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บทคัดย่อ 

งานวจิัยฉบบัน้ีเป็นงานวจิัยเชงิคณุภาพทีม่ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทการเป็นส่ือทางเลือกในฐานะเ ป็นเคร่ืองมือ

ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตยของกลุ่มผูผ้ลิตส่ือวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวินนิวส์ออนไลน์ ใน

บริบทเวลาทีเ่กดิการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในพม่า โดยศึกษาวจิัยจากส่ือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเ ว็บไซต์สาละ

วนินิวส์ออนไลน์ ในกรอบระยะเวลาระหวา่งปี 2553-2555 โดยแบ่งเ ป็น 2 ช่วงเ วลาคือ ช่วงก่อนการเปล่ียนผ่านฯต ั้งแต่ 1 

มกราคม 2553-6 พฤศจิกายน 2553 และชว่งหลงัการเปล่ียนผา่นฯต ัง้แต ่7 พฤศจิกายน 2553-31 ธนัวาคม  2555 โดยได้เ ก็บข ้อมูล

จากการวจิัยเอกสาร และภาคสนามโดยวธีิการสมัภาษณ์ และน ามาผา่นกระบวนการวเิคราะห์เน้ือหา ในเชิงของการตีความ โดย

ใชต้ารางแจกแจงเป็นเคร่ืองมือประกอบการวเิคราะห์  ผลการศึกษาพบว่าส่ือทางเ ลือกประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และ

เวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์มีบทบาทส าคญัในการน าเสนอให้เห็น 2 ประเด็น คอื 1) ประเด็นที่สะทอ้นให้เ ห็นปัญหา และ

ผลกระทบดา้นตา่งๆทีเ่กดิขึ้นในพม่า (ความเลวรา้ย, ความรุนแรง, ความไม่ยุติธรรม , ปัญหาเชิงนโยบาย) และ 2) ประเ ด็นที่

สะทอ้นให้เห็นการตืน่ตวัทางความคดิในเร่ืองประชาธิปไตย (สิทธิ และเสรีภาพ , สนัตภิาพ) ผา่นการน าเสนอประเด็นดงักล่าวใน

คอลมัน์ตา่งๆของส่ือท ัง้สองประเภท โดยผลกระทบ หรือผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการน าเสนอในประเด็นดงักล่าวได้สะทอ้นให้เ ห็นใน

มิตกิารตืน่ตวัทางความคดิเกีย่วกบัความส าคญัของระบอบประชาธิปไตย และเกิดการตื่นตวัในการต่อตา้นทางความคิดที่เ ป็น

เผด็จการ ความไม่เป็นธรรม และทกุการกระท  าของรฐับาลทีส่่งผลท  าให้เกดิปัญหาเชงิโครงสรา้ง ซึ่งท ัง้สองผลลัพธ์เ กิดขึ้ นเพียง

ในรูปแบบความคดิทีเ่ป็นนามธรรมของผูร้บัสารทีเ่ป็นคนไทย และชนกลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีป่ระเทศไทย และใชภ้าษาไทย

ไดเ้ทา่นั้น โดยทีส่ื่อท ัง้สองประเภทไม่มีบทบาทส าคญัในระดบัการเปล่ียนแปลงในภาพรวมระดบัใหญข่องพม่า เพราะดว้ยกรอบ

จ ากดัของภาษา และกลุ่มผูใ้ชส่ื้อ จึงท  าให้กระบวนการท  างานของส่ือมีลกัษณะเป็น “ส่ือเพื่อการรณรงค”์ ทีม่ีเป้าหมายชดัเ จนใน

การท  างานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในพม่า 
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Abstract 

This research is written by qualitative research which objects to study the role of cross-border alternative media as a 
tool for political struggle of Myanmar's ethnic minorities in democratization in Myanmar. This research offers a resource 
guide for qualitative researchers through “Salween Post journals” and “Salween News Online website” since 2010-2012 
(Divided into two periods ; First, before democratic transition from 1 January 2010 to 6 November 2010 and Second, after the 
democratic transition since 7 November 2010 to 31 December 2012) by collecting data from research papers, discussing data 
collection techniques (interview), data analysis, reporting, and the issues of validity, reliability, ethics and then content  
analysis in the form of interpretation by using the coding sheet as a tool of analysis. The result shows that the alternative 
media type Salween Post journal and Salween News Online website have an important roles in two issues: 1) An issue that 
reflects the problem and impacts in various aspects occurring in Myanmar (The worst, Violence, Unfairness, and Policy 
problems) and 2) An issue that reflects the awareness of the idea of democracy (Rights and freedoms, and Peace) through the 
presentation of such issues in the columns of both media types. The results base on my study can be reflected into two 
dimensions. First, the raising awareness of important ideas of democracy. Second, the raising awareness of the defiance 
against the idea of a dictatorship, injustice, and government actions that affect structural problems. Both results are occurring 
in the abstract conception for Thai’s audiences and minorities who live in Thailand and use only Thai language. Both types of 
media have no role to changes in the overall images of the Myanmar because of the limitations of language and media user, so 
the process of media is called “Advocacy Journalist” that has a clear goal to promote and support democracy in Myanmar.  
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1. บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การส่ือสารมีลกัษณะเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงทีถื่อไดว้า่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม อีกท ัง้นับวา่มีบทบาทส าคญัตอ่การด ารงชวีติของมนุษย์เป็นอย่างมาก ถา้สงัคมไม่ไดร้บัรูเ้ ร่ืองราวข่าวสารเกี่ยวกบัการเมือง 

