะพยายาม
สือให้ เห็นถึงการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลได้ เข้ ามามีส่วนแก้ ปัญหาลดช่องว่างโอกาส
การศึกษาของเด็กพม่า เพือทีจะให้ โรงเรี ยนของหนู เป็ นโรงเรี ยนทีเด็กๆทุกคน
สามารถเข้ าถึงระบบการศึกษาของพม่าได้ อย่างครอบคลุม และเป็ นธรรมตาม
นโยบายของรัฐ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 16
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : โรงเรี ยนของหนู โอกาสทางการ
ศึกษาของเด็กในพม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหานโยบาย
ด้ านการศึกษา แม้ จะประกาศว่า “ประชาชนทุกคนจะต้องมี สิทธิ ได้รบั การศึกษา”
โดยทีต้ องมีการจัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมให้ กบั เด็กทุกคน โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ แต่ในความเป็ นจริ งกลับสวนทางกัน เพราะเด็กจะสามารถเข้ า
สูร่ ะบบการศึกษาได้ นนต้
ั 4 องมีคา่ ใช้ จ่ายทีมาก เด็กจึงต้ องเรี ยนๆหยุดๆเพือช่วยพ่อ
แม่หาเงิน หรื อเลิกเรี ยนไปในทีสุด ต้ นตอของปั ญหานี 4 เกิดจากการทีรัฐบาลไม่ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาขันพื
4 4นฐานอย่างเพียงพอ ความบกพร่ อง
จึงอยูท่ ีนโยบาย และการบริ หารของรัฐบาลพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่า ทีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
เด็กเข้ าถึงระบบการศึกษาขันพื
4 4นฐานได้ อย่างครอบคลุม สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
บกพร่อง ความไม่ใส่ใจทีจะแก้ ไขปั ญหาของรัฐบาล ถือเป็ นความล้ มเหลวในการ
บริ หารอย่างหนึงทีรัฐไม่สามารถสนับสนุนความจําเป็ นขันพื
4 4นฐานได้ ลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นการแสดงให้ เห็นได้ ชดั ว่าผลประโยชน์ของตนคือ สิงสําคัญสูงสุดของ
รัฐบาล ซึงถือเป็ นความความรุนแรงในด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างหนึง ทีเป็ นการลด
ศักยภาพความเป็ นมนุษย์ หรื อมนุษย์ไม่สามารถบรรลุในศักยภาพทีตนมีได้
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 29 16 กุมภาพันธ์
ถึง
31 มีนาคม
2549

รู ป ภาพหลักที นํ า เสนอผ่า นหน้ า ปก : เป็ นรู ป ผู้ห ญิ ง ชนเผ่าที อพยพมาจากรั ฐ
คะเรนนีเข้ ามาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี 4ภัย โดยยังคงรักษา และสืบทอดใน อัตลักษณ์
ความเป็ นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ เป็ นอย่างดี เห็นได้ จากชุดแต่งกาย และ
เครื องประดับทีบ่งบอกถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์ตนเองแม้ จะอยู่ในสถานทีอืนก็ตาม
หรื อ อยู่ใ นสภาวะสงครามที ต้ อ งอพยพถิ นฐานตลอดเวลา ก็ ไ ม่มีใ ครสามารถ
ทําลายวิถีชนเผ่าได้

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 17
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : วิถีชนเผ่าจากรัฐคะเรนนีในค่าย
ผู้ลี 4ภัย
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของ
รั ฐบาลทหารพม่าที บุกเข้ ามาทําทารุ ณ กรรมในหมู่บ้านคะเรนนี ทําให้ ชนเผ่า
คะเรนนี ต้ องอพยพมาอยู่ ใ นค่ า ยผู้ ลี ภ4 ั ย และถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
หลากหลายรู ป แบบ ค่ายผู้ลี 4ภัยจึงเป็ นภาพสะท้ อนทีเห็ นได้ ชัดถึง ปั ญหาและ
ผลกระทบจากการกระทําของรัฐบาลทหารพม่า นอกจากนี 4แสดงให้ เห็นรู ปแบบ
วิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม รวมถึงเครื องแต่งกายต่างๆ ซึงแสดงถึงอัตลักษณ์
ของชนเผ่าคะเรนนี จะเห็นได้ ว่าค่ายผู้ลี 4ภัยถือเป็ นภาพสะท้ อนทีแสดงให้ เห็นถึง
ความเป็ นอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพนั ธุ์ของกลุม่ คนทีอพยพเข้ ามาได้ เป็ นอย่างดี
แม้ จะย้ ายมาอยูใ่ นทีแห่งใหม่ แต่ความเป็ นอัตลักษณ์ในรากเหง้ าของตนยังดํารง
อยู่ และสืบทอดภายในพื 4นทีจํากัดแห่งนี 4
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ าย และความรุ นแรงของทหารพม่า ซึงเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ กลุ่ม
ชนเผ่าจากรัฐคะเรนนีต้องอพยพโยกย้ ายไปตังถิ
4 นฐานในค่ายผู้ลี 4ภัยเพือความ
มันคงปลอดภัยของชีวิตตนเอง และครอบครัว นันหมายความว่าความรุนแรงของ
สภาวะสงครามกลางเมืองทีเกิดขึ 4นอย่างต่อเนือง หรื อการบุกรุ กของทหารพม่า
เป็ นสาเหตุปัจจัยสําคัญทีทําให้ ถินฐานของกลุม่ ชนดังกล่าวมีความไม่แน่นอน
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ฉบับที
ฉบับที 30

ช่ วงเวลา
1 เมษายน
ถึง 15
พฤษภาคม
2549

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปผู้หญิงชาวกะเหรี ยง นอนแนบชิดกับ
ลูก ซึ งทัง4 สองได้ รั บ อัน ตรายบาดเจ็ บ นอนอยู่บ นพื น4 ดิ น กํ า ลัง ได้ รั บ การปฐม
พยาบาลจากผู้ชายซึงน่าจะมีความรู้ในด้ านการรักษา และปฐมพยาบาล ข้ างๆ มี
สายนํ 4าเกลือยกสูงขึ 4น ภาพนี 4ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบจากปั ญหาสงครามที
เกิดขึ 4นจากรัฐบาลทหารทีมีตอ่ ประชาชน

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 18
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชี วิตบนเส้ นด้ ายบนแผ่นดิน
สงครามรัฐกะเหรี ยง
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะชีวิตของ
ประชาชนทีอยูท่ า่ มกลางสงครามทีเกิดขึ 4นอย่างต่อเนือง ประชาชนได้ รับอันตราย
ทางร่างกาย บางรายถึงแก่ชีวิต บรรยากาศทางสังคมทีคุกรุ่นไปด้ วยสงครามทีมา
จากรัฐบาลทหารพม่า สร้ างความแน่นอนในการใช้ ชีวิตในแต่ละวัน สภาพชีวิต
ของผู้คนจึงต้ องดิ 4นรน หนี หรื ออพยพหาทีทีคิดว่าปลอดภัยเพือเอาตัวรอด โดยไม่
มีหลักประกันว่าทีเหล่านันจะมี
4
ความปลอดภัย วารสารฯฉบับนี 4จึงมุ่งนําเสนอให้
เห็นถึงผลกระทบร้ ายแรงทีเกิดขึ 4นอันเนืองมาจากการประกาศทําสงครามของ
รัฐบาลทหารพม่าทีกระทําต่อรัฐกะเหรี ยง โดยทีชีวิตได้ แขวนอยู่บนเส้ นด้ าย ไร้
ความมันคงปลอดภัย
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ าย และความรุนแรงของทหารพม่า รวมถึงปั ญหาทางการเมืองทียังคง
ส่งผลกระทบทําให้ ผ้ ูคนต้ องอพยพเคลือนย้ ายถินฐานตลอดเวลา เนืองมาจาก
สภาวะสงครามกลางเมืองอันร้ อนระอุทีเกิดขึ 4น ประชาชนต้ องประสบกับความไม่
ปลอดภัยอย่างต่อเนือง ชีวิตเดินอยูบ่ นเส้ นด้ ายตลอดเวลา บริ บททางสังคมทีเต็ม
ไปด้ วยความเสียงทีไม่มีหลักประกันใดๆ ในชีวิต บรรยากาศการใช้ ชีวิตทีเกิดขึ 4น
หรื อภาพปกทีนํามาเสนอจึงสะท้ อนได้ เป็ นอย่างดีถึงความเลวร้ ายของรัฐบาล
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 31 16 พฤษภาคม
ถึง
30 มิถนุ ายน
2549

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กพม่าทีป่ วยอยู่ในอ้ อมอกของแม่
ซึงกําลังเข้ ารับการรักษาในคลินิกแม่ตาว ซึงทําให้ เห็นถึงความสําคัญของคลินิก
แห่งนี 4ทีมีความสําคัญมากต่อชนกลุม่ น้ อยพม่า ในด้ านหนึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น
ถึงปั ญหาระบบสาธารณสุขหลักของพม่าทีทําให้ คนหลายคนไม่สามารถเข้ าถึง
การบริ การได้

รูปปก

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
• ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 19
• ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : แม่ตาวคลินิก แสงสว่างในความ
มืดบนชายแดนตะวันตก
• ประเด็น เนื อ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ า ปก : สะท้ อนให้ เห็ นถึ งปั ญหาความ
ยากจนของประชาชนชาวพม่าทีไม่มีโอกาสเข้ าถึงระบบสาธารณสุขทีมีคณ
ุ ภาพ
รัฐไม่สามารถให้ ความมันคงปลอดภัยทางสุขภาพแก่ประชาชนได้ เห็นได้ จากการ
ไม่มีงบประมาณเข้ ามาช่วยเหลือประชาชนให้ สามารถเข้ าถึงการบริ การ หากแต่
รัฐบาลทหารมุ่งนําเอางบประมาณมาใช้ ในทางการทหารเป็ นหลัก “คลินิกแม่
ตาว” จึงถือกําเนิดขึ 4นมาเป็ นศูนย์สาธารณสุขทีประชาชนพม่าสามารถเข้ าถึงการ
บริ การได้ โดยทีไม่มีอุปสรรคทางด้ านเงินเข้ ามาเกี ยวข้ อง จึงมีประชาชนพม่า
จํานวนมากเดินทางข้ ามชายแดนมารักษาในประเทศไทยเพิมมากขึ 4น นํามาซึง
แสงสว่างแห่งความหวังทีจะได้ รับการรักษาทีมันคงปลอดภัย และช่วยต่อลม
หายใจออกไปได้ แม้ จะอยูท่ า่ มกลางความมืดมนก็ตาม
• วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูด
ถึงปั ญหาเชิงนโยบาย ทีรัฐบาลไม่สามารถหาทางแก้ ไข หรื อสนับสนุนให้ เกิด
ระบบการบริ ก ารขั น4 พื น4 ฐานที ดี ไ ด้ สะท้ อนให้ เห็ น ได้ ว่ า รั ฐ บาลยัง คงให้
ความสําคัญกับผลประโยชน์ของตน (กองทัพ,กําลัง,อาวุธ) มาเป็ นอันดับแรก
ในขณะทีความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณเพือให้ คนได้ เข้ าสูร่ ะบบการ
บริ การทีดีของรัฐบาลอย่างครอบคลุมทีสุดนันมั
4 กถูกละเลย
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ฉบับที
ฉบับที 32

ช่ วงเวลา
1 กรกฎาคม
ถึง
15 สิงหาคม
2549

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปอัญมณีสีม่วง แวววาวระยิบระยับ
กระจายอยู่บนกองเงินทีมีเบื 4องหลังเป็ นทหารยืนถือปื นอยู่ในมุมมืด สะท้ อนให้
เห็นว่าผลประโยชน์ส่วนนีล4 ้ วนตกอยู่แก่รัฐบาลทัง4 สิ 4น เป็ นขุมทรั พย์ ทีอยู่กลาง
สนามรบ โดยทีประชาชนไม่ส ามารถเป็ นเจ้ าของ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่
ยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากร

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 20
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : “อัญมณีในพม่า” ขุมทรัพย์กลาง
สนามรบ
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความอุด ม
สมบูรณ์ของทรัพยากรอันลํ 4าค่าในประเทศพม่า โดยเฉพาะ “อัญมณี ” ทีถือได้ ว่า
เป็ นขุ ม ทรั พ ย์ สํ า คัญ ของประเทศ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามประชาชนไม่ ส ามารถ
ครอบครองผลประโยชน์ จากทรั พยากรเหล่านัน4 ตามสิทธิ ของผู้เป็ นเจ้ าของได้
เพราะทรั พยากรเหล่านีน4 ี เองทีได้ กลายเป็ นปั จจัย หลักสําคัญทีทําให้ ประเทศ
ภายนอกต้ อ งการเข้ า มากอบโกยผลประโยชน์ นอกจากนี ร4 ั ฐ บาลพม่า ยัง ใช้
ทรัพยากรเหล่านี 4ส่งออกเพือเป็ นรายได้ นําเข้ ามาใช้ เป็ นงบประมาณในการบริหาร
จัดการภายในกองทัพ ซึงกลุม่ คนทีได้ ผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื 4นทีแห่งนี 4จึง
เป็ นกลุม่ รัฐบาลทหาร โดยทีประชาชนเจ้ าของพื 4นทีไม่ได้ อะไรเลย
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ าย และความไม่ยตุ ิธรรมของทหารพม่าทีได้ กลายมาเป็ นความขัดแย้ ง
ในเรื องของผลประโยชน์ เห็นได้ จากทรัพยากรจํานวนมากทีมีอยู่ในประเทศพม่า
ผู้ทีควบคุมกํากับ หรื อครอบครองทรัพยากรหลักของประเทศล้ วนเป็ นทหารทีมี
อํา นาจเหนือ กว่า ภายใต้ รั ฐ บาลพม่า ในขณะที คนในพืน4 ที ไม่ส ามารถเข้ า ไป
ครอบครองหรื อใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนันๆได้
4
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ฉบับที
ฉบับที 33

ช่ วงเวลา
16 สิงหาคม
ถึง
30 กันยายน
2549

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปนักแสดงนําของคณะตลกทีกล้ าแสดง
เพือเสียดสีรัฐบาลทหารพม่า 3 พีน้ องคือ ปาปาเลย์ ลูซอว์ และลูมอว์ ซึงก็ยงั ยิ 4ม
และแสดงตลกได้ แม้ วา่ จะเคยถูกจับเข้ าคุกหลายปี แต่เมือออกมาก็ยงั คงยึดมันใน
การเป็ นตลกเพือเสียดสีรัฐบาลเหมือนเดิม การแสดงจึงมีลกั ษณะเป็ นสือนอก
กระแสเพือต่อต้ านการเมือง