เศรษฐกจิ หรือเร่ืองอ่ืนๆ สงัคมจะด ารงอยู่ไม่ไดอ้ย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ มื่อโลกกา้วเข ้าสู่ยุคการแพร่กระจายของ

ข่าวสารกย็ิ่งเกดิขึ้นในวงกวา้ง และส่งผลกระทบถึงต ัง้แตร่ะดบับคุคล ซึ่งเป็นหน่วยทีเ่ล็กทีสุ่ดในสงัคมไปจนถึงระดับโลก  การ

รบัรูข้่าวสารผา่นส่ือกบัการพฒันาทางดา้นการเมือง หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัการเมืองนั้ น จึงนับได้ว่าเ ป็นส่ิงที่ตอ้งให้

ความส าคญัควบคูก่นัไป ซึ่งในการด าเนินการทางการเมืองการปกครองนั้น “การส่ือสาร” ถือไดว้่าเ ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองที่

ส าคญัชนิดหน่ึง (สมควร กวยีะ,2539) ซึ่งเป็นตวักลางส าคญัทีส่ามารถท  าให้ระบบการเมืองเหล่านั้นมีความมัน่คงแข็งแรงได้  ส่ือ

จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัทีค่อยน าเสนอขอ้มูลข่าวสารออกไปให้กบัประชาชนไดร้บัรู ้โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นการเมือง (ยุทธพร อิสร



ชยั, 2544) ดงันั้นบทบาทหน้าทีท่ีส่  าคญัของกระบวนการส่ือสารในฐานะทีเ่ป็นเคร่ืองมือ หรือส่ือทางการเมืองนั้ น จึงเ ห็นได้

ชดัเจนจากบทบาทหน้าทีใ่นการถ่ายทอดข่าวสาร และความรูท้างการเมืองผ่านส่ือประเภทต่างๆ โดยเฉพาะส่ือใหม่ที่ม ักถูก

น ามาใชใ้นปัจจุบนั ทีส่  าคญัทกุวนัน้ีส่ือไม่ไดท้  าหน้าทีเ่พียงน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองให้กบัประชาชนได้รับท ราบ

เทา่นั้น หากแตย่งัมีการใชส่ื้อเพื่อเผยแพร่ หรือปลูกฝังความคดิความเชือ่ทางการเมืองอีกดว้ย หรือในทางรัฐศาสตร์เ รียกลักษณะ

ดงักล่าววา่เป็นการครอบง าทางความคดิอีกรูปแบบหน่ึง (ยุทธพร อิสรชยั ,2544)  ซึ่งเป็นความพยายามที่จะใชส่ื้อในการชกัชวน 

โน้มน้าวประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองรูปแบบตา่งๆ 

ปัจจุบนัส่ือทางเลือกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคล่ือนไหวเพื่อน าเสนอข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมการเมืองของกลุ่มชาติพ ันธ์ุ

ตา่งๆ นับไดว้า่ยงัมีไม่มากนัก การเกดิขึ้นมาของส่ือ “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์” จึงถือได้ว่า

เป็นส่ือส่วนน้อยทีส่  าคญัอย่างมาก ในฐานะทีเ่ป็นส่ือเพื่อมุ่งน าเสนอประเด็นสถานการณ์ท ัว่ไปทางด้านสังคมการเมืองของ

ประเทศพม่า รวมไปถึงองคค์วามรูร้อบดา้นในมิตขิองกลุ่มชาตพินัธ์ุทีอ่าศยัอยู่ในพม่า เพื่อให้ผูร้บัสารไดร้บัทราบ และเข ้าใจถึง

ขอ้เทจ็จริงทีเ่กดิขึ้นจากการสะทอ้นผา่นส่ือทางเลือกดงักล่าว ซึ่งเป็นเคร่ืองมือชุดหน่ึงที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าทางความคิด

บางอย่างนั่นคอือุดมการณ์ประชาธิปไตยจากส่ือไปยงัผูร้บัสารได ้ ดงันั้นส่ือดงักล่าวจึงมีบทบาทส าคญัในฐานะเ ป็นส่ือทางเ ลือก

ขา้มพรมแดนเพื่อถ่ายทอดสารทีเ่ป็นความจริงให้กบัสงัคม    ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นทีม่า และปัญหาเบื้องตน้ที่น าไปสู่งานวิจัย เ ร่ือง

บทบาทของส่ือทางเลือกขา้มพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสาร

สาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์ โดยเลือกศึกษาในกรอบระยะเ วลาระหว่างปี 2553-2555 โดยแบ่งเ ป็น 2 

ชว่งเวลาคอื ชว่งกอ่นการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยต ัง้แต ่1 มกราคม 2553-6 พฤศจิกายน 2553 และช่วงหลังการเปล่ียนผ่าน

ประชาธิปไตยต ัง้แต ่7 พฤศจิกายน 2553-31 ธนัวาคม 2555 โดยใชบ้ริบทของการเ ลือกต ั้งในวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เ ป็น

ชว่งเวลาทีเ่กดิการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย  จากการก  าหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษาดงักล่าวสามารถท  าให้ผูว้ิจัยมองเ ห็น

พลวตัรพฒันาการของการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยทีเ่กดิขึ้นในพม่าท ัง้กอ่นและหลงัการเปล่ียนแปลง (ในมิติการน าเสนอของ

ส่ือฯ) และเขา้ใจในบทบาทของส่ือทางเลือกทีม่ีความสมัพนัธ์กบัการเมือง การถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตย 

และการสรา้งวาทกรรมเพื่อครอบง าอุดมการณ์ประชาธิปไตยผา่นส่ือ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

   เพื่อศึกษาบทบาท และผลกระทบของส่ือทางเลือกขา้มพรมแดนในประเทศไทยทีม่ีความส าคญัตอ่การส่ือสารเร่ืองชน

กลุ่มน้อยพม่าในกระบวนการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยพม่าของวารสารสาละวนิโพสต ์ และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์  
 

3.  กรอบแนวคิดทฤษฎขีองงานวจัิย 

 งานวจิัยชิน้น้ี ผูว้จิัยไดใ้ชก้รอบแนวคดิส่ือทางเลือก (Alternative media) แนวคดิส่ือกบัการเมือง และแนวคดิการ

ส่ือสารทางการเมือง (Mass Media and Politics) เป็นแนวคดิหลกัในการศึกษา ดงัสรุปภาพรวมการใชก้รอบแนวคิดออกมาเป็น 

Conceptual Framework ดงัตอ่ไปน้ี 



Conceptual Framework 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

4.  วิธีการวิจัย 

 

ประเด็นหลกัของเร่ือง 

(พ.ศ.2553-2555) 

ความเลวรา้ย,ความรุนแรง, 

ความไม่ยุตธิรรม,ปัญหาเชงิ

นโยบายของรฐับาล 

 

อุดมการณ์ของผูผ้ลิตส่ือ 

ผูผ้ลิตส่ือ 
แนวคดิประชาธิปไตย 

(แบบมีส่วนร่วม/พหุสงัคมวฒันธรรม) 

หลกัการสิทธิมนุษยชน 

สรา้งความเป็นธรรม 

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเทา่เทยีม 

ศกัยภาพ คณุคา่ ศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย์ 

ประเด็นการส่ือสาร

ทางการเมือง 

การสรา้งพื้นทีก่ารส่ือสาร 

การเป็นส่ือทางเลือกขา้ม

พรมแดนเพื่อส่ือสารเร่ือง

ชนกลุ่มน้อยพม่า 
การเป็นปากเสียงเรียกรอ้ง 

 
 

ความตอ้งการ 

(Need) 

การตอ่สูท้างการเมือง

ของชนกลุ่มน้อยพม่า 

การสรา้งความเขา้ใจทีดี่ 

ความเทา่เทยีม 

สิทธิมนุษยชน, 

สิทธิชมุชน,สิทธิสตรี, สิทธิเด็ก, 

สิทธิทรพัยากร, ความเทา่เทยีม

ดา้นนโยบาย ฯลฯ 

 

ส่ือเป็นภาษาไทย 

มีอยู่ในห้องสมุดทกุมหาวทิยาลยั 

นักวชิาการดา้นพม่า และผูม้ีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัพม่าในไทยรูจ้ักส่ือน้ีดี 
การตอ่สูข้า้มพรมแดนใน

ระดบัเล็กๆ 



การวจิัยชิน้น้ีเป็นการศึกษาวจิัยเชงิคณุภาพ และการพรรณนาเชงิวเิคราะห์ โดยไดเ้ร่ิมตน้จากการรวบรวมเอกสารข ้อมูล 

ซึ่งมาจากขอ้มูลช ัน้ตน้แบบปฐมภูมิ  อาท ิวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์, ขอ้มูลช ัน้รองแบบทุติยภูมิ 

อาท ิงานวจิัย รายงานการวจิัยเอกสารการสมัมนา หนังสือวชิาการ และบทความจากวารสารตา่งๆ และการเก็บข ้อมูลภาคสนาม

โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์ อาท ิบรรณาธิการสาละวนิโพสต ์(คณุ “วนัดี สนัตวิฒุิเมธี”), ทมีงานผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง, และผูร้ับสาร  จากนั้ น

จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาผา่นกระบวนการวเิคราะห์ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้จิัยจะเลือกใชว้ธีิการพรรณนาเชิงวิเ คราะห์ โดย

มุ่งเน้นทีก่ารอธิบาย และวเิคราะห์รูปแบบเน้ือหา และวเิคราะห์บริบท ซึ่งหลกัๆนั้น การพรรณนาเชงิวเิคราะห์จะเ ป็นการอธิบาย

ขอ้มูลซึ่งเป็นขอ้คน้พบทีม่าจากการวเิคราะห์รูปแบบเน้ือหาทีม่าจากเอกสารเป็นส่วนใหญ ่โดยเป็นการวจิัยเพื่อส ารวจ และศึกษา

สภาพความเป็นจริงของเหตกุารณ์ท ัง้ในอดีต และปัจจุบนั  ไม่ว่าจะเ ป็นจากต  ารา เ อกสาร บทความ ส่ิงพิมพ์ รวมท ั้งจาก

ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทีป่รากฏเป็นหลกัฐาน และมีการเผยแพร่อยู่ในปัจจุบนั เป็นตน้  