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 21
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : คณะตลกหนวด ผู้กล้ าแห่ง
กรุงมัณฑะเลย์
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงคณะตลก 3 พีน้ อง
ทีมีค วามกล้ าหาญในการแสดงตลกเสียดสีรัฐ บาล เพือเปิ ดโปงความจริ งให้
ประชาชนผู้ชมได้ รับทราบ ซึงการพูดความจริ งเพือล้ อเลียนเสียดสีรัฐบาลต้ องใช้
ความกล้ าหาญอย่างมากทีจะเอาชนะความกลัว การแสดงจึงมีจุดประสงค์เพือ
เสนอให้ คนภายนอก หรื อคนทีไม่ร้ ู ได้ เข้ าใจและรับรู้ ถึงเรื องราวความทุกข์ยาก
ของผู้คนในพม่า การแสดงดังกล่าวเป็ นการแสดงนอกกระแสทีมุ่งต่อต้ านการ
กระทําของรัฐบาลทหารพม่า แม้ ว่าทังสามท่
4
านจะเคยถูกจับเข้ าคุกมาแล้ ว แต่
เมือได้ รับการปล่อยก็ยงั คงยึดมันในอุดมการณ์เดิม นันคือ การแสดงตลกเสียดสี
รัฐบาล การแสดงจึงสะท้ อนให้ เห็นได้ เป็ นอย่างดีถึงความเลวร้ ายทางการเมืองที
ปกคลุมไปด้ วยบรรยากาศทางสังคมทีเป็ นเผด็จการ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ าย ความรุนแรงและปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาในเชิงนโยบายทีเกิดจาก
การบริ หารของรั ฐ บาลพม่ า การแสดงตลกเพื อเสี ย ดสี รั ฐ บาลพม่ า จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นเวทีทีใช้ ระบายความอดทน อดกลัน4 รวมถึงบอกเล่าความตึง
เครี ยดทีอยูภ่ ายใต้ บรรยากาศทางสังคมการเมืองทีเป็ นเผด็จการอย่างถึงขีดสุด
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ฉบับที
ฉบับที 34

ช่ วงเวลา
1 ตุลาคม
ถึง
15 พฤศจิกายน
2549

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปทีจิตรกรกําลังวาดภาพเพือถ่ายทอด
ให้ เห็นถึงวิถีชีวิต รวมถึงบอกเล่าเรื องราวความทุกข์ยากทีเกิดขึ 4นของประชาชน
ชาวพม่าผ่านงานศิลปะภาพวาด สะท้ อนให้ ผ้ ูชมงานศิลปะต่างๆ เหล่านีไ4 ด้ ได้
ทราบถึงบรรยากาศทางการเมืองเผด็จการทหารพม่าทีมีความเลวร้ าย และมี
ปั ญหาหลายประการ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 22
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เปิ ดโลกจินตนาการหลากสีของ
จิตรกรพม่า
ประเด็นเนือ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึง การทีรั ฐบาล
ทหารพม่าได้ พยายามควบคุมสิทธิ เสรี ภาพของประชาชนแทบทุกด้ าน ไม่เว้ น
แม้ แต่งานศิลปะ การวาดภาพ ภาพปกวารสารฯฉบับนี 4จึงสะท้ อนให้ เห็นว่า จิตร
กรไม่ได้ ยอมจํานนกับสิงทีรัฐบาลทหารต้ องการ หากแต่ยงั คงรักในอาชีพดังกล่าว
และพร้ อมทีจะเขียนเพือถ่ายทอดเรื องราวทีเป็ นความทุกข์ ความยากลําบาก ของ
ประชาชนพม่าให้ ผ้ ชู ม หรื อนักท่องเทียวจากภายนอกได้ รับรู้ แม้ วิถีหรื อแนวทาง
ในการประกอบอาชี พจะสวนกระแสกับความต้ องการของรัฐบาลทหารก็ตาม
จิตรกรประเภทนี 4จึงยืนอยู่บนความเสียงต่อการถูกจับกุมจากภาครัฐตลอดเวลา
หน้ า ปกวารสารฯ ฉบับนี ส4 ือให้ เห็ น ว่า อํ านาจเผด็จ การทหารควบคุม ได้ เ พี ย ง
ภายนอกเท่านัน4 หากแต่ไม่สามารถควบคุมภายในทีเป็ นความนึกคิดของผู้คนได้
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
การกระทําทีแสดงให้ เห็นถึงความเลวร้ าย และความรุ นแรงของทหารพม่า ในทุก
ด้ าน ไม่เว้ นแม้ แต่ภาพงานศิลปะ เพราะกลัวว่าจะเป็ นสือทีสามารถบอกเล่า
อธิ บายให้ เห็นถึงบรรยากาศทางการเมืองทีเลวร้ ายภายในพม่าได้ การควบคุม
ต่างๆ จึงเป็ นเสมือนการจํากัดสิทธิเสรี ภาพ
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 35 16 พฤศจิกายน
ถึง
31 ธันวาคม
2549

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปชาวมอญ แต่งกายตามรู ปแบบวิถี
ชีวิตทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นอัตลักษณ์ ของกลุ่มตน บนศีรษะมีชุดอาหาร
สําหรับนําไปใส่บาตรพระ เป็ นการตักบาตรแบบมอญและเบื 4องหลังเป็ นสะพาน
มอญ ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าถินฐานตรงนี 4เป็ นทีอยูอ่ าศัยของกลุม่ คนมอญ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 23
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : มอญสองแผ่นดิน สัมพันธภาพ
ทางวัฒนธรรมข้ ามพรมแดน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ต้ องการสร้ างความเข้ าใจต่อผู้อ่าน
เกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญ ซึงเป็ นชาติพนั ธุ์กลุม่ หนึงทีมีอยู่ทงในพม่
ั4
าและไทย
โดยผู้เขียนมุง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงประวัติความเป็ นมา รู ปแบบวิถีชีวิต ลักษณะทาง
สังคม เอกลักษณ์ วัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธ์ ของชาติพนั ธุ์มอญทีมีต่อพม่า
และไทย แต่ ใ นฉบั บ นี ไ4 ด้ เน้ นอธิ บ ายให้ เห็ น วัฒ นธรรมข้ ามพรมแดน นั น
หมายความว่า กลุ่มมอญทีตังอยู
4 ่ในเขตรอยต่อของพรมแดนระหว่างพม่าและ
ไทย (สังขละบุรี) ด้ วยการสะท้ อนให้ เห็นถึ งอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของมอญ ที
ถึงแม้ จะข้ ามพรมแดน แต่ความเป็ นตัวตนก็ยงั คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นเอกลักษณ์ทาง
ภาษา วัฒนธรรม หรื อวิถีชีวิตทียังคงเป็ นมอญเหมือนเดิม
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจในอัตลักษณ์ เฉพาะ
ของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ม อญ ซึงมี ก ารตัง4 ถิ นฐานอยู่ใ นบริ เ วณพื น4 ที ข้ า มพรมแดน
ระหว่างไทย และพม่า การนํ า เสนอด้ วยการสะท้ อ นให้ เห็ น ถึง ลัก ษณะทีเป็ น
เอกลักษณ์ทางสังคม และวัฒนธรรมจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะทําให้ ผ้ อู ่านได้ เกิด
ความเข้ าใจในชนกลุ่มดังกล่าว และลดอคติทีมีอยู่ เพือนําไปสู่ความเข้ าใจทีจะ
อยูร่ ่วมกันได้ อย่างปกติสขุ ในฐานะทีเขา และเราก็เป็ นเพือนมนุษย์คนหนึง
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ฉบับที
ฉบับที 36

ช่ วงเวลา
1 มกราคม
ถึง
15 กุมภาพันธ์
2550

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปครอบครัวของแรงงานชนกลุม่ น้ อยที
อพยพมาอยู่ในห้ องสังกะสีเล็กๆ ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชี วิตการดํารงอยู่ของ
แรงงานทีเต็มไปด้ วยปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาในการเข้ าถึงการ
บริ การขันพื
4 4นฐานทีรัฐบาลจัดสรรย่อมกระทํามิได้

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 24
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ครอบครัวในบ้ านสังกะสี การ
ต่อสู้ของชีวิตเล็กๆ ในเมืองใหญ่
ประเด็นเนือ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นสภาพสังคมของ
แรงงานชนกลุม่ น้ อยพม่าทีต้ องเคลือนย้ ายอยู่บ่อยครัง4 เพือให้ ใกล้ สถานทีทํางาน
นันคือ ใกล้ กับพื 4นทีก่อสร้ างซึงเป็ นพื 4นทีของการใช้ แรงงาน ชีวิตของแรงงานจึง
ต้ องอพยพเคลือนย้ ายอยู่ตลอดเวลา หน้ าปกจึงได้ สะท้ อนภาพห้ องทีสร้ างด้ วย
สังกะสี สําหรับเป็ นพื 4นทีชัวคราวในการอาศัยอยูร่ ะหว่างเป็ นแรงงานในสถานทีที
หนึง สะท้ อนภาพสังคมแรงงานทังในแง่
4
ของวิถีชีวิต การดํารงอยู่ การประกอบ
อาชีพ ฯลฯ ทีต้ องดิ 4นรนเพือการเอาตัวรอด โดยเฉพาะการขวนขวายหาเงินมา
เลี 4ยงดูลกู ของตนเอง ซึงการดํารงอยู่ในเมืองใหญ่ก็ยงั คงมีปัญหาต่างๆ ทีเป็ น
อุป สรรคมากมาย เพราะพวกเขาเหล่า นีล4 ้ ว นไม่มีส ถานะทางกฎหมายจึง ไม่
สามารถเข้ าถึงการบริ การทีเป็ นนโยบายของภาครัฐได้
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิงนโยบายทีรัฐบาลไม่สามารถดูแลและให้ บริ การขันพื
4 4นฐานทีจําเป็ นแก่
ประชาชนได้ อย่างครอบคลุม แรงงานชนกลุม่ น้ อย จึงเป็ นกลุม่ หนึงทีประสบกับ
ปั ญหาการเคลือนย้ ายทีอยู่ตลอดเวลา อันเพราะการทีพวกเขาเป็ นบุคคลทีไม่มี
สถานะทางกฎหมาย การจะเข้ า สู่ก ระบวนการทํ างานที ดี และการบริ ก ารขัน4
พื 4นฐานทีมีความจําเป็ นจึงกระทําไม่ได้
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 37 16 กุมภาพันธ์
ถึง
31 มีนาคม
2550

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปแรงงานพม่าผู้ชาย หันหน้ ามองไป
ทะเลด้ วยสีหน้ าทีเปี ยมไปด้ วยความหวัง นันคือ หวังว่าชีวิตต่างถินน่าจะดีกว่า
ชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นพม่า โดยเฉพาะเงินค่าจ้ างแรงงานทีได้ มากกว่าพม่า เบื 4องหลัง
เป็ นรูปเรื อประมงซึงสะท้ อนให้ เห็นอาชีพประมง ประเด็นการเข้ ามาเป็ นแรงงานใน
ไทยจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความทุกข์ยากทีมีในพม่า

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 25
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จากพม่าสูม่ หาชัย ชีวิตแรงงาน
อพยพบนแผ่นดินต่างถิน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตการดํารง
อยูข่ องแรงงานพม่าทีอพยพเข้ ามาทํางานในพื 4นทีมหาชัย ประเทศไทย ซึงถือเป็ น
แผ่นดินต่างถิน อันเป็ นเพราะรายได้ หลังหักค่าภาษี ต่างๆ ทีรัฐบาลทหารพม่า
เรี ย กเก็ บ มักไม่พ อกิ น ด้ วยเหตุนี จ4 ึ ง หาทางทีจะทํ าให้ มี ร ายได้ มากกว่า พื น4 ที
มหาชัยแห่งนี 4เป็ นพื 4นทีแหล่งธุรกิจประมงทีสําคัญของประเทศ ภาคประมงจึงมี
ความต้ องการแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้ าว เนืองจากแรงงาน
ไทยในธุรกิจประเภทนี 4มีจํานวนน้ อย วารสารฯฉบับนี 4จึงมุ่งอธิ บายตังแต่
4 ประวัติ
ความเป็ นมา ขันตอนวิ
4
ธีการอพยพของแรงงานจากพม่าเข้ ามายังไทย ปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงรู ปแบบวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของแรงงานพม่าในพืน4 ที
มหาชัย ซึงทําให้ เห็นลักษณะชีวิตอีกมิติหนึงของชนกลุม่ น้ อยพม่าในต่างถิน
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิงนโยบายทีรัฐบาลพม่าไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการดูแลให้ คน
ได้ เข้ าสู่อาชี พทีมีรายได้ พอเลี 4ยงตนเองและครอบครั ว รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
ปั ญหาเรื องปากท้ องจึงเป็ นปั ญหาสําคัญทีผลักดันให้ คนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ชนกลุม่ น้ อยทีต้ องอพยพเข้ ามาเป็ นแรงงานในประเทศไทย เพียงเพราะทีแห่งนี 4
ตอบสนองปั ญหาทางการเงิน อีกทังบรรยากาศทางสั
4
งคมการเมืองทีน่าอยู่

241
277

ฉบับที
ฉบับที 38

ช่ วงเวลา
1 เมษายน
ถึง
15 พฤษภาคม
2550

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปผู้ชายชาวพม่าทีมีความเป็ นหญิงใน
ร่างชาย เบื 4องหลังเป็ นภาพสีร้ ุง และโทนสีมว่ งสะท้ อนให้ เห็นถึงความหลากหลาย
ทางเพศทีมีอยู่จริ งในพม่า ซึงเป็ นปรากฏการณ์ ทางสังคมพม่าทีเกิดขึ 4นจริ ง แต่
ไม่ได้ รับการยอมรับจากภาครัฐ จึงทําให้ กลุ่มนี 4ไร้ ภาวะการมีตวั ตน ไม่สามารถ
เข้ าถึงการบริ การต่างๆ ของรัฐหรื อเปิ ดเผยตัวตนในพม่า ภาพจึงสะท้ อนให้ เห็น
เผด็จการทางความคิดทีมีอยู่

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 26
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ความรักสีร้ ุง เปลือยชีวติ ชายรัก
ชายในพม่า
ประเด็น เนือ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : สะท้ อนให้ เ ห็น ถึง การต่อ สู้เ พื อ
เรี ย กร้ องให้ สัง คมเข้ าใจ และเปิ ดใจยอมรั บ ในความหลากหลายทางเพศ
โดยเฉพาะกลุม่ ชายรักชาย หรื อความรักสีร้ ุ ง เพราะในสังคมพม่า พฤติกรรมทาง
เพศในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถทีจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ มักถูกครอบครัว
หรื อสังคมตีตราว่าเป็ นเส้ นทางของคนบาป นอกจากนีร4 ั ฐบาลทหารพม่าก็ ยัง
ปฏิบตั ิกบั พวกเขาเหล่านี 4เสมือนว่าไม่มีตวั ตน ทีสําคัญยังมีนโยบายห้ ามเผยแพร่
การแสดงออกของกลุม่ รักร่ วมเพศทางสือของรัฐอีกด้ วย สังคมพม่าส่วนใหญ่จึง
มองกลุม่ รักร่ วมเพศไม่ว่าจะเป็ นหญิ งรักหญิ ง หรื อชายรักชายด้ วยท่าทีรังเกียจ
หรื อกีดกันไม่ให้ เข้ าร่วมสังคมกับคนทัวไป
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาการไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศของรัฐบาลพม่า เพศสภาวะทีไม่
ตรงกับเพศสภาพจึงถูกปิ ดกันไม่
4 ได้ รับการยอมรับและมองกลุม่ ดังกล่าวในฐานะ
การเป็ นบุคคลทีไร้ ตวั ตน การกระทําดังกล่าวยิงตอกยํ 4าให้ เห็นถึงการกระทําทีเป็ น
เผด็จการทางความคิดของรัฐบาลพม่าทีไม่เปิ ดใจยอมรับในความหลากหลาย
ทางเพศทีมีอยูใ่ นสังคม