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้จิัยจะเลือกใชก้ารวเิคราะห์รูปแบบเน้ือหา และการวเิคราะห์บริบทที่พบในวารสารสาละวินโพสต์ และเ ว็บไซต์

สาละวนินิวส์ออนไลน์ตามกรอบระยะเวลา ต ั้งแต่ปี พ .ศ. 2553-2555 โดยแบ่งเ ป็น 2 ช่วงเ วลาคือ ช่วงก่อนการเปล่ียนผ่าน

ประชาธิปไตยต ัง้แต ่1 มกราคม 2553-6 พฤศจิกายน 2553 และชว่งหลงัการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยต ัง้แต่ 7 พฤศจิกายน 2553-

31 ธนัวาคม 2555 โดยใชบ้ริบทของการเลือกต ัง้ในพม่าวนัที ่7 พฤศจิกายน 2553 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งบริบทเวลาออกเ ป็น 2 

ส่วนเพราะเป็นชว่งเวลาทีเ่กดิการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย  ส าหรบัการวเิคราะห์ศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นเชงิพรรณนาในลักษณะ

ของการตคีวามขอ้มูลโดยใชต้ารางแจกแจงเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเอกสาร การวิจัย 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

หลักฐานช้ันต้นปฐมภมู ิ หลักฐานช้ันรองทตุิยภมู ิ

วารสารสาละวนิโพสต ์

เวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์ 

งานวิจัย อ่ืนๆ บทความ

หนังสือทางวชิาการ ฯลฯ 

 

การวเิคราะห์เน้ือหา การวเิคราะห์บริบท 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

Open Questions 

วนัดี วนัตวิฒุิเมธี 

[บรรณาธิการ และผูผ้ลิต] 

แสงลืน [ผูแ้ปล] 

ผูใ้ชส่ื้อ 

วารสารสาละวนิโพสต ์

และเวบ็ไซตส์าละวนิ

นิวส์ออนไลน์ 
 การวเิคราะห์เชงิพรรณนา 

การตคีวามขอ้มูล ตารางแจกแจง 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkm.camt.cmu.ac.th%2Fmskm%2F952704%2FPowerPoint%2FResearch%2520Methodology%2520up%2520load.pptx&ei=EV5mUYnmE8mLrQfe64CYAg&usg=AFQjCNERiUqWC_8vVJmaiT8bDu3bx3LyBQ&sig2=5POtL7_kwiQXJFC6RlwTZQ&bvm=bv.45107431,d.bmk


5.  ผลการวิจัย 

จากการใชต้ารางแจกแจงเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจประเด็นดา้นเน้ือหา หรือใจความส าคญัหลกัทีผู่ผ้ลิตไดใ้ห้  

ความส าคญั และน าเสนอออกมาให้ผูร้บัสาร หรือคนอ่านไดร้บัรูอ้ย่างตอ่เน่ืองในบริบทชว่งเ วลาก่อนและหลังการเปล่ียนผ่าน

ประชาธิปไตยในพม่านั้น ผูว้จิัยจะขอสรุปผลการวจิัยออกเป็น 3 ประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี 

 1. ประเด็นด้านความเลวร้าย, ความรุนแรง, และความไม่ยุติธรรมของรัฐบาลพม่า (ปรากฏในสื่อก่อนและหลังการ

เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย) : ผูผ้ลิตส่ือจะน าประเด็นเหล่าน้ีมาเชือ่มโยงเขา้กบับริบททางด้านสถานการณ์ปัจจุบนั หรือภาพ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่ป็นเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิขึ้นภายในประเทศพม่า โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทางสังคมในแง่ของผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากการกระท  าสัง่การ (ท ัง้โดยตรง และโดยออ้ม) ไดแ้ก ่ประเด็นเร่ือง “ฉาวอีก กองทพัพม่าใชน้ักโทษอยู่แนวหน้าใน

สนามรบ (สาละวนิโพสต ์ฉบบัที ่63, มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2554),สงครามปะทใุนรฐัคะฉิน่-ชาวบา้นนับหมื่นอพยพไปชายแดน

จีน-พม่า (สาละวนิโพสต ์ฉบบัที ่65, พฤษภาคม-มิถุนายน 2554), โรงเ รียนในสนามรบ (เ ว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ , 

กมุภาพนัธ์ 2555), การสลายการชมุนุมในมงหย ัว่ ธาตแุทร้ฐับาลเตง็เส่ง (เวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์ , ธันวาคม 2555)” เ ป็น

ตน้  ดงันั้นประเด็นดา้นตา่งๆทีน่ าเสนอจึงสะทอ้นให้เห็นถึงมหันตภยัทีร่า้ยแรงอนัเกดิขึ้นมาจากการปกครองพม่าในรูปแบบที่

เจือดว้ยคราบเผด็จการทีเ่ป็นกลไกในการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงลดทอนศกัยภาพ หรือศกัด์ิศรีในการด ารงอยู่ของมนุษย์  

 2. ประเด็นด้านปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐบาลทีม่คีวามบกพร่อง และไร้ความเป็นธรรมค่อนข้างสูง (ปรากฏในสื่อฯ

ก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย)  : ในประเด็นเน้ือหาน้ีถือไดว้า่เป็นประเด็นส าคญัเชน่เดียวกบัประเด็นกอ่นหน้าน้ี 