241
278

ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 39 16 พฤษภาคม
ถึง
30 มิถนุ ายน
2550

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กเร่ ร่อนผู้ชายกําลังยกมือไหว้ เพือ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ โดยมีเหล็ก หรื อคุกเบื 4องหน้ ากันอยู
4 ่ สะท้ อนให้ เห็น
ปั ญหาโครงสร้ างทางสังคมทีเป็ นเผด็จการในพม่าทีเกิดขึ 4น อันเป็ นเพราะการทีรัฐ
ไม่มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาหรื อสนับสนุนงบประมาณให้ กลุ่มคนเหล่านี 4ได้ เข้ าถึง
การบริ การจากรัฐ จึงทําให้ เกิดภาวะเด็กเร่ร่อนจํานวนมาก

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 27
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : เด็กเร่ร่อน การดิ 4นรนของคนตัว
เล็กบนถนนชายแดน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นรู ปแบบชีวิตของเด็ก
เร่ร่อนทีเอาตัวรอดโดยต้ องดิ 4นรนขายของ หรื อขอทาน เพือนําเงินทีหามาได้ ให้ พอ่
แม่เพือใช้ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะค่าอาหารแต่ละมื 4อ บางรายกลับถูกข่มขู่บงั คับ
หาเงินมาให้ พอ่ แม่เพือซื 4อยาเสพติด หรื อเหตุผลอีกหลายประการทีทําให้ พวกเขา
ต้ องทํา วารสารฯฉบับนี 4จึงสะท้ อนให้ เห็นปั ญหาทางสังคมของชนกลุ่มน้ อยอีก
รู ปแบบหนึง โดยเฉพาะปั ญหาความยากจน ปั ญหายาเสพติดทีทําให้ เด็กเร่ ร่อน
หลายคนทีอยูต่ ามแนวพรมแดนแห่งนี 4ต้ องเข้ าสูค่ วามเป็ นแรงงานก่อนวัยอันควร
โดยข้ ามผ่านมิติทีเหมาะสมตามวัยทีควรจะได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาทีเด็ก
เหล่านี 4ไม่สามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน4 “เงิ น” คือปั จจัยเดียวทีสามารถทําให้ ชีวิตของ
เด็กและครอบครัวสามารถอยูร่ อดได้ ในแต่ละวัน
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิ งนโยบาย ทีไม่ใช่เป็ นปั ญหาปั จเจกบุคคล เพราะการทีทําให้ เกิดเด็ก
เร่ ร่อน มีสาเหตุมาจากการทีรัฐบาลไม่มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพือ
การสนับสนุนให้ เด็กจํานวนมาก ซึงส่วนหนึงเป็ นคนไร้ สถานะทางกฎหมายได้ เข้ า
สู่การบริ การขัน4 พืน4 ฐานทุกๆ อย่างทีรั ฐบาลจัดให้ ได้ โดยเฉพาะการศึกษาขัน4
พื 4นฐานทีมีความจําเป็ นได้
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ฉบับที
ฉบับที 40

ช่ วงเวลา
1 กรกฎาคม
ถึง
15 สิงหาคม
2550

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นชุมชนทีโอบล้ อมไปด้ วยทะเล ซึงเป็ น
ชายฝั งของพื 4นที จ.ระนอง เพือสะท้ อนให้ เห็นถึงการอพยพเข้ ามาเป็ นแรงงานของ
ชาวพม่าใน จ.ระนอง ซึงได้ ทําให้ คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึน4 ในขณะเดียวกันก็
สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะตรงข้ ามทีปรากฏในพม่าทีไม่สามารถทําให้ แรงงานมี
คุณภาพชีวิตทีดีได้

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 28
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จากเกาะสองสูร่ ะนอง ชีวิตใหม่
บนอีกฟากฝั งอันดามัน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงรู ปแบบวิถีชีวิต
แบบใหม่ในพื 4นทีใหม่ (ระนอง) แห่งนี 4 พร้ อมทังบอกเล่
4
าเรื องราวสาเหตุการเข้ าสู่
ตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงเรื องราวความทุกข์ยากใน
พม่าทีทําให้ คนเหล่านันต้
4 องอพยพเข้ ามายังพื 4นทีดังกล่าว เพราะการดํารงชีวิตใน
ประเทศพม่าเต็มไปด้ วยความยากลําบาก ถูกเรี ยกเก็บเงินจากเจ้ าหน้ าทีรัฐอยู่
บ่อยครัง4 ถ้ าไม่มีจ่ายก็ต้องไปทํางานรับใช้ กลุม่ ทหาร การอพยพเข้ ามายังจังหวัด
ระนองจึงทําให้ พวกเขามีชีวิตใหม่ทีดีขึ 4น มีเงินพอทีจะเลี 4ยงชีวิตคนในครอบครัว
นอกจากนี 4การอพยพเข้ ามาของแรงงานพม่า แม้ จะอยูท่ า่ มกลางบริ บทของความ
เปลียนแปลงทางด้ านสิงแวดล้ อมรอบข้ าง แต่ทว่าการสืบทอด
อัตลักษณ์
วัฒนธรรมแบบวิถีพม่าก็ยงั คงได้ รับการรักษาและมีการสืบทอด
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิงนโยบายของรัฐบาลพม่าทีไม่สามารถจัดสรรดูแลให้ สวัสดิการ หรื อใช้
งบประมาณเพือเพิมคุณภาพชีวิตให้ แก่แรงงานได้ การอพยพเข้ ามาเป็ นแรงงาน
ในประเทศไทยจึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ นถึ ง ความบกพร่ อ งในการบริ ห ารจัด การของ
รั ฐ บาลพม่า การเข้ า มาเป็ นแรงงานในประเทศไทยจึ ง เป็ นทางออกสํา คัญ ที
สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าให้ มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึ 4นได้
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ฉบับที
ฉบับที 41

ช่ วงเวลา
16 สิงหาคม
ถึง
30 กันยายน
2550

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปภูเขาคากาโปราชี ซึงเป็ นเทือกเขาที
อยูใ่ นชายแดนระหว่างรัฐคะฉิน ซึงปกคลุมไปด้ วยหิมะทังปี
4 สถานทีดังกล่าวเป็ น
ทีตังของหมู
4
่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าทะรองทีเหลือเพียงไม่กีคน ภาพจึงสะท้ อนให้
เห็นถึงลักษณะถินฐานการดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพือทีจะช่วยสร้ างความ
เข้ าใจเกียวกับกลุม่ ดังกล่าวได้ การสร้ างความเข้ าใจจะเป็ นอีกวิธีทีสามารถลด
ปั ญหาความขัดแย้ งในความแตกต่าง

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 29
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : การเดินทางตามหาคนตัวจิnว
แห่งภูเขาหิมะในรัฐคะฉิน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : นําเสนอให้ เห็นถึงชีวิตอีกกลุม่ ชาติ
พันธุ์หนึงทีอาศัยอยูบ่ นยอดเขาหิมะในพม่าคือ “ชนเผ่าทะรอง” (แปลว่าผู้มาจาก
ต้ น นํ า4 ) ซึ งเป็ นกลุ่ม ที ประชาชนทัวไปมัก ไม่ ร้ ู จัก ชาติ พัน ธุ์ นี ม4 ี ล ัก ษณะทาง
กายภาพทีแคระแกร็ น ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ซึงเป็ นทีมาของชือเรื องว่า
“คนตัวจิL ว” อาศัยอยูท่ ีหมูบ่ ้ านคะรอง หมูบ่ ้ านเล็กๆ ก่อนถึงทางขึ 4นยอดเขาคากา
โปราซี แม้ วา่ วารสารฯจะมุง่ อธิบายให้ เห็นลักษณะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์นี 4ซึงเป็ นมิติ
ทางด้ านสังคมวิทยา แต่กระนันทิ
4 ศทางการเขียนฉบับนี 4จะเป็ นไปในลักษณะงาน
เขียนเชิงสารคดีการท่องเทียวทีพยายามให้ ข้อมูลเกียวกับการเดินทางไปหาเพือ
สํารวจศึกษาความเป็ นมากลุม่ ชาติพนั ธุ์นี 4
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์และ
วิถีการดํารงอยู่ของชาติพนั ธุ์กลุม่ หนึงทีมักไม่ค่อยมีใครรู้ จักคือ “ชนเผ่าทะรอง”
ซึงมักถูกเรี ยกว่าคนตัวจิnว เพราะมีรูปร่ างเตี 4ย แคระแกร็ น ช่วยให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจ
อีกกลุม่ ทางสังคมหนึงซึงเป็ นเพือนมนุษย์เหมือนกับเรา พร้ อมลด หรื อขจัดมายา
คติทีดูถูกเหยียดหยาม แบ่งพวกเป็ นเรา และเขา การสร้ างความเข้ าใจในกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์จะมีบทบาทสําคัญทีสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในส่วนนี 4ได้

241
281

ฉบับที
ฉบับที 42

ช่ วงเวลา
1 ตุลาคม
ถึง
15 พฤศจิกายน
2550

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปหอหลวง 3 รู ป คือหอหลวงเชียงตุง
,หอหลวงสีป้อและหอหลวงยองห้ วย ซึงถือเป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวแทนในรากเหง้ า
ของชาวไทใหญ่ (ทีไม่ใช่พม่า) และแสดงให้ เห็นถึงความเสือมโทรมทีเกิดจากการ
เข้ าทําลายโดยทหารภายใต้ รัฐบาลเผด็จการพม่า

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 30
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชะตากรรมหอหลวงใต้ เงาเผด็จ
การ
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ ความ
ของอาณาจักรไทใหญ่ ซึงครัง4 หนึงได้ ชือว่าเป็ นอาณาจักรทีรุ่งเรื องทีสุดในดินแดน
อุษาคเนย์ จากภาพหน้ าปกจะเป็ นหอหลวง ซึงเป็ นพระราชวังของเจ้ าฟ้ าผู้ครอง
เมืองไทใหญ่ในอดีต หอหลวงเปรี ยบเสมือนสถานทีอันทรงคุณค่า เป็ นเสมือน
สัญลักษณ์ ของเจ้ าฟ้ าและรากฐานของวัฒนธรรมไทใหญ่ สะท้ อนให้ เห็นถึงมิติ
ทางประวัติศาสตร์ เ กี ยวกับ ชาติพันธุ์ ไทใหญ่ ตัง4 แต่ช่ว งการเปลียนแปลงทาง
การเมืองของสหภาพพม่าทําให้ ความทรงจําเกียวกับชีวิตในหอหลวงกลายเป็ น
เพียงอดีต โดยสมัยที 7เนวิ น (ผูน้ ําเผด็จการ) ได้เข้ามากุมอํ านาจการปกครอง ไม่
ว่าจะเป็ นการสัง7 การให้ยึดหอหลวงเป็ นสถานที 7ราชการของทางการพม่า และถูก
ทุบทิ4 งทํ าลายบางส่วน โดยรัฐบาลได้ให้เหตุผลที 7ทําลงไปว่า ทํ าไปเพือ7 สนับสนุน
การท่องเทีย7 ว นอกจากนีม4 ี การสร้างโรงแรมทับพืน4 ที 7หอหลวงอี กด้วย การทํ าลาย
หอหลวง ก็เหมื อนการกํ าจัดความทรงจํ าของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทใหญ่ออกไป
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ ายทางการเมืองทีเป็ นเผด็จการของพม่าทีได้ ใช้ อํานาจก้ าวก่ายพื 4นทีที
แสดงออกซึงความทรงจําในกลุม่ ไทใหญ่ ภาพหอหลวงในปั จจุบนั จึงสะท้ อนให้
เห็นความเป็ นเผด็จการพม่า

282
241

ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 43 16 พฤศจิกายน
ถึง
31 ธันวาคม
2550

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปผู้ชายซึงเป็ นพ่อของเด็ก 2 คนทีนังอยู่
ด้ วยกัน เบื 4องหลังเป็ นบรรยากาศของสนามบินทีมีผ้ ูโดยสารจํานวนหนึงนังรอ
เวลาเพือขึ 4นเครื องอพยพไปอีกฝั งหนึงของทวีป อันเป็ นลักษณะการลี 4ภัยหรื อหลีก
หนีสภาวะสงครามทีเกิดขึ 4น ลักษณะดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นการเมืองภายในพม่า
ทีอยูบ่ รรยากาศทางสงครามทีรุนแรงได้ เป็ นอย่างดี

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 31
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชีวิตใหม่ในประเทศทีสาม
ความหวังหลังสงคราม
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงสภาพชีวิตทีเกิดขึ 4น
ภายหลังจากสภาวะสงครามกลางเมืองทีเกิดขึ 4นในพม่า ซึงทําให้ ผ้ ูคนจํานวน
มากต้ อ งหลีก หนีส ภาวการณ์ ดังกล่าวด้ ว ยความทุรั กทุเร ความยาวนานของ
สงครามระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุม่ น้ อยทีไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ 4น จึงได้ ผลักดัน
ให้ ป ระชาชนชนกลุ่ม น้ อ ยพม่า จํ านวนมากมีค วามจํ า เป็ นที ต้ อ งอพยพคนใน
ครอบครัวไปยังประเทศอีกฝั งหนึงของทวีป ซึงเป็ นดินแดนทีมีภาษาใหม่ และ
วัฒนธรรมแบบใหม่แตกต่างจากวิถีชีวิตดังเดิ
4 มของตน การอพยพในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็ นความหวังเดียวทีพวกเขาหวังว่าจะได้ เสรี ภาพและชีวิตใหม่ทีดีขึ 4น
แม้ วา่ จะต้ องเผชิญความความแตกต่างของสภาพแวดล้ อมทางสังคมอย่างสุดขัว4
ก็ตาม อันนํามาสูก่ ารกลืนกลายทางวิถีวฒ
ั นธรรมการดํารงอยูด่ งเดิ
ั 4 มของตนไป
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ าย และความรุ นแรงของทหารทีอยู่ในบรรยากาศทางการเมืองเผด็จ
การพม่า ซึงปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ ทําให้ ชนกลุม่ น้ อยพม่าต่างอพยพออกจาก
พื 4นทีเพือไปอยู่ทีแห่งใหม่ ซึงเป็ นพื 4นทีทีมีความแตกต่างในทุกด้ าน โดยเฉพาะ
ภาษา สภาวะดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นได้ เป็ นอย่างดีถึงความทุกข์ยากทีคนพม่า
จํานวนมากเหล่านี 4ต้ องเผชิญ
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ฉบับที
ฉบับที 44

ช่ วงเวลา
1 มกราคม
ถึง
15 กุมภาพันธ์
2551

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปไม้ ขีดไฟทีถูกจุดท่ามกลางความมืด
มิด ภาพปกฉบับนีจ4 ึงเปรี ยบเปรยให้ เห็นถึงแสงสว่างทีกลุ่มผู้ป่วยชนกลุ่มน้ อย
ได้ รับจากการเข้ ารับบริ การทางการแพทย์ทีดีจากสถานพยาบาลชายแดน เพือ
สะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ จะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดทีเกิ ดจากการการกระทําของ
สถานพยาบาลของรัฐพม่า แต่กลุ่มคนเหล่านีก4 ็ยังมีความหวังทีจะดําเนินชี วิต
ต่อไปข้ างหน้ า

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 32
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ไม้ ขีดไฟในพายุ ความหวังเล็กๆ
ของผู้ติดเชื 4อเอชไอวี/เอดส์ชาวพม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาร้ ายแรงด้ าน
ระบบสาธารณสุขของพม่าทีไม่ค้ มุ ครองความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ่ วย มีผ้ ปู ่ วยชนกลุม่
น้ อยพม่าหลายคนติดเชื 4อเอชไอวี หรื อเอดส์จากการถ่ายเลือดในโรงพยาบาล ที
สําคัญเชื 4อเหล่านี 4ได้ สง่ ผ่านจากเลือดของเธอไปยังลูกน้ อยในครรภ์ หลังจากนัน4
เรื อยมาเธอก็ ไ ด้ เ ข้ ารั บ การรั ก ษาตัว ฟรี ที คลี นิ ก แม่ ต าวและคลี นิ ก แพทย์ ไ ร้
พรมแดน ซึงก็ได้ รับการแนะนําและการรักษาเป็ นอย่างดี ซึงแม้ จะอยู่ท่ามกลาง
ความมืดมิดทีถูกพายุกระหนําเข้ ามาในชีวิตก็ตาม แต่กระนันแสงจากไม้
4
ขีดไฟ
ก้ านเล็กๆ (คลีนิกแม่ตาวและคลีนิกไร้ พรมแดน) ได้ ถกู จุดขึ 4นเพือส่องทางให้ กลุม่
ผู้ติดเชื 4อเหล่านี 4ได้ เดินต่อไปข้ างหน้ าอย่างเข้ มแข็ง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญหาเชิงนโยบายภายในพม่า ทีรัฐบาลไม่สามารถคุ้มครองในความปลอดภัย
ของชีวิตได้ ซึงในกรณีนี 4เกิดจากระบบบริ การสาธารณสุขในโรงพยาบาลรัฐทีไม่มี
ความระมัดระวังเกียวกับชีวิตของผู้ป่วยทีเข้ าทําการรักษา จนทําให้ ผ้ ูป่วยบาง
รายได้ รั บ เชื อ4 ร้ ายจากการปฏิ บั ติ ที บกพร่ อ งของแพทย์ แ ละพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรั ฐ ที สํา คัญ ยัง ปฏิ เ สธไม่ รั บ ผิ ด ชอบในสิ งที ทํ า จนผู้ป่ วยไม่
สามารถพึงพาโรงพยาบาลรัฐได้ อีกต่อไป
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 45 16 กุมภาพันธ์
ถึง
31 มีนาคม
2551

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปบรรดาเด็กๆ ทีอยู่ในศูนย์การเรี ยนรู้
ชาวไทยภูเขา ซึงเด็กทีนีโดยส่วนใหญ่เป็ นคนไร้ สญ
ั ชาติทีอพยพเข้ ามาพร้ อมกับ
พ่อแม่ซึงหนีภยั สงครามกลางเมืองจากรั ฐบาลทหารพม่า ภาพเด็กๆบนปกจึง
สะท้ อนให้ เห็นได้ ถึงความทุกข์ยากลําบากทีเกิดขึ 4นจากสภาวะทีไม่มีหลักประกัน
ความปลอดภัยในชี วิต ทีสําคัญเป็ นเครื องตอกยํา4 ให้ เห็นถึงความรุ นแรง และ
ความเลวร้ ายทางการเมืองพม่าได้ เป็ นอย่างดี

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 33
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : คนนอกแห่งเรฮีถ่า นาฎกรรม
ชีวิตบนแผ่นดินใหม่
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ทีหลากหลาย โดยเฉพาะชนเผ่ากะเหรี ยงสะกอว์ ทีอาศัย
อยูใ่ น “เรฮีถ่า” ซึงเป็ นชือหมูบ่ ้ านแม่แพะ (อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน) กลุม่ ชาติ
พันธุ์โดยส่วนใหญ่ในทีแห่งนี 4ล้ วนเป็ นคนไร้ สัญชาติทีอพยพเข้ ามาตังถิ
4 นฐานใน
พื 4นทีดังกล่าว โดยมีสาเหตุมาจากการหนีภัยสงครามของรั ฐบาลทหารพม่าที
กระทําต่อชนกลุ่มน้ อย พื 4นทีตรงนี 4จึงเป็ นเสมือนพื 4นทีรองรับคนนอกซึงเป็ นกลุ่ม
ชาติ พัน ธุ์ ต่า งๆ ให้ เ ข้ า มาอยู่ร่ ว มกัน หน้ า ปกของวารสารฯฉบับ นี จ4 ึ ง ต้ อ งการ
นําเสนอให้ เห็นถึงมิติวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของคนนอก (กลุ่มชาติพนั ธุ์) ทีอพยพ
เข้ ามายังตังถิ
4 นฐานในพื 4นทีเรฮีถ่า รวมถึงสะท้ อนให้ เห็นปั ญหาต่างๆ มากมายที
กลุม่ คนนอกเหล่านี 4ต้ องเผชิญ โดยเฉพาะปั ญหาต่างๆ ทีมีรากเหง้ ามาจากการไม่
มีสญ
ั ชาติ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ ายและความรุ นแรงทางการเมืองในพม่า ทีได้ ส่งผลให้ ชนกลุ่มน้ อยหลาย
กลุม่ ต้ องอพยพหนีภยั สงครามทีเกิดขึ 4น นอกจากนี 4ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาเชิง
นโยบายทีเกิดกับชนกลุม่ น้ อยอันเนืองมาจากการไม่มีสถานะทางกฎหมาย จึงทํา
ให้ พวกเขาไม่สามารถเข้ าถึงการบริ การต่างๆ หรื อการกระทําอืนๆ ทีต้ องการได้
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ฉบับที
ฉบับที 46

ช่ วงเวลา
1 เมษายน
ถึง
15 พฤษภาคม
2551

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปชาวบ้ านผู้ประสบภัยธรรมชาติ (นาร์
กิส) ทียืนอยูใ่ นนํ 4า ซึงมีสหี น้ าเศร้ า เจือด้ วยคราบนํ 4าตาทีไม่มีทางออก สะท้ อนให้
เห็นความทุกข์ยากทีเกิดจากการไม่ได้ รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลทหาร
พม่าและทีสําคัญรัฐบาลพม่ายังปิ ดรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ ยิงเป็ นการ
ซํ 4าเติมความทุกข์ยากให้ กบั ชาวพม่าทีประสบภัย ภาพปกจึงสะท้ อนได้ เป็ นอย่างดี
ถึงความเลวร้ ายของรัฐบาลฯ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 34
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จากสึนามิถึงนาร์ กิส เสียงรํ าไห้
ทีไม่มีใครได้ ยิน
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบทีเกิดจาก
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สนึ ามิทีทําให้
แรงงานพม่านับพันต้ องเสียชีวิตและอีก 3 ปี ต่อมา ชาวพม่าก็ต้องพบกับความ
สูญ เสี ย อี ก ครั ง4 อัน เนื องมาจากพายุไ ซโคลนนาร์ กิ ส ที ได้ พัด ถล่ม ส่ง ผลให้ มี
ผู้เสียชี วิตกว่าแสนคน นอกจากนี 4ประชาชนทีรอดก็ ไม่ได้ รับการช่วยเหลือใดๆ
จากรั ฐ บาล ที เลวร้ ายไปกว่ า นัน4 รั ฐ บาลทหารพม่ า เองทัง4 ที รู้ ว่ า ไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือประชาชนของตนได้ กลับปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติอีกด้ วย
อันเป็ นเพราะเหตุผลทางการเมือง ในสายตาของทหารพม่านัน4 ความตายของ
ประชาชนถื อ ได้ ว่า เป็ นสิงที ไร้ ค่า ส่ว นปั ญ หาต่า งๆของผู้ป ระสบภัย ก็ ไ ม่ไ ด้ มี
ความสําคัญใดๆ ในทางกลับกันคิดแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพ และชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ความเลวร้ ายและความรุนแรงของทหารภายใต้ รัฐบาลเผด็จการพม่า อย่างกรณี
นี 4ประชาชนผู้ประสบภัยได้ รับความเดือดร้ อนอย่างมาก แต่รัฐบาลกลับเมินเฉย
และไม่รีบเข้ าไปแก้ ไขสถานการณ์ ที สําคัญยังปิ ดการรั บความช่ วยเหลือจาก
นานาประเทศ เพียงเพราะเหตุผลทางการเมือง ซึงยิงเป็ นการซํ 4าเติมให้ ประชาชน
เผชิญอยูก่ บั ความทุกข์ยากลําบาก
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ฉบับที
ช่ วงเวลา
ฉบับที 47 16 พฤษภาคม
ถึง
31 มิถนุ ายน
2551

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กน้ อย สีหน้ าเศร้ า ทีกําลังได้ รับ
การช่วยเหลือจากประชาชนอยู่ โดยเฉพาะความช่วยเหลือในด้ านอุปโภคบริ โภค
จึงทําให้ เห็นนํ 4าใจของประชาชนทีมีต่อผู้ประสบภัยนาร์ กิส แม้ จะไม่ได้ รับความ
ช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลทหารพม่าก็ตาม แสดงให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของรัฐฯ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 35
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : แสงสว่างจากดวงดาว นํ 4าใจ
ประชาชนสูผ่ ้ ปู ระสบภัยนาร์ กิส
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความทุก ข์
ยากลําบากของผู้ทีประสบภัยนาร์ กิสทีไม่ได้ รับความช่วยเหลือใดๆ จากรั ฐ มี
เพียงการสร้ างภาพการช่วยเหลือของรัฐตามสือหลักของประเทศ อย่างไรก็ตามก็
ไม่สามารถปิ ดกันนํ
4 4าใจจากประชาชนทีต่างเข้ ามาให้ ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ
พระสงฆ์ ถือได้ วา่ เป็ นทีพึงตัวจริ งทีสําคัญของคนยากไร้ เห็นได้ จากการทีบรรดา
พระสงฆ์ต่างร่ วมกันนําของมาบริ จาคให้ ประชาชนผู้ประสบภัยได้ ทนั ท่วงที แต่
ขณะเดียวกันความมีนํ 4าใจของบรรดากลุ่มคนเหล่านี 4ก็ถกู จับกุม ไล่จับ และถูก
ควบคุมตัวจากภาครัฐ ยิงสะท้ อนให้ เห็นความเลวร้ ายของรัฐบาลพม่ามากยิงขึ 4น
แต่กระนันก็
4 ไม่สามารถปิ ดกันการลั
4
กลอบในการให้ ความช่วยเหลือจากประชาชน
ได้ รวมทังการลั
4
กลอบเข้ ามาให้ ความช่วยเหลือจากประชาชนนอกพรมแดน ซึง
ทําให้ เห็นนํ 4าใจของประชาชนทีเริ มจะเห็นแสงสว่างมากขึ 4น
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ าย และความรุ นแรงของทหารพม่าทียังคงเฉยชากับการเข้ าไปให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม้ แต่การเข้ าไปเพือช่วยเหลือก็มกั นําสือหลักของรัฐบาล
ไปเพื อทํ า ข่ า วเป็ นการสร้ างภาพที ทํ า ให้ นานาชาติ เ ห็ น ว่ า รั ฐ บาลมี ค วาม
กระตือรื อร้ นทีจะช่วยเหลือ แท้ ทีจริ งแล้ วการช่วยเหลือล้ วนมาจากนํ 4าใจคนอืน
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ฉบับที
ฉบับที 48

ช่ วงเวลา
1 กรกฎาคม
ถึง
15 สิงหาคม
2551

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปหญิ งสาวสีหน้ าร่ าเริ งยิ 4มแย้ ม กําลัง
แสดงลิเกไทใหญ่ทีถือได้ ว่าเป็ นประเพณีสําคัญของชาวไทใหญ่ทียังคงได้ รับการ
สืบทอดให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ ได้ เป็ นอย่างดี ภาพปกจึงมุ่งเสนอให้ เห็นความเป็ น
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ เพือทีจะสร้ างความเข้ าใจให้ เกิดขึ 4นแก่
ผู้อา่ น เพือทีผู้อา่ นจะได้ เข้ าใจและข้ ามพ้ นอคติทีแอบแฝงไปได้

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 36
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ย้ อนรอยจ้ าตไต ลิเกไทใหญ่ใน
กระแสความเปลียนแปลง
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วัฒ นธรรม
ประเพณี สํา คัญของชาวไทใหญ่ (งานปอย) ที ถื อ ได้ ว่าเป็ นเอกลัก ษณ์ ทีผู้ค น
สามารถซึมซับความเป็ นไตหรื อไทใหญ่ได้ อีกครัง4 ซึงภายในงานสืบทอดประเพณี
ดังกล่าวมีการแสดงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการแสดงจ้ าตไต หรื อลิเกไทใหญ่
ทีถือได้ ว่าเป็ นศิลปะการแสดง การร้ องรํ าทําเพลงโต้ ตอบกันสดๆ แบบคนไตรุ่ น
เก่ า รวมถึ ง การแสดงละครที สอดแทรกด้ ว ยแง่ คิ ด ทางพระพุท ธศาสนาและ
นําเสนอมิติทางด้ านสังคมวัฒนธรรมทีสะท้ อนออกมาผ่านการแสดง ซึงถือเป็ น
ประเพณีสาํ คัญของชาวไต การนําเสนอในแง่นี 4จึงทําให้ ผ้ อู ่านสามารถทีจะเข้ าใจ
ในแง่ของอัตลัก ษณ์ ในชนกลุ่มน้ อยชาวไต ผ่า นการแสดงรู ป แบบดัง กล่า วได้
แม้ วา่ ปั จจุบนั จะอยูใ่ นบรรยากาศของความเปลียนแปลงด้ านต่างๆทางสังคม แต่
ก็ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อการสืบทอด และรักษาประเพณีดงั กล่าว
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ซึงในทีนี 4เป็ นการสร้ างความ
เข้ าใจเกียวกับอัตลักษณ์ทีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่คือ “จ้าตไต :
ลิ เกไทใหญ่” การสร้ างความเข้ าใจจะทําให้ ผ้ คู นได้ ยอมรับในลักษณะเฉพาะของ
กลุม่ นี 4 และข้ ามพ้ นอคติทางความคิด
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ฉบับที
ฉบับที 49