เพราะเป็นการสะทอ้นให้เห็นรูปแบบของปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึ้นจริง โดยทีปั่ญหาตา่งๆเหล่านั้ นเมื่อน ามาวิเ คราะห์ถึงรากฐาน 

ปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตขุองปัญหา ลว้นมาจากความบกพร่องและความไม่ใส่ใจทางดา้นการบริหารปกครองที่ครอบคลุมของรัฐบาล

พม่า โดยเฉพาะประเด็นปัญหาในเชงินโยบาย ทีเ่ป็นกลไกขบัเคล่ือนไปสู่ความไม่เป็นธรรม หรือความไม่เท่าเทียมกนั รวมถึง

การไม่มีประสิทธิภาพในการออกนโยบายในแง่ของการใส่ใจดูแลประชาชนทีดี่ได ้อาท ิปัญหาในแง่การศึกษา, การสาธารณสุข , 

ดา้นแรงงาน เป็นตน้ โดยทีผู่ผ้ลิตมกัสะทอ้นออกมาในเชงิการน าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มผูไ้ด้รับผลกระทบอัน

เน่ืองมาจากปัญหาเชงินโยบายดา้นตา่งๆทีห่ลากหลายเหล่านั้น ซึ่งประเด็นดงักล่าวน้ีได้สะทอ้นให้เ ห็นผ่านส่ือฯ เ ช่น “เ ร่ือง

โรงเรียนของหนู การศึกษาทีไ่ม่มีทางเลือกในพม่า (สาละวนิโพสตฉ์บบัที่ 65, พฤษภาคม-มิถุนายน 2554) ซึ่งเ ป็นการพูดถึง

ปัญหาเชงิโครงสรา้ง(ทางนโยบาย)ทีเ่กดิจากรฐับาลพม่า ซึ่งไม่ใชปั่ญหาในระดบัปัจเจก หากแตปั่ญหาดงักล่าวเกดิขึ้ นมาจากการ

ทีร่ฐัไม่ไดส้นับสนุนงบประมาณให้ครอบคลุม หรือใ ส่ใจอย่างท ัว่ถึงจนเ ป็นการผลักภาระให้กบัผูป้กครอง รวมถึงการไร้

ทางออกของคนไม่มีเงิน จึงตอ้งอาศยัวดั (ทีร่ฐัไม่รบัรอง) เป็นสถานศึกษา, ส่ือพม่ากบัเสรีภาพทีย่งัขาดหาย (เ ว็บไซต์สาละวิน

นิวส์ออนไลน์, สิงหาคม 2555) ส่ือฯไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่แมภ้ายหลงัการเปล่ียนผ่านประชาธิปไตยเ ป็นที่เ รียบร้อยแล้วนั้ น 

รฐับาลยงัคงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัถึงมิตใินเร่ืองสิทธิและเสรีภาพทีค่รอบคลุมทกุมิต ิโดยเฉพาะในด้านส่ือสารมวลชนที่ย ังคงมี

ชอ่งโหวใ่ห้เห็นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยทีส่มบรูณ์” เป็นตน้   



 3. ประเด็นด้านการส่งเสริมความเข้าใจเกีย่วกบัคุณค่าของประชาธิปไตย (ปรากฏในสื่ อฯหลังการเปลี่ยนผ่าน

ประชาธิปไตย) ในมิตน้ีิผูว้จิัยจะขอจัดจ าแนกประเ ด็นให้เ ห็นถึงการน าเสนอข่าวที่สะทอ้นประเ ด็นการส่งเสริมคุณค่า

ประชาธิปไตยพม่าออกเป็น 2 มิต ิคอื 1) การน าเสนอในมิตสิิทธิและเสรีภาพ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เ ห็ นได้จากการ

น าเสนอประเด็นทีส่ะทอ้นให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพของนางอองซานซจีู เชน่ “กา้วย่างสู่อิสรภาพของอองซาน ซจีู  (วารสารสาละ

วนิโพสต ์ฉบบัที ่62, พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2553),ซจีูเตรียมลงเลือกต ัง้ซอ่มพม่า (เวบ็ไซตส์าละวินนิวส์ออนไลน์ ,พฤศจิกายน 

2554)”, สิทธิเสรีภาพของชนกลุ่มน้อย เชน่ “พม่าอนุญาตให้ชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยทีอ่ยู่ต่างประเทศกลับบา้นได้ (เ ว็บไซต์

สาละวนินิวส์ออนไลน์,กมุภาพนัธ์ 2555)”, สิทธิเสรีภาพของนักโทษการเมือง เชน่ “นักโทษการเมืองคนส าคญัส่วนใหญ่ได้รับ

การปล่อยตวั (เวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์,มกราคม 2555)” ประเด็นสิทธิเสรีภาพดงักล่าวเป็นเพียงตวัอย่างที่ปรากฏจากการ

น าเสนอของส่ือฯซึ่งสะทอ้นให้เห็นถึงคณุคา่ของประชาธิปไตยในมิตทิีใ่ห้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชน และ 2) การน าเสนอใน

มิตกิารสรา้งความสมัพนัธ์ดว้ยการสรา้งพื้นทีส่นัตภิาพ (Peace Area) ร่วมกนัของทกุกลุ่มชาตพินั ธ์ุที่มีความหลากหลายโดยอยู่