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม 2551

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพอาวุธทีทหารไทใหญ่สามารถยึดได้
จากฐานทีมันของกลุ่มรั ฐบาลทหารพม่านัน หมายความว่ารัฐบาลฯ เป็ นกลุ่ม
สําคัญทีมีการสะสมอาวุธไว้ ทําการสู้รบกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพทีเหนือกว่าในการสู้รบระหว่างกองกําลังชนชาติตา่ งๆ กับรัฐบาล

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 37
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : มะริ ด หนึงมิตรผู้ชิดใกล้
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : เป็ นการนําเสนอให้ เห็นถึงเกาะใน
ทะเลกว่า 800 เกาะระหว่างทางจากเกาะสองถึงมะริ ด โดยได้ บอกเล่าเรื องราว
บรรยากาศระหว่างการเดินทาง บางเกาะมีหาดทรายสีขาวสุดลูกหูลกู ตา บาง
เกาะเรี ยงรายด้ วยหมู่บ้านชาวเล ซึงเป็ นทีมาของภาพหน้ าปกวารสารฯ ฉบับนี 4
นอกจากนัน4 แล้ วในบริ บทเนือ4 หาก็ ได้ สอดแทรกความรู้ เกียวกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของสถานทีต่างๆ ประกอบการบรรยายระหว่างการเดินทางผ่าน
จนถึงปลายทางทีมะริ ด ซึงผู้เขียนได้ นําเสนอให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ ความมี
เอกลักษณ์เฉพาะของสถานทีสําคัญๆ รวมถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตการดํารงอยู่ของ
ผู้คนทังระหว่
4
างการเดินทาง และเมือไปถึงเมืองมะริ ดแล้ ว โดยเรี ยบเรี ยงนําเสนอ
ในลักษณะของสารคดีการท่องเทียว ทีมีรูปแบบการเขียนในลักษณะบันทึกการ
เดินทาง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ซึงในทีนี 4ได้ บอกเล่าให้ เห็น
ถึงอัตลักษณ์เฉพาะ รวมถึงวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของกลุม่ ทางสังคมทีอาศัยอยู่ใน
เมื อ งมะริ ด ในลัก ษณะบัน ทึก การเดิ น ทาง ซึ งได้ บ อกเล่า บรรยายให้ เ ห็ น ถึ ง
ลักษณะบรรยากาศทางสัง คม รวมถึ งอาคารบ้ านเรื อนทีมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะ
เพือทีจะได้ สร้ างความเข้ าใจและลดอคติทางความคิด
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ฉบับที
ฉบับที 50

ช่ วงเวลา
พฤศจิกายน
ถึง
ธันวาคม
2551

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปแม่นํ 4าสาละวินทีกว้ างใหญ่และโอบ
ล้ อมไปด้ วยเทือกเขา ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางธรรมชาติของแม่นํ 4าฯและ
วิถีชีวิตของผู้คนทีผูกติดกับแม่นํ 4าสายนี 4 ปกสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญ แต่ไม่
นานแม่นํ 4าสายนี 4อาจเปลียนแปลงไป จากความคิดของรัฐบาลพม่าทีจะใช้ แม่นํ 4า
สายนี 4สร้ างเขือนเพือผลิตไฟฟ้ าซึงเป็ นผลประโยชน์เศรษฐกิจ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 38
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ลุม่ นํ 4าสาละวิน สายธาราทีใกล้
ถูกจองจํา
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของ
แม่นํ 4าสาละวินทีถือได้ วา่ เป็ นเสมือนเส้ นเลือดทีหล่อเลี 4ยงชีวิตชาวพม่ามาอย่างช้ า
นาน ไม่วา่ จะเป็ นวิถีชีวิต อาชีพ หรื ออืนๆ นอกจากนันแม่
4 นํ 4าสายนี 4ยังถือได้ วา่ เป็ น
ต้ นกําเนิด และแหล่งพันธุ์ปลานานาชนิดทีมีความสําคัญต่อการรักษาระบบนิเวศ
เป็ นอย่างมากและในทางกลับกันก็แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาทีเริ มเข้ ามา นันคือ การ
รุ ก คื บ เข้ า มาของระบบทุน นิ ย มที ต้ อ งการใช้ แ ม่นํ า4 สายนี ส4 ร้ างเขื อนเพื อผลิต
กระแสไฟฟ้ า ซึงกรณีนี 4อาจส่งผลให้ เกิดการสร้ างความขัดแย้ งระหว่างสองกลุ่ม
ทังภาครั
4
ฐและประชาชนได้ เพราะการกระทําดังกล่าวได้ กระทบถึงวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนทีมีแม่นํ 4าสายนี 4เป็ นเสมือนเลือดทีหล่อเลี 4ยง
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ ายและความไม่ยตุ ิธรรมของรัฐบาลพม่า ทีมีแผนการจะเข้ ามาบุกรุ กพื 4นทีใน
แม่นํ 4าสาละวินเพือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการสร้ างเขือนเพือผลิต
กระแสไฟฟ้ า การกระทําเพือแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นสิงที
ไม่ยตุ ิธรรมต่อประชาชนทีอยู่สองฟากฝั งแม่นํ 4าสาละวินและมีชีวิตทีผูกติดอยู่กบั
แม่นํ 4าสายนี 4 ถือได้ ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็ นการก้ าวก่าย/บุกรุ ก
พื 4นทีทางสังคมดังเดิ
4 มของประชาชนทีอาศัยในพื 4นทีแห่งนี 4
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ฉบับที
ฉบับที 51

ช่ วงเวลา
มกราคม
ถึง
กุมภาพันธ์
2552

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปเด็กๆชาวมอแกน มีลกั ษณะผิวดํา
แก้ ผ้านังอยูบ่ นบันไดทีจะขึ 4นไปยังบ้ าน โดยทีภายใต้ บ้านปกคลุมไปด้ วยนํ 4าทะเล
ซึงสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอแกนทีมีลกั ษณะผูกพันอยูก่ บั ท้ อง
ทะเล รวมทังสะท้
4 อนให้ เห็นสภาพวิถีชีวิตทีเป็ นปั ญหาเชิงนโยบายอันเกิดมาจาก
การไม่มีสถานะทางกฎหมาย จึงทําให้ ไม่ได้ รับการดูแลจากรัฐฯ

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 39
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : มอแกน ชาวเลทีถูกลืม
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึง ลักษณะวิถีชีวิต
และอัต ลัก ษณ์ ที สะท้ อ นความเป็ นตัว ตนของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ อี ก กลุ่ม หนึ งที มี
พรมแดนอยู่ในน่านนํ 4าทางทะเลทีกํ 4ากึงระหว่างไทยและพม่า ด้ วยความกํา4 กึงที
ไม่ใช่พลเมืองพม่าและไม่ใช่พลเมืองไทยจึงกลายมาเป็ นทีมาของปั ญหาการไร้
สถานะทางกฎหมาย ลักษณะดังกล่าวเป็ นรากฐานของปั ญหาเชิงนโยบาย เห็น
ได้ ชดั จากปั ญหาทีพวกเขาไม่สามารถเข้ าถึงการบริ การต่างๆ ของรัฐได้ รวมทัง4
การขอความช่วยเหลือต่างๆ ก็ มักได้ รับการปฏิเสธอยู่เสมอ อันเป็ นการสร้ าง
ทัศนคติและมุมมองให้ เกิดกับผู้คน โดยมองว่ากลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวเป็ นกลุม่ ชน
ทีล้ าหลัง ไร้ การศึกษาและไร้ รัฐ เพียงเพราะท้ องทะเลทีพวกเขาอาศัยอยู่นนมี
ั4
พื 4นทีกํ 4ากึงระหว่างเขตแดนสองประเทศ จึงทําให้ พวกเขากลายเป็ นชาวเลทีถูกลืม
และไม่ได้ สทิ ธิเฉกเช่นพลเมืองของรัฐ อย่างไม่ยตุ ิธรรม
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงปั ญหา
เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยและพม่า ทีไม่มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาคนไร้ สญ
ั ชาติทีดี
ได้ ชาวมอแกนจึงเป็ นบุคคลทีไม่มีสถานะทางกฎหมาย เป็ นเหตุสาํ คัญทีทําให้ ไม่
สามารถเข้ าถึงการบริ การขันพื
4 4นฐานทีดีของรัฐได้ รวมทังเป็
4 นการพูดถึงประเด็น
ส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติและยอมรับความแตกต่างทีไร้ อคติ
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ฉบับที
ฉบับที 52

ช่ วงเวลา
มีนาคม
ถึง
เมษายน
2552

รู ป ภาพหลัก ที นํ า เสนอผ่า นหน้ า ปก : เป็ นรู ป ภาพสถาปั ต ยกรรมตะวัน ตกที
ถ่ายทอดผ่านอาคารสถานที รวมทัง4 บ้ านเรื อนทีมีการสร้ างในรู ปแบบตะวันตก
อาคารบางหลังยังคงมีรัว4 ระเบียงเหล็กดัดทีมีลวดลายสวยงามแตกต่างไปจาก
บ้ านเรื อนของพม่าทีมักใช้ วสั ดุเรี ยบง่าย ภาพดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงมรดก
ตกทอดจากการเป็ นเมืองท่าในยุคอาณานิคมทียังคงหลงเหลือ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 40
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : จากพะอันสูม่ ะละแหม่ง
เส้ นทางหลากวัฒนธรรม
ประเด็น เนือ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เ ห็นถึ งอัต ลักษณ์ วิ ถี
วัฒ นธรรมของชาวพม่ า ระหว่ า งการเดิ น ทางจากพะอัน ไปยัง มะละแหม่ ง
วารสารฯฉบับ นี เ4 ป็ นการเขี ย นในเชิ ง บัน ทึ ก การเดิ น ทางที ถ่ า ยทอดเรื องราว
เกียวกับวิถีชีวิตและความหลากหลายของผู้คน มีลกั ษณะการเขียนในเชิงสารคดี
การท่องเทียว มีการเรี ยบเรี ยงเสมือนเป็ นบันทึกการเดินทางเล่มหนึง สะท้ อนให้
เห็ น ภาพวิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมของคนทัง4 สองพื น4 ที รวมถึ ง สถานที สํา คัญ ที
ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงไปอันเนืองมาจากการควบคุมหรื อสังการโดยรัฐบาล
แต่กระนันก็
4 ถือได้ ว่าการเขียนประเด็นนี 4ทําให้ ผ้ ูอ่านได้ เข้ าใจในรากเหง้ าความ
เป็ นมาทางประวั ติ ศ าสตร์ ความสํ า คั ญ ของสถานที รวมถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
ศิลปวัฒนธรรมของคนสองพื 4นทีได้ เป็ นอย่างดี
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ในแง่ของวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมของคนในพื 4นทีพะอันและมะละแหม่ง ซึงจะช่วยเสริ มสร้ างความ
เข้ าใจให้ แก่ผ้ อู า่ นได้ ทราบถึงคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซึงมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมเพือสร้ างการยอมรับทีปราศจากอคติ
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ฉบับที
ฉบับที 53

ช่ วงเวลา
พฤษภาคม
ถึง
มิถนุ ายน
2552

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปภาพบรรยากาศของเมืองซิตตวยหรื อ
เมืองซิตเตว (ในภาษายะไข่) ซึงเป็ นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ ทีสําคัญเป็ นเมืองท่า
ชายแดนทีสําคัญ ภาพจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของพื 4นทีทีอยู่
ติดริ มชายฝั งทะเล นอกจากนี 4ภาพยังได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้คนในพื 4นทีอีกด้ วย เห็นได้ จากลักษณะการแต่งกายและอาชี พ
การเลี 4ยงโค ฯลฯ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 41
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ปั นรถถีบเทียวเมืองซิตตวย
ดินแดนสองวัฒนธรรมบนรัฐชายฝั งตะวันตก
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะทัวไปของ
เมืองซิตตวย ซึงเป็ นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ และยังเป็ นเมืองท่าชายแดนทีสําคัญ
ตังอยู
4 ่บริ เวณปากแม่นํ 4าคาลาดานทีไหลลงสูอ่ ่าวเบงกอลซึงเชือมต่อกับประเทศ
บังกลาเทศ วารสารฯ ฉบับนี 4นําเสนอให้ เห็นอีกสถานทีหนึงทีอยู่ในประเทศพม่า
และเป็ นสถานทีทีประชาชนทัวไปมักไม่ค้ นุ หู หรื อไม่ค่อยรู้ จกั โดยใช้ การอธิบาย
ในเชิงสารคดีการท่องเทียว หรื อเป็ นบันทึกการเดินทางทีสอดแทรกความรู้ ซึงทํา
ให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นถึงลักษณะทัวไป ความสําคัญ รวมไปถึงมิติด้านสังคมวัฒนธรรม
ของประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นพื 4นทีแห่งนี 4 อันจะช่วยเสริ มสร้ างความเข้ าใจเกียวกับ
สถานทีหนึงทีสําคัญของประเทศพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ซึงในทีนีเ4 ป็ นการสร้ างความเข้ าใจ
เกียวกับสถานที หรื อเมืองซิตตวย ซึงเป็ นพื 4นทีทีคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนไทย
ไม่คอ่ ยรู้จกั การนําเสนอเพือบอกเล่าเรื องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา รวมถึง
ลักษณะวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม เป็ นแนวทางหนึงทีสามารถทําให้ ผ้ อู ่าน
ได้ เข้ าใจในเรื องราวของพม่าเพิมขึ 4น เพือให้ ตระหนักในความสําคัญและยอมรับ
ในคุณค่าของความแตกต่าง
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ฉบับที
ฉบับที 54

ช่ วงเวลา
กรกฎาคม
ถึง
สิงหาคม
2552

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปชนเผ่า “ชิ น” หรื อ “โซมิ ” ซึงเป็ นกลุม่
ชาติ พัน ธุ์ ห นึ งที มี ถิ นฐานอยู่ใ นบริ เ วณริ ม ฝั งแม่ นํ า4 เล มโร มี ก ารตัง4 ถิ นฐาน
บ้ านเรื อนเป็ นกลุม่ นันคือ เป็ นหมู่บ้านชิน ลักษณะของชนเผ่านี 4ทีสังเกตเห็นได้ ชดั
เลยก็คือ จะมีรอยสักบนใบหน้ า ซึงถือเป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญทีมีเฉพาะในกลุม่ ชาติ
พันธุ์นี 4เท่านัน4 หน้ าปกวารสารฯจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะดังกล่าว เพือทีจะ
สร้ างความเข้ าใจและการยอมรับจากผู้คน

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 42
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ตามรอยหมูบ่ ้ านชิน ริ มฝั งนํ 4าเล
มโร
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนใน
หมูบ่ ้ านชิน ริ มฝั งนํ 4าเล มโร ซึงตังอยู
4 ใ่ นเมืองซิตตวย บริ เวณนี 4มีผ้ คู นหลายชนชาติ
อาศัยอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นชาวพม่า ยะไข่ และชาวมุสลิม ทีสําคัญยังเป็ นถินทีอยู่ของ
อีกกลุม่ ชาติพนั ธุ์หนึง โดยเอกลักษณ์หรื อลักษณะทีสําคัญของชนเผ่านี 4คือ จะมี
รอยสักอยู่บนใบหน้าเป็ นเอกลักษณ์ ซึงพวกเขาจะเรี ยกตัวเองว่า “โซมิ (Zomi)”
หรื อทีรู้ จักกันในนามกลุ่มชาติพันธุ์ “ชิ น” วารสารฯฉบับนี 4สะท้ อนให้ เห็นถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะ ลักษณะทัวไป วิถีชีวิตการดํารงอยูข่ องอีกกลุม่ ชาติพนั ธุ์หนึงทีมีถิน
ฐานอยู่ในประเทศพม่า เพือทีจะช่วยในการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับประเทศ
พม่าได้ อีกมิติหนึง ซึงเป็ นมิติด้านสังคมวัฒนธรรม
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ อธิบายให้ เห็นถึงลักษณะวิถีชีวิตการ
ดํารงอยู่ข องกลุ่มชาติ พัน ธุ์ชิ น ซึงตัง4 ถิ นฐานอยู่ใ นประเทศพม่า มี เอกลักษณ์
เฉพาะตัวนันคือ “มี รอยสักบนใบหน้า” โดยคนทัวไปทีไม่ร้ ูจกั และเข้ าใจมักมองว่า
เป็ นเรื องแปลกประหลาด นันหมายความว่ า เป็ นการมองในเชิ ง ลบที มี อ คติ
หน้ าปกจึงสะท้ อนได้ เป็ นอย่างดีว่าต้ องการสร้ างความเข้ าใจใหม่ให้ กับผู้อ่าน
ทัวไป อันจะช่วยสร้ างการยอมรับและข้ ามพ้ นอคติทางความคิด
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ฉบับที
ฉบับที 55

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม
2552

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปหญิ งชนกลุ่มน้ อยสวมผ้ าถุงนังอยู่
และลูกทียืนข้ างกันในพื 4นทีทีโอบล้ อมไปด้ วยป่ าในสภาพทีร่ างกายอิดโรย สีหน้ า
เศร้ าอมทุกข์ มี ก ระเป๋ าอยู่ห นึงใบ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพความเลวร้ ายของ
สงครามกลางเมืองทีต้ องอพยพหนีตายตลอดเวลา จึงทําให้ หลายคนต้ องอพยพ
มาตัง4 หลักในพืน4 ทีฝั งไทย ภาพจึงสะท้ อนให้ เห็นได้ ถึงความทุกข์ยากลําบากที
เกิดขึ 4นจากการกระทําทีรุนแรงของทหารพม่า

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 43
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ชะตากรรมใต้ กระบอกปื น และ
ควันไฟบนแผ่นดินกะเหรี ยงและไทใหญ่
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพชีวิตของชน
กลุ่มชาติพัน ธุ์ทีตกอยู่ใ นสภาวะสงครามกลางเมือง ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ ที
เกิดขึ 4นในรัฐกะเหรี ยงทีส่งผลให้ ชาวกะเหรี ยงต้ องตัดสินใจทิ 4งบ้ านข้ ามพรมแดน
เพือหนีตายจากรัฐกะเหรี ยงสูแ่ ผ่นดินไทย ในเวลาเดียวกันยังมีเหตุการณ์ส้ รู บใน
บริ เวณทางเหนือของรัฐฉาน ส่งผลให้ ชีวิตชาวไทใหญ่ต้องเผชิญกับการถูกบุกเผา
ทําลายบ้ านเรื อน และขับไล่ออกจากผืนดินทีพวกเขาอาศัยอยู่ ภาพหน้ าปกของ
วารสารฯ ฉบับนี 4ต้ องการแสดงให้ เห็นบริ บทของความเลวร้ ายในสังคมการเมืองที
ทําให้ คนทังสองกลุ
4
่มชาติพนั ธุ์ (ชาวกะเหรี ยงและชาวไทใหญ่) ต้ องพลัดพราก
จากคนทีรักด้ วยความเจ็บปวดหรื อหนีตายจากแผ่นดินทีตัวเองอยู่อาศัยมาช้ า
นาน ซึงแม้ คนทังสองกลุ
4
ม่ จะต่างชาติพนั ธุ์ หากแต่กลับมีชะตากรรมทีเหมือนกัน
ตกอยูใ่ นสภาพสงครามกลางเมืองอันเกิดจากการกระทําของรัฐบาลทหารพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ ายและความรุ นแรงของทหารพม่า ทีทําให้ ชนกลุม่ น้ อยกลุม่ ต่างๆ ในฐานะ
เป็ นเป้าหมายของทหาร ต่างดิ 4นรนอพยพหนีเอาตัวรอดมาตังหลั
4 กในประเทศไทย
สะท้ อนให้ เห็นถึงความทุกข์ยาก ลําบากทีเกิดจากการเมืองทีร้ อนระอุ เต็มไปด้ วย
สงครามและความรุนแรง จึงทําให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไม่สามารถอยูใ่ นพม่าได้
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ฉบับที
ฉบับที 56

ช่ วงเวลา
พฤศจิกายน
ถึง
ธันวาคม
2552

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพหญิงชาวคะฉิน สวมชุดประจําเผ่า
เสื 4อแขนยาวสีดําประดับด้ วยกระดุมเงิน นุ่งผ้ าซินสีแดง ยกตะกร้ าไม้ ไผ่ทรงสูงที
บรรจุพืชผลต่างๆ ยืนเรี ยงแถว ซึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของประเพณี
ดังกล่าวทีสะท้ อนถึงความเป็ นชาวคะฉิน หน้ าปกจึงสะท้ อนให้ เห็นอัตลักษณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมคะฉิน เพือสร้ างความใจในความแตกต่าง/ ลดอคติ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 44
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : พิธีกินข้ าวใหม่ ตัวตนทีไม่เคย
เลือนหายของชาวคะฉิน
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวคะฉิน ซึงเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์หนึงในพม่าทีอพยพเข้ ามาตังถิ
4 น
ฐานอยูใ่ นฝั งประเทศไทย บริ เวณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาพจึงสะท้ อนให้ เห็น
ว่าแม้ สภาพถินฐานทีอยูจ่ ะเปลียนแปลงไป หากแต่ความเป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่
ตนก็ยงั คงได้ รับการรักษาและสืบทอดเหมือนเดิม ปกวารสารฉบับนี 4จึงสะท้ อนให้
เห็นถึงการสืบทอดประเพณีทีมีชือว่า “พิ ธีกินข้าวใหม่ ” หรื อในภาษาคะฉินเรี ยก
ว่า “อึ นลง อึ นนัน เจซู ดมั ปอย” ซึงเป็ นประเพณี ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงอัตลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธุ์ดังกล่าว เป็ นการฉลองการเก็บเกียวและแสดงความ
ขอบคุณต่อเทพเจ้ าทีได้ มอบผลผลิตและอาหารทีอุดมสมบูรณ์แก่พวกเขาตลอด
ทังปี
4 แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวคะฉินทียังคงได้ รับการสืบทอดรักษา
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ประเด็นการส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ ในทีนี 4เป็ นการอธิบายเพือให้
ทราบถึงอัตลักษณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวคะฉิน ผ่านรู ปแบบประเพณี ที
ยังคงได้ รับการสืบทอด เพือให้ คนทัวไปทีไม่ร้ ู ได้ เข้ าใจในวิถีทางวัฒนธรรมซึงมี
ความแตกต่าง พร้ อมทังสร้
4 างการยอมรับในอัตลักษณ์ ทีแตกต่างเหล่านัน4 เพือ
ก้ าวผ่านมายาคติทางความคิดทีแอบแฝงอยู่
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ฉบับที
ฉบับที 57

ช่ วงเวลา
มกราคม
ถึง
กุมภาพันธ์
2553

รู ปภาพหลักที นํา เสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพที สะท้ อ นให้ เห็ นถึ งวิ ถีชี วิต ของ
ชาวบ้ านทีผูกติดอยูก่ บั แม่นํ 4าอิระวดีมาอย่างช้ านาน ประกอบกับต้ องการสะท้ อน
ให้ เห็นถึงปั ญหาทีเกิดจากการมีนโยบายสร้ างเขือนของรัฐบาลทีอาจส่งผลกระทบ
มากมายต่อชาวบ้ านทีอาศัยในบริ เวณนี 4 นันหมายความว่าชาวบ้ านในพื 4นทีไม่
สามารถใช้ แม่นํา4 แห่งนี 4เพือทํามาหากินเลี 4ยงชีวิตได้ อีกต่อไป จึงสะท้ อนให้ เห็น
ความทุกข์ยากลําบากทีกําลังเกิดขึ 4น

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 45
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ลมหายใจรวยระริ นบนต้ นนํ 4าอิ
ระวดี
ประเด็นเนือ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาทีกํ าลัง
เกิดขึ 4นบริ เวณต้ นแม่นํ 4าอิระวดี หรื อสบนํ 4า ซึงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแม่นํ 4าที
หล่ อ เลี ย4 งชาวพม่ า มาอย่ า งช้ านาน แต่ ปั จ จุ บัน แม่ นํ า4 สายนี ม4 ี ส ภาพยํ าแย่
มิหนําซํ า4 รั ฐบาลพม่าเองก็ กํา ลังมีนโยบายสร้ างเขือนในบริ เวณนี 4 โดยไม่เปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนในพื 4นทีได้ แสดงความคิดเห็นใดๆ นอกจากนี 4ยังมีบางหมู่บ้าน
ในบริ เวณนันถู
4 กบังคับให้ ย้ายออกไป เพือให้ แรงงานจากประเทศจีนเข้ ามาอยู่
อาศัย ในระหว่า งการทํ า งาน สร้ างความเดื อ ดร้ อนเป็ นอย่า งมากให้ แ ก่ ก ลุ่ม
ชาวบ้ านทีอาศัยในพื 4นทีดังกล่าว ทําให้ วิถีชีวิตของชาวบ้ านทีอาศัยแม่นํ 4าแห่งนี 4
เปลียนไป เพราะรัฐบาลฯ ได้ ผลักไสไล่สง่ คนในพื 4นทีให้ ออกไปตังถิ
4 นฐานทีอืน
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
รุนแรง และความไม่ยตุ ิธรรมของทหารในรัฐบาลพม่า เห็นได้ จากการพยายามบุก
รุกพื 4นทีซึงเป็ นต้ นนํ 4าของแม่นํ 4าอิระวดีด้วยการออกนโยบายสร้ างเขือนในแม่นํ 4านี 4
โดยในบางพื 4นทีมีการบังคับให้ คนย้ ายออกไป ความรุ นแรงและความไม่ยตุ ิธรรม
ในที นี ค4 ื อ การไม่เ ปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในพื น4 ที ได้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ การดําเนินการของรัฐบาลจึงเป็ นไปในด้ านเดียว โดยใช้ อํานาจของตน
สังการขับไล่คนในพื 4นที
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ฉบับที
ฉบับที 58

ช่ วงเวลา
มีนาคม
ถึง
เมษายน
2553

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพเมืองเนปิ ดอว์ เมืองหลวงใหม่ของ
พม่าทีถ่ายมุมสูงจากเจดีย์สนั ติภาพ ทําให้ เห็นถึงการจัดวางผังเมืองแบบใหม่ทีมี
ความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ ทางการทหารและเป็ นระเบียบ เห็นได้ จากการจัด
สถานทีเป็ นโซนต่างๆ เช่น โซนทหาร โซนทีตังของกระทรวงต่
4
างๆ โซนโรงแรม โซน
การค้ า ฯลฯ สะท้ อนให้ เห็นการวางผังเมืองทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปกครองฯ

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 46
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก : ครัง4 หนึงในเนปิ ดอว์
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : ต้ องการแนะนําเมืองหลวงใหม่ของ
ประเทศพม่า นันคือ เมือง “เนปิ ดอว์” โดยมีการเขียนเรี ยบเรี ยงในเชิงสารคดีการ
ท่องเทียว เป็ นเสมือนบันทึกการเดินทางเพือบอกเล่าเรื องราวเกียวสภาพทัวไป
ไม่ว่าจะเป็ นสภาพทางภูมิ ศาสตร์ สถานที สําคัญ รวมถึงแหล่งท่องเทียวและ
อาหารการกินทีมีอยูใ่ นเมืองนี 4 และแสดงให้ เห็นถึงการจัดวางผังเมืองแบบใหม่ที
มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ ทางการทหาร และเป็ นระเบียบ ง่ายต่อการจัดการ
ปกครอง เป็ นศูนย์รวมของระบบราชการและระบบการบริ หารใหม่ของพม่า เห็น
ได้ จากการจัดสถานทีเป็ นโซนๆ พร้ อมทังมี
4 ภาพประกอบเกียวกับเมืองใหม่แห่งนี 4
เสมือนว่าผู้อา่ นได้ ไปเยือนด้ วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้สถานทีใหม่ เพือสร้ างความ
ใจเพิมเติมเรื องใหม่เกียวกับพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจเรื องใหม่เกียวกับประเทศพม่า รวมทังเมื
4 อวิเคราะห์ออก
มาแล้ วอาจทําให้ เห็นยุทธศาสตร์ ทีแยบยลทางความคิดของผู้นําพม่า ซึงจะใช้
พื 4นทีตรงนี 4ในการรักษาอํานาจทางการเมืองของตนเอง นันหมายความว่า การ
สร้ างเมืองหลวงให้ เป็ นศูนย์ราชการแห่งใหม่นนั 4 ผลประโยชน์ต่างๆ ล้ วนตกอยู่ใน
มือของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ทางการทหารทีจะมีประสิทธิ ภาพมากขึ 4น
ยากต่อการต่อต้ าน หรื อการรุกรานของกลุม่ ผู้ไม่เห็นด้ วยทางความคิด
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ฉบับที
ฉบับที 59