บนพื้นฐานของความปรองดอง เชน่ ประเด็น “SSA ใตแ้ละรฐับาลพม่าท  าสญัญาหยุดยิงอย่างเป็นทางการ (เวบ็ไซตส์าละวินนิวส์

ออนไลน์, ธนัวาคม 2554)” เป็นตน้ ซึ่งจะเห็นไดว้า่ส่ือไดใ้ห้ความส าคญัอย่างมากในมิติของการสร้างความปรองดองร่วมกนั

ระหวา่งรฐับาล และกลุ่มชาตพินัธ์ุซึ่งมีความหลากหลายภายในพม่า ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นคณุลักษณะที่ส าคญัอย่างหน่ึงที่ได้

สะทอ้นให้เห็นถึงผลทีเ่กดิขึ้นมาจากการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยไดค้อ่นขา้งชดัเจน 

 การน าเสนอเป็น 3 มิตดิงักล่าวดงัทีผู่ว้จิัยไดจ้ัดจ าแนกออกมานั้นกส็อดรบักบัค  าให้สมัภาษณ์ของบรรณาธิการวารสาร

สาละวนิโพสต ์คอื คณุวนัดี สนัตวิฒุิเมธีวา่ “ประเด็นเนื้อหาท่ีเราเลือกมานั้นคือเร่ืองพม่า ไม่ว่าเราพูดมุมไหนก็จะเก่ียวข้องกับ

เร่ืองการเมืองทั้งส้ิน คือเราจะพูดการเมืองอิงกับเร่ืองอะไรมากกว่า เช่น ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงก็มี ท่ีมาจาก

ปัญหาการเมือง,เร่ืองของการแสดงออกของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆท่ีแสดงออกไม่ได้ ก็เป็นเร่ืองการเมือง คือเราเอาการ เมืองมาตี

โจทย์ออกไป โจทย์ของเราก็คือว่า ปัญหาการเมืองในพม่าได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประชาชน ” (วนัดี สันติวุฒิ เ มธี , 

สัมภาษณ์,23 เมษายน 2556) ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ภาพรวมเน้ือหาท ัง้หมด 3 มิตขิา้งตน้ไดส้ะทอ้นเป็นอย่างดีถึงปฏสิมัพนัธ์ระหวา่ง

ส่ือกบับริบททางการเมืองพม่าทีเ่กดิขึ้นในแตล่ะชว่งเวลา ส่ือฯจึงมีความส าคญัในแง่ของการเ ป็นเคร่ืองมือหรือตวักลางในการ

ส่ือสารให้ผูร้บัสารไดร้บัรูแ้ละเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทีเ่กดิขึ้นท ัง้มิตทิีเ่ป็นปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการเมือง 

 

6.  อภปิรายผลการวิจัย 

ส าหรบัผลการวเิคราะห์ทีเ่กดิจากการวจิัยนั้นผูว้จิัยจะขอสรุปผลกระทบ (Impact)ทีเ่กดิจากการส่ือสารดังกล่าวออกเ ป็น 

2 มิตคิอื ผลกระทบในมิตทิีเ่กดิขึ้นกบัผูร้บัสาร และผลกระทบในมิตขิองส่ืออ่ืนๆทีเ่กดิจากการเลือกน าประเ ด็นบางส่วนของส่ือ

ท ัง้สองประเภทมาอา้งอิงเพื่อน าเสนอ  

6.1 มติิของผู้ รับสาร :พบวา่การน าเสนอประเด็นเน้ือหาของส่ือท ัง้สองประเภทได้ส่งผลกระทบให้ผูร้ับสารเกิดการ

ตืน่ตวัทางความคดิเกีย่วกบัความส าคญัและคณุคา่ของประชาธิปไตย โดยทีผ่ลกระทบในมิตน้ีิส่ือท  าไดเ้พียงการสร้างชุดความคิด



เพื่อให้เกดิการตืน่ตวัในเร่ืองประชาธิปไตยไดอ้ย่างเดียวเทา่นั้น โดยทีส่ื่อท ัง้ 2 ประเภทท ัง้วารสารสาละวินโพสต์ และเ ว็บไซต์

สาละวนินิวส์ออนไลน์ไม่ไดม้ีความส าคญัในระดบัทีส่่งผลให้พม่าเกดิการเปล่ียนแปลงในระดบัโครงสรา้งเชงิปฏิบตัิการ เพราะ

ดว้ยขอ้จ ากดัในการน าเสนอประเด็นเน้ือหาทีใ่ช ้“ภาษาไทย” ในการส่ือสาร จึงส่งผลท  าให้เกดิผลกระทบทางความคดิที่ตื่นตวัใน

เร่ืองประชาธิปไตยไดเ้พียงกลุ่มผูร้บัสารทีเ่ป็นคนไทย หรือชนกลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยที่สามา รถใชภ้าษาไทยได้

เทา่นั้น ดงัค  าให้สมัภาษณ์ของกลุ่มผูร้บัสารรายหน่ึงวา่ “ส่ือนี้พิมพ์เป็นภาษาไทย ก็ท  าให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่ มคนไทยได้

รับรู้ในข้อเท็จจริงเร่ืองสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นประเด็นหลักใหญ่ส าคัญท่ีสังคมพึงตระหนัก ส่ือนี้จึงเป็นเสมือนพื้นท่ีในการ