ช่ วงเวลา
พฤษภาคม
ถึง
มิถนุ ายน
2553

รู ปภาพหลักที นํา เสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพหน้ า ปกวารสารสาละวิ นโพสต์
รวมถึ ง ภาพเนื อ4 หาฯที อยู่ ใ นวารสารฯ มาเรี ย งคละกั น เพื อแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความก้ าวหน้ าของการเดินทางครบรอบ 8 ปี ของวารสารฯ รวมทัง4 ทิศทางการ
นําเสนอเนือ4 หาผ่านวารสารทีทําให้ เห็นถึงความซํ 4าของข่าว หรื อสถานการณ์ ที
ไม่ได้ เปลียนแปลงไป โดยเฉพาะความเลวร้ ายและความรุ น แรงของทหารใน
รัฐบาลพม่า รวมถึงปั ญหาต่างๆ ทีรัฐบาลแก้ ไขไม่ได้

รูปปก

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
• ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 47
• ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: ครบรอบ 8 ปี ของการเดินทาง
ท่ามกลางม่านหมอก
• ประเด็น เนื อ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ า ปก : วารสารฯฉบับ นีถ4 ูกเขีย นขึน4 ใน
ช่วงเวลาครบรอบ 8 ปี ของการผลิตสาละวินโพสต์ ดังนันจึ
4 งต้ องการสะท้ อนให้
เห็นภาพรวมของประเด็นด้ านต่างๆ เกียวกับสถานการณ์พม่าในรอบ 8 ปี เพือให้
ผู้อ่านได้ เข้ าใจในสถานการณ์ ทีเกิดขึ 4น ซึงโดยสรุ ปได้ สะท้ อนออกมาให้ เห็นว่า
สถานการณ์ พ ม่าโดยรวมไม่ไ ด้ เปลียนแปลงไปในทางที ดี ขึน4 ในทางกลับ กัน
ปั ญหาบางอย่างกําลังทวีความรุ นแรง และซับซ้ อนขึ 4นเรื อยๆ โดยเฉพาะปั ญหา
ด้ านสุขภาพของประชาชนพม่าทีไม่ได้ รับการดูแล นอกจากนี 4ยังสะท้ อนให้ เห็นถึง
สถานการณ์บ้านเมืองทีไม่เปลียนแปลง รัฐบาลยังคงมุง่ กอบโกย หรื อทําทุกอย่าง
เพื อประโยชน์ ข องตนเอง ซึ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความขัด แย้ งต่ า งๆ มากมาย
วารสารฯฉบับนี 4จึงเป็ นการสรุปทุกเรื องในประเทศพม่าทีผ่านมา 8 ปี ไม่วา่ จะเป็ น
สถานการณ์ บ้านเมือง ระบบสาธารณสุข ปั ญหาแรงงาน ปั ญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างรั ฐ กับประชาชน รวมถึ งผู้นํา นักต่อสู้ค นสําคัญทีมีบ ทบาททุกๆ ด้ า น
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงทุกเรื อง
ในรอบ 8 ปี ทีผ่านมา อาทิ ความเลวร้ าย ความรุนแรง การเมือง ความไม่ยตุ ิธรรม
ปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาเชิ งนโยบาย รวมถึงประเด็นการส่งเสริ มความ
เข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติในเรื องราวทุกๆ ด้ านของพม่า
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ฉบับที
ฉบับที 60

ช่ วงเวลา
กรกฎาคม
ถึง
สิงหาคม
2553

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพภูเขาโปปา หรื อทีชาวพม่าเรี ยกว่า
“สะกาต่าว” ซึงแปลว่าภูเขาดอกจําปา โดยมีความเชือว่าเป็ นเสมือนเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางแห่งจักรวาลและเชือว่าเป็ นทีสถิตของเหล่านัต (วิญญาณ,ภูตผี) ภาพ
หน้ าปกจึงสะท้ อนให้ เห็นมิติทางด้ านความเชือของคนพม่าทีผูกติดอยู่กบั สถานที
อันศักดิrสทิ ธิrทีคนทัวไปต่างเคารพบูชา ภาพจึงต้ องการให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจในเรื องราว
ทีมีความแตกต่างจากสิงทัวไป

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 48
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: ตามรอยศรัทธาแห่ง “นัต” บน
ภูเขาโปปา
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงสถานทีสําคัญของ
พม่าซึงตังอยู
4 ท่ ีเมืองพุกาม นันคือ “ภูเขาโปปา” ซึงเป็ นภูเขาศักดิrสิทธิrทีประชาชน
ชาวพม่านับถือ เพราะเชือว่าเป็ นแหล่งรวม “นัต” หรื อทีคนพม่าเรี ยกว่า “มิ นนัต”
ทังหมด
4
37 ตน หมายถึง วิญญาณ ภูตผี ทีเสียชีวิตด้ วยการถูกฆ่าหรื อถูกทรมาน
ด้ วยวิธีการต่างๆ ดวงวิญญาณจึงไม่ไปสูส่ คุ ติ กลายเป็ นทีเกรงกลัวของชาวบ้ าน
จึงมีการตังศาล
4
โดยถือเป็ นสิงศักดิrสทิ ธิrทีช่วยปกป้องดูแลบ้ านเมือง ทีสําคัญเชือ
กันว่าหากขออธิษฐานอะไร ก็จะเป็ นจริ งได้ หน้ าปกวารสารฉบับนี 4จึงสะท้ อนให้
เห็นถึงความศรัทธาความเชือของคนพม่าทีผูกติดอยูก่ บั สถานทีสําคัญ ความเชือ
จึงเป็ นสิงทีอยูค่ กู่ บั คนพม่ามาอย่างยาวนาน หน้ าปกฯ จึงสะท้ อนให้ ผ้ อู ่านเห็นถึง
ความสําคัญทีเกียวข้ องกับมิติทางด้ านสังคมวัฒนธรรมของคนพม่า
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติ เป็ นการสร้ างความเข้ าใจเกียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาศักดิrสทิ ธิr กับความเชือความศรัทธาของคนพม่า ซึงถ้ า
คนทีไม่เข้ าใจจริ งจะมองว่าเป็ นเรื องงมงาย แปลกประหลาด ไร้ อารยะ ซึงเป็ นมา
ยาคติทางความคิด วารสารฉบับนีต4 ้ องการละลายอคติทางความคิดของกลุ่ม
ภายนอกให้ เข้ าใจและรับรู้ ยอมรับในความแตกต่าง
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ฉบับที
ฉบับที 61

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม
2553

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นภาพทะเลสาบอินเล ทีถือได้ วา่ เป็ นแม่นํ 4า
สําคัญของชาวพม่าอีกแห่งหนึง โดยนําเสนอผ่านภาพชาวบ้ านทีล่องเรื อออกไป
ในแม่นํ 4าสายนี 4 สะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิตการดํารงอยู่ของประชาชนทีใช้ แม่นํ 4าสายนี 4
ในการดํารงชีวิต แต่นา่ เสียดายทีปั จจุบนั กําลังเปลียนแปลงไป ภาพจึงสะท้ อนให้
เห็นว่าแม้ พื 4นทีจะได้ รับความเสียหายเพียงไร แต่รัฐบาลก็ยงั ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
ทีจะเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาพื 4นทีฯ

รูปปก

•

•
•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 49
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: เมือทะเลสาบอินเลไม่เหมือนเดิม
ประเด็ น เนื อ4 หาหลั ก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ความ
เปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึ น4 ในทะเลสาบอิ น เล ไม่ ว่ า จะมี ส าเหตุ ม าจากการ
เปลียนแปลงตามธรรมชาติ การที ทะเลสาบอิ น เลเหื อ ดแห้ ง จนเห็ น ผื น ดิ น ที
แตกระแหงในช่ ว งฤดูร้ อน หรื อ การเปลี ยนแปลงที เกิ ด จากนํ า4 มื อ มนุษ ย์ อัน
เนืองมาจากประชาชนริ มฝั งแม่นํ 4าอินเลได้ ใช้ สารเคมีในการทําไร่เพาะปลูกมะเขือ
เทศ ซึงเป็ นอันตรายทังต่
4 อระบบนิเวศในแม่นํ 4าทีทําให้ เกิดภาวะเน่าเสีย รวมทัง4
ประชาชนผู้บริ โภคมะเขือเทศส่งผลให้ ประชาชนเจ็บป่ วยล้ มตายเป็ นจํานวนมาก
นอกจากนี 4แม้ รัฐบาลจะทราบปั ญหาทีเกิดขึ 4น แต่ก็ไม่ได้ เข้ ามาดูแลและหาแนว
ทางแก้ ไขเพือพัฒนาไปในทางทีดีขึ 4น ในทางกลับกันคิดแต่จะขาย “ทะเลสาบอิน
เล” ให้ เป็ นสถานทีท่องเทียวชือดัง หวังเพียงแต่ผลประโยชน์เปลือกนอก หน้ าปก
จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของทะเลสาบแห่งนี 4จาก
เดิมทีสวยงาม กลับกลายเป็ นตรงกันข้ ามทีสร้ างความเสียหายและผลเสียต่างๆ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : เป็ นการพูดถึง
ปั ญ หาเชิ ง นโยบายของรั ฐ บาล ที ไม่มี แ นวทางในการฟื 4น ฟูแ ก้ ไ ขหรื อ หาทาง
บรรเทาให้ กบั พื 4นทีทีได้ รับความเสียหาย รัฐบาลหวังเพียงต้ องการทีจะขายพื 4นทีนี 4
ให้ เป็ นสถานทีท่องเทียวชือดัง แต่ในทางกลับกันกลับไม่ได้ เข้ ามาดูแล ฟื น4 ฟู หรื อ
พัฒนา ส่งผลให้ คนในพื 4นทีต้ องประสบกับอันตรายและความเสียหายต่อชีวิต
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ฉบับที
ฉบับที 62

ช่ วงเวลา
พฤศจิกายน
ถึง
ธันวาคม
2553

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปนางอองซาน ซูจี ซึงยืนปรากฏกาย
อยู่ริมรัว4 บ้ านพักกลางกรุ งย่างกุ้งต่อหน้ าบรรดาประชาชนชาวพม่าจํานวนมากที
เดินทางไปต้ อนรับหน้ าบ้ านพักของเธอ ภายหลังจากทีได้ รับการปล่อยตัวเป็ น
อิสรภาพ ใบหน้ าของนางอองซาน ซูจี มีสีหน้ าและสายตาเต็มไปด้ วยความหวังที
จะเปลียนแปลงการเมืองให้ ดีขึ 4น แม้ วา่ จะเป็ นเรื องยากก็ตาม

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 50
ชือเรื องหรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: ก้ าวย่างสูอ่ ิสรภาพของอองซาน ซู
จี
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงสถานการณ์ในช่วง
ขณะนันที
4 นางอองซาน ซูจีได้ รับการปลดปล่อยเป็ นอิสรภาพจากรัฐบาล ผู้คนทัว
โลก โดยเฉพาะประชาชนชาวพม่า ต่ า งชื นชมยิ น ดี กับ ภาพที นางอองซานซู จี
ปรากฏตัวริ มรัว4 บ้ านพัก กลางกรุ งย่างกุ้ง แต่กระนันก็
4 ตามทหารยังคงมองว่า เธอ
คงไม่ ส ามารถกลับ มามี บ ทบาททางการเมื อ งได้ ม ากเท่า กับ เมื อก่ อ น เพราะ
รัฐธรรมนูญใหม่ทีร่ างขึ 4นมาโดยสภาทหารได้ กีดกันให้ นางอองซาน ซูจีห่างไกล
จากการเมือง แต่ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ 4น ใบหน้ าของนางอองซาน ซูจีได้ แสดงออกให้
เห็นถึงความหวังทีสามารถจะทําให้ การเมืองเปลียนแปลงอีกครัง4 พร้ อมทังแสดง
4
ให้ เห็นถึงทิศทางการเมืองพม่าทีน่าจะดีขึ 4นผ่านสายตาของเธอเองและสีหน้ าของ
ผู้คนทีมาคอยต้ อนรับเธอหน้ าบ้ านพักหลักถูกกักบริ เวณ 7 ปี
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความเลวร้ าย ความรุนแรงและความไม่เป็ นธรรมทีผ่านมากับนางอองซาน ซูจี
ซึงแม้ ว่ า อองซาน ซู จี เ พิ งได้ รั บ การปล่อ ยตัว ให้ เ ป็ นอิ ส ระ ทํ า ให้ ภ าพลัก ษณ์
การเมืองพม่าดีขึ 4น หากแต่การร่างรัฐธรรมนูญพม่าครัง4 ทีผ่านมา ได้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความเลวร้ าย ความรุ นแรง และความไม่เป็ นธรรมต่างๆ ทียังคงมีอยู่ เห็นได้
จากการไม่เปิ ดโอกาสให้ นางอองซาน ซูจีกลับมามีบทบาทเด่นทางการเมืองได้
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ฉบับที
ฉบับที 63

ช่ วงเวลา
มกราคม
ถึง
กุมภาพันธ์
2554

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปบรรยากาศการเข้ าพบนางอองซาน ซู
จีเพือสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ภายในพรรคเอ็นแอลดี ณ กรุ งย่างกุ้ง โดยมีคณ
ุ
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธีเป็ นตัวแทนหลักในการเข้ าพบในครัง4 นี 4 รวมถึงทีมงานสาละวิน
โพสต์และคนทํางานภายในพรรค NLD การสัมภาษณ์ในครัง4 ดังกล่าวได้ สะท้ อน
ให้ เห็นลักษณะทางการเมืองพม่าทีเปลียนแปลงไปภายใต้ มมุ มองผู้นําทีมีบทบาท
คนสําคัญในพม่า

รูปปก

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
• ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 51
• ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: บันทึกการเดินทางเบื 4องหลังการ
สัมภาษณ์อองซาน ซูจี
• ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงบรรยากาศการเข้ า
พบของทีมงานผลิตข่าวทางเลือกของศูนย์ข่าวสะละวินในการเข้ าสัมภาษณ์นาง
อองซาน ซูจีทีพรรคเอ็นแอลดี กรุ งย่างกุ้ง เกียวกับ 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็น
ทางด้ านการเมือง ได้ แก่ สถานการณ์ การเลือกตังที
4 เพิงผ่านไปและพัฒนาการ
ของประชาธิ ปไตยในพม่าภายหลังจากทีนางอองซาน ซูจีได้ รับการปล่อยตัว,
ประเด็นความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพือนบ้ านอย่างไทยและกลุ่ม
ประเทศตะวันตกและประเด็นเกียวกับชีวิตส่วนตัวของนางอองซาน ซูจี รวมทัง4
บทบาทการเป็ นเสาหลักในการขับเคลือนประชาธิปไตย รวมถึงเรื องทัวไปในการ
ใช้ ชีวิตในประเทศพม่า วารสารฯ ฉบับนี 4จึงเป็ นฉบับทีมีความสําคัญเพราะเป็ น
ความกล้ า หาญของที ม งานผลิ ต ข่ า วในการเข้ า ถึ ง ตัว นางอองซาน ซู จี เพื อ
สอบถามถึงข้ อเท็จจริ งด้ านต่างๆ ซึงไม่ใช่เรื องง่ายเพราะมีความเสียงตลอดเวลา
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงการเมือง
พม่าทีเปลียนแปลงไป โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนางอองซาน ซูจี ทําให้ ร้ ูวา่
ภาพลัก ษณ์ ท างการเมื อ งในพม่ า มี ก ารเปลียนแปลงไป แต่ ยุท ธศาสตร์ ท าง
การเมืองยังคงเหมือนเดิม รัฐบาลยังคงมีความพยายามรักษาฐานอํานาจของ
ทหาร ขณะเดียวกันก็นําเอาอองซานซูจีมาเป็ นสัญลักษณ์ให้ เกิดการยอมรับ
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ฉบับที
ฉบับที 64

ช่ วงเวลา
มีนาคม
ถึง
เมษายน
2554

รู ปภาพหลักที นําเสนอผ่านหน้ า ปก : เป็ นรู ปจิ ต รกรรมฝาผนัง ซึงเป็ นศิล ปะที
สะท้ อนให้ เห็นถึงสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอุษาคเนย์ โดยมีความ
แตกต่างกันไป ศิลปะในบางพื 4นทีฯ แสดงให้ เห็นว่าเรื องราวทางเพศสามารถอยู่
ร่ วมกับศาสนาได้ โดยไม่อนาจาร แต่ในขณะทีบางพื 4นทีเรื องดังกล่าวไม่สามารถ
นํา เสนอได้ เลยจึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ความแตกต่า งทางศิ ลปะอันเนื องมาจาก
รากฐานทางวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน เพือสร้ างการยอมรับทีไร้ อคติให้ มีขึ 4น

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 52
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: ธรรมะหรื ออนาจาร? ในศิลปะ
ชาวบ้ านอุษาคเนย์
ประเด็นเนื อ4 หาหลัก และบริ บทจากหน้ า ปก : สะท้ อ นให้ เ ห็นถึง ลักษณะภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ซึงถือได้ วา่ เป็ นศิลปะสําคัญในประเทศอุษาคเนย์ โดยมุ่งศึกษา
ในแง่ของจิตรกรรมทีเกียวข้ องกับเรื องเพศ ซึงแสดงให้ เห็นว่าในแต่ละพื 4นทีนันมี
4
ความแตกต่างกัน ขึ 4นอยู่กบั ค่านิยมและวัฒนธรรมในอดีตของแต่ละพื 4นที ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละพืน4 ทีจึงทําให้ การสือความภาพศิลปะมีลกั ษณะ
แตกต่างกันไป เช่น ศิลปะชาวไทใหญ่ในเชิงสังวาสหรื อเรื องราวเกียวกับเรื องเพศ
นันถื
4 อได้ ว่าเป็ นเรื องอนาจารทีไม่สามารถยอมรับได้ ศิลปะของชาวไทใหญ่จึงมี
ลักษณะปกปิ ดเร้ นลับ ซึงตรงกันข้ ามกับศิลปะของคนไทยสยามและคนลาวที
สะท้ อนภาพศิลปะจิ ตรกรรมทีเกี ยวกับเรื องเพศในเชิงสังวาสอย่างเด่นชัด แต่
กระนันก็
4 ทําให้ เห็นว่า แม้ เป็ นเรื องทางโลกียะก็สามารถอยู่ร่วมกับเส้ นทางธรรมะ
ได้ อย่างราบรื น โดยไม่กลับขัวไปเป็
4
นเรื องของอนาจาร
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงประเด็น
การส่งเสริ มความเข้ าใจทีข้ ามพ้ นมายาคติของกลุม่ ต่างๆ ซึงในทีนี 4เป็ นเรื องของ
การสร้ างความเข้ า ใจในแง่ มุม ทางศิ ล ปะภาพวาดของคนในภูมิ ภ าคเอเชี ย
อาคเนย์ ซึ งมี ค วามแตกต่า งกัน ไปในแต่ล ะพื น4 ที ซึงสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
แตกต่าง เพือสร้ างการยอมรับอย่างไร้ อคติในศิลปะดังกล่าวให้ เกิดขึ 4น
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ฉบับที
ฉบับที 65

ช่ วงเวลา
พฤษภาคม
ถึง
มิถนุ ายน
2554

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปเด็กนักเรี ยนพม่าชันประถมฯ
4
4 คนยืน
อยู่ ห น้ าโรงเรี ย นรั ฐ เพื อสะท้ อนให้ เห็ น ว่ า พวกเขาไม่ มี เ สรี ภ าพที จะเลื อ ก
สถานศึกษา ไม่มีทางเลือกใดๆ เพราะรัฐออกกฎบังคับ ทีสําคัญการเข้ าถึงระบบ
การศึกษาทีได้ รับการรับรองจากรัฐ ยังต้ องมีเงินเพือเข้ าถึงระบบดังกล่าว เพราะ
รัฐได้ สนับสนุนงบประมาณด้ านการศึกษาทีจํากัดและไม่เพียงพอ

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 53
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: โรงเรี ยนของหนู การศึกษาทีไม่มี
ทางเลือกในพม่า
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงระบบการศึกษา
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาของประเทศพม่าทีถือได้ วา่ เป็ นระดับภาคบังคับ
ซึงเป็ นนโยบายของรัฐบาลให้ มีการเรี ยนฟรี ซึงในแง่นี 4รัฐได้ จัดสรรงบประมาณ
เพียงค่าเทอมเท่านัน4 หากแต่ยงั มีคา่ อืนๆ อีกมากมาย ดังนันจึ
4 งเป็ นการผลักภาระ
ให้ กับผู้ปกครองโดยทีหลีกเลียงไม่ได้ นอกจากนีห4 ากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐก็จะถูกดําเนินคดี แต่ในช่วงหลังทีเกิดความต้ องการให้ บตุ รหลาน
เข้ าถึงระบบการศึกษามากขึ 4นแม้ จะยากจน จึงจําเป็ นต้ องใช้ “วัด” เป็ นสถานที
ทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้ าเรี ยน แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาดังกล่าว
รัฐบาลไม่ให้ การรับรอง บางวัดถูกรัฐบาลสังปิ ด ซึงกรณีนีไ4 ด้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเหลือมลํ 4าในการเข้ าถึงระบบการศึกษาทีมีคุณภาพของพม่า “คนมี เงิ น”
เท่านันที
4 จะได้ รับการรับรอง “การศึกษา” อย่างถูกต้ องจากรัฐบาล
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงปั ญหา
เชิงนโยบายทีเกิดขึ 4นจากรัฐบาลพม่า ซึงไม่ใช่ปัญหาในระดับปั จเจก ในกรณีนี 4
เป็ นปั ญหาเรื องการเข้ าถึงระบบการศึกษาทีไม่ครอบคลุมของรัฐ จนเป็ นการผลัก
ภาระให้ กบั ผู้ปกครอง รวมถึงการไร้ ทางออกของคนทีไม่มีเงิน จึงต้ องอาศัยวัด (ที
รัฐไม่รับรอง) เป็ นสถานศึกษาจึงสะท้ อนปั ญหาของรัฐ
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ฉบับที
ฉบับที 66

ช่ วงเวลา
กรกฎาคม
ถึง
สิงหาคม
2554

รูปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรูปโปสเตอร์ ภาพยนตร์ ทีมีรูปไมเคิล มิต
เตอร์ ไมร์ ซึงเป็ นคนศึกษาเรื องราวชีวิตของซาร์ กานาร์ ผู้เป็ นตลกทางการเมืองที
พยายามเสียดสีหรื อล้ อเลียนรัฐบาลพม่าตลอดเวลา จนมีชือเสียงโด่งดัง เพราะ
เขามีจุดยืนเพือเรี ยกร้ องเสรี ภาพให้ ประชาชนพม่า โดยถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ
ออกมาเป็ นภาพยนตร์ สารคดี การนําเสนอในรู ปแบบสือดังกล่าวจึงยิงเป็ นการ
ตอกยํ 4าให้ เห็นถึงความเลวร้ ายของรัฐบาล

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 54
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: THIS PRISON WHERE I LIVE
เมือตลกต้ องกลายเป็ นนักโทษการเมือง
ประเด็ น เนื อ4 หาหลัก และบริ บ ทจากหน้ า ปก : สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง เนื อ4 หาใน
ภาพยนตร์ สารคดีเกี ยวกับชีวิตจริ งของศิลปิ นตลกชื อดังในพม่า “ซาร์ กานาร์ ”
หรื อชือจริ งว่า “หม่ องธุระ” ซึงเป็ นคนทีเลือกเดินอยู่บนเส้ นทาง “ตลกการเมื อง”
อันมีความมุ่งหวังทีจะเรี ยกร้ องสิทธิ เสรี ภาพให้ กับประชาชนพม่า แต่กระนันก็
4
เป็ นไปในทํานองเดิม เขาถูกรัฐบาลจับขังคุกในฐานะนักโทษการเมืองเป็ นเวลาถึง
35 ปี เพี ย งเพราะสาเหตุจ ากการออกมาช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย นาร์ กิ ส และ
ประณามรัฐบาลทหารพม่าทีไม่ให้ การช่วยเหลือประชาชน ในสายตาของรัฐบาล
มองเขาว่ า เป็ นบุค คลอัน ตรายและไม่ค่ อ ยเป็ นที ชื นชอบของบรรดานายพล
ทังหลายนั
4
ก เพราะมุกตลกส่วนใหญ่ของเขามีความหมายในเชิงเสียดสีล้อเลียน
รัฐบาลทหารพม่าและการเมืองพม่า เขาจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของชาวบ้ านทีกล้ า
พูด ในสิงต่า งๆ ทัง4 ยัง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จุด ยื น และความกล้ า หาญที ต้ อ งการได้
ประชาธิปไตยพม่าคืนมา ในขณะเดียวกันก็แสดงให้ เห็นความเลวร้ ายของรัฐบาล
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชือเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงความ
เลวร้ าย ความร้ ายแรงและปั ญหาเชิ งนโยบายต่างๆ ทีเป็ นผลพวงมาจากการ
บริ หารของรั ฐบาลพม่า ผ่านการนําเสนอในรู ปแบบตลกการเมืองทีประณาม
รัฐบาลสะท้ อนความเป็ นจริ งเกียวกับหายนะทีเกิดจากการกระทําต่างๆ ของรัฐ
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ฉบับที
ฉบับที 67

ช่ วงเวลา
กันยายน
ถึง
ตุลาคม
2554

รู ปภาพหลักทีนําเสนอผ่านหน้ าปก : เป็ นรู ปผู้หญิ งกํ าลังยกกล้ องขึ 4นมาถ่ายรู ป
สถานทีสําคัญของพม่า (พระธาตุอินท์ แขวน) ซึงเป็ นสัญลักษณ์ หนึงทีแสดงให้
เห็นถึงความประทับใจทีได้ ทําหน้ าทีเป็ นสือทีถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ เพือสร้ าง
ความเข้ าใจพม่าออกสู่สงั คมตลอดระยะเวลา 9 ปี เต็มและหวังว่าลักษณะต่างๆ
ทิศทางทางการเมืองพม่า รวมถึงปั ญหาต่างๆ จะได้ รับการแก้ ไขให้ ดีขึ 4น

รูปปก

•

•

•
•

ประเด็นเนือ หาหลัก และบริบทจากหน้ าปก
ลักษณะของสิงพิมพ์ : เป็ นวารสารแนวสารคดีทีตีพิมพ์เป็ นสีฉบับที 55
ชือเรื อง หรื อประเด็นข้ อความหลักจากหน้ าปก: สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้ าย เปิ ด
ใจบรรณาธิการ ถอดบทเรี ยนเก้ าปี ประมวลภาพความประทับใจ
ประเด็นเนื 4อหาหลัก และบริ บทจากหน้ าปก : สะท้ อนให้ เห็นถึงความประทับใจ
รวมถึงบทสรุปด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเนื 4อหาทีนําเสนอ หรื อกระบวนขันตอน
4
การผลิตสือในรู ปแบบดังกล่าวตลอดระยะเวลา 9 ปี นับตัง4 แต่มีสาละวินโพสต์
โดยถ่ายทอดออกมาจากการเปิ ดใจของบรรณาธิการ “คุณวันดี สันติ วุฒิเมธี ” ถึง
บทเรี ยนทีได้ รับในช่วงเก้ าปี ทีผ่านมา รวมถึงเป็ นการชี 4แจงเหตุผลทีทําให้ เกิดการ
ยุติการผลิตสาละวินโพสต์ลง โดยเฉพาะปั ญหาทีเกิดมาจากการขาดงบประมาณ
ด้ านทุนในการสนับสนุนการผลิตวารสารฯ นอกจากนี 4เป็ นการเปิ ดเผยให้ เห็นถึง
อุปสรรคมากมายทีเป็ นสิงท้ าทายและท้ อใจตลอดเก้ าปี ทีผ่านมา รวมทังเป็
4 นการ
สรุ ป ภาพรวมของเนื อ4 หาในคอลัม น์ ต่ า งๆ ที ผ่ า นมา โดยทุก ๆหน้ า จะมี ก าร
ประมวลภาพทีผ่านมาประกอบและในหน้ าสุดท้ ายเป็ นภาพรวมวารสารทุกฉบับ
วิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื องจากภาพและชื อเรื องจากหน้ าปก : พูดถึงทุก
เรื องราวทีผ่านมา ที สาละวิน โพสต์ ได้ ทําหน้ าที เป็ นสือทางเลือกเพือนําเสนอ
เรื องราวความเป็ นจริ งในประเทศพม่าให้ ผ้ ู สนใจได้ ทราบโดยเฉพาะเรื องราวที
สะท้ อนให้ เห็นความเลวร้ าย ความรุ นแรงและความไม่ยตุ ิธรรมทีเกิดขึ 4นจากการ
กระทําของทหารพม่า รวมถึงปั ญหาเชิงนโยบายทีสําคัญทีรัฐบาลเพิกเฉยไม่ใส่ใจ
ทีจะแก้ ไข ฯลฯ สือนี 4จึงทําหน้ าทีส่งผ่านปรากฏการณ์ความเป็ นจริ งให้ สงั คมได้ ร้ ู
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายปุญญวันต์ จิตประคอง เกิ ดเมื อวันที 24 มกราคม พ.ศ. 2531 ณ อํ าเภอทุ่งสง
จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช สํ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรปริ ญ ญาศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือปี การศึกษา 2553 และ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลัก สูต รปริ ญ ญารั ฐ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารรั ฐ กิ จ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยรามคํ าแหง เมื อปี การศึกษา 2555
และได้ เ ข้ าศึกษาต่อหลักสูตรรั ฐ ศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครอง ภาควิ ช าการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2554 และสําเร็ จการศึกษาในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556 โดยใช้
เวลาในการศึกษา 2 ปี 4 เดือน