ถ่ายทอดให้เห็นคุณค่าในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน การน  าเสนอเร่ืองราวต่างๆผ่านส่ือประเภทนี้ท  าให้เห็นปัญหาหลายๆ

ด้านท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนประชาชนในพม่า สิทธิของความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นเร่ืองของความมั่นคงของมนุษย์  และ

แน่นอนเลยว่าการน  าเสนอมิติเหล่านี้ได้ท  าให้หลายฝ่ายเห็นความส าคัญในประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน ในประเด็น

ประชาธิปไตยท่ีค  านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ เพราะมีข้อมูลหลายส่วนในการสนับสนุน เป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้รับรู้ ซ่ึงใน

กรณีนี้ก็ท  าให้เกิดกลุ่มประชาสังคมต่างๆเกิดขึน้มากมาย ซ่ึงมีส่วนอยู่แล้วในการเข้ามาต่อต้านอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจะจุดเล็ก จุด

ใหญ่ แต่ทุกส่วนก็มีส่วนส าคัญท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางความคิดให้คนหันมาเห็นความส าคัญ

ในเร่ืองสิทธิของบุคคล และชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่ามากขึ้น”(ธนัย์ชนก นาควโิรจน์,สัมภาษณ์,1 มิถุนายน 2556)  

ดงันั้น ผูว้จิัยจึงเห็นวา่การน าเสนอประเด็นเน้ือหาในบริบททีใ่ห้ความส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ทีค่  านึงถึงสิทธิและ

เสรีภาพของมนุษย์ดงัค  าให้สมัภาษณ์ของตวัอย่างกลุ่มผูใ้ชส่ื้อในเบือ้งตน้นั้น ท  าให้เห็นวา่ส่ือประเภทน้ีมีลกัษณะการท  างานเพื่อ

น าเสนอเน้ือหาตา่งๆทีเ่กีย่วกบัประเทศพม่าซึ่งมีความใกล้เ คียงกบั “ส่ือเพื่อการรณรงค์ (Advocacy Journalism)” ซึ่งเ ป็นส่ือ

ทางเลือกประเภทหน่ึงทีม่ีเป้าหมายในการท  างานทีช่ดัเจนดว้ยการสะทอ้นประเด็นทีเ่ป็นขอ้เทจ็จริงในด้านต่างๆ ด้วยลักษณะ

บริบทดงักล่าวจึงท  าให้ส่ือมีเป้าหมายในเชงิของการส่งเสริมให้เห็นคณุคา่ หรือสรา้งการตืน่ตวัในเ ร่ืองระบอบประชาธิปไตยที่

เกดิขึ้นในพม่า  นอกจากน้ีบทบาทส าคญัของส่ือดงักล่าวทีต่อ้งการสะทอ้นให้เห็นคณุคา่ในเร่ืองของประชาธิปไตย จึงท  าให้เ ห็น

วา่ส่ือมีบทบาทในการท  างานทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิในเชงิของ “การปลูกฝังความคิดความเช่ือทางการเมือง” ผ่านการสร้างชุด

ทางความคดิทีท่  าให้ผูร้บัสารเห็นความส าคญัในรูปแบบความคดิความเชือ่ทางการเมืองเหล่านั้น ลกัษณะดงักล่าวเ ป็นเสมือนการ

ครอบง าความคดิในทางส่ือ ซึ่งเป็นการประยุกตม์าจากทฤษฎขีองกรมัชวีา่ดว้ยเ ร่ืองการครองอ านาจน าที่มองว่า กลุ่มผูผ้ลิตคือ

ตวัการส าคญัในการสรา้งคณุคา่ทางความคดิอะไรบางอย่างให้เกดิขึ้นกบัผูร้บัสาร ซึ่งในทีน่ี่คอืผูผ้ลิตส่ือประเภทวารสารสาละวิน

โพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์ทีต่อ้งการสรา้ง หรือใชส่ื้อเป็นเคร่ืองมือในการครอบง าความคิดที่เ ห็นคุณค่าและ

ความส าคญัในเร่ืองประชาธิปไตยของผูร้บัสาร เพื่อทีจ่ะสรา้งกลุ่มผูร้บัสารเหล่านั้นให้กลายมาเป็นหน่ึงเ ครือข่ายแนวร่วมทาง

ความคดิหรืออุดมการณ์ทีเ่ห็นคณุคา่ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกนั  

การกระท  าของส่ือในลกัษณะดงักล่าวเป็นเสมือนการยึดพื้นทีท่างความคิด นั่นหมายความว่าผูผ้ลิตส่ือได้แทรกซึม

ความคดิผา่นการน าเสนอประเด็นเน้ือหาทีต่อ้งการให้เกดิการยอมรบัความคดิทีต่อ่ตา้นกลไกเชิงอุดมการณ์ของชนช ั้นปกครอง 

หรือการกระท  าทีเ่ป็นความบกพร่องของรฐับาลพม่า ดงันั้นส่ือท ัง้ประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเ ว็บไซต์สาละวินนิวส์



ออนไลน์จึงเป็นตวัการทีเ่กดิขึ้นมาในพื้นทีป่ระชาสงัคม ทีม่ีบทบาทในการเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงทางความคิดเพื่อต่อตา้น 

หรือทา้ทายความคดิอีกชดุหน่ึง ดว้ยกระบวนการสรา้งความคดิชุดใหม่เพื่อให้เ กิดการตระหนักรู้และเข ้าใจ หรือยอม รับใน

ความส าคญัของประชาธิปไตยทีม่ีหลกัการอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ และเคารพในความเทา่เทยีมดว้ยการยึดม ั่น

ในเร่ืองศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  แตก่ระนั้นกต็ามอย่างทีก่ล่าวไปตอนตน้ทีว่า่ แมส่ื้อท ัง้ 2 ประเภทคอื วารสารสาละวินโพสต ์

และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์จะส่งผลท  าให้เ กิดการตื่นตวัทางความคิดที่เ ห็นคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย และ

ความส าคญัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนทีเ่คารพคณุคา่ในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ที่มากขึ้ น และในทางกลับกนัก็ท  าให้เ กิดชุด

ความคดิอีกชดุหน่ึงทีม่ีลกัษณะตรงกนัขา้ม หรือไม่เห็นดว้ยกบัการกระท  าบางอย่างทีเ่ป็นความบกพร่อง หรือความไม่เ ป็นธรรม

ของรฐับาลกต็าม แตผ่ลกระทบของส่ือทีม่ีตอ่การรบัรูใ้นทางความคดิของผูร้บัสารนั้นจะจ ากดัอยู่ที่คนไทย หรือชนกลุ่มน้อยที่

อาศยัในประเทศไทยและใชภ้าษาไทยไดเ้ทา่นั้น เพราะดว้ยบริบทการน าเสนอของส่ือฯทีไ่ดใ้ชภ้าษาไทยเ ป็นภาษาหลักในการ

น าเสนอถ่ายทอดสาร จึงท  าให้มิตขิองผูร้บัสารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากส่ืออยู่กรอบจ ากดั  

6.2 มติิการเลือกน  าเสนอและอ้างอิงของสื่ออื่นๆ : จากการศึกษาโดยใชฐ้านขอ้มูล News Center ซึ่งเป็นโปรแกรมบรรจุ

ขอ้มูลข่าวออนไลน์โดยใชค้  าส าคญั (Keyword) ท ัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ คอื วารสารสาละวนิโพสต ์และเ ว็บไซต์สาละวิน

นิวส์ออนไลน์ในการคน้หานั้น ปรากฏวา่มีส่ือทีน่ าเสนอประเด็นเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งจากวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซต์สาละ

วนินิวส์ออนไลน์ไปอา้งอิงมีเพียง 5 ส่ือเทา่นั้นคอื เวบ็ไซตค์มชดัลึก, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์มติชน , หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกจิ, และเวบ็ไซตป์ระชาชาตธุิรกจิ ซึ่งเมื่อนับจ านวนพบวา่มีเพียง 12 ประเด็นข่าวเทา่นั้นโดยไม่มีส่ือภาคภาษาอังกฤษ

ในการน าเสนอ ดว้ยเหตน้ีุจากการวเิคราะห์ผลกระทบ หรือ Impact ในภาพรวมของการน าเสนอและอ้างอิงของส่ืออ่ืนๆนั้ น 

พบวา่ ส่ืออ่ืนๆทีม่ีหน้าทีใ่นการน าเสนอข่าวสารเพื่อถ่ายทอดสารเกีย่วกบัสถานการณ์ทางสงัคมการเมืองพม่าให้กบัผูร้ับสารใน

แตล่ะวนันั้นไดอ้า้งอิงงานเขียนในวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์คอ่นขา้งน้อย ท  าให้เห็นวา่ส่ืออ่ืนๆ

ยงัคงให้ความส าคญัในการเลือกน างานเขียนในประเด็นตา่งๆจากวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์เพื่อ

น าเสนอตอ่ไปยงัคงมีกรอบจ ากดัแคบๆมากกวา่การอา้งอิงงานของส่ือใหญท่ีม่ีลกัษณะทางการทีไ่ดร้บัการยอมรบั และเ ป็นที่รู ้จัก

มากกวา่ นอกจากนั้นส่ืออ่ืนๆไดเ้ลือกน าเสนอ โดยการอา้งอิงงานจากวารสารสาละวนิโพสต ์และเวบ็ไซตส์าละวนินิวส์ออนไลน์

ทีเ่ป็นประเด็นในดา้นลบทีเ่ป็นปัญหาดา้นตา่งๆในพม่าเสียเป็นส่วนใหญแ่มก้ระท ัง่บริบททางสงัคมการเมืองพม่าจะมีการเปล่ียน

ผา่นไปสู่ประชาธิปไตยแลว้กต็าม แตส่ื่ออ่ืนกย็งัคงเลือกน าเสนอประเด็นทีเ่ป็นเชงิลบ โดยเฉพาะการต ั้งค  าถาม หรือข ้อกงัขา

ตา่งๆนานาเกีย่วกบัระดบัความเป็นประชาธิปไตยในพม่า ผา่นการสะทอ้นให้เห็นมิตทิีเ่ป็นสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อทีจ่ะต ัง้ค  าถาม และวพิากษ์วจิารณ์กบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึ้นวา่ จริงๆแล้วพม่าเ ป็นประชาธิปไตยแล้วจริงๆหรือ? เหตุใด

บรรยากาศทางการเมือง และรูปแบบปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึ้นภายหลงัการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยในพม่าย ังคงมีรูปแบบปัญหา

เดิมๆ? การน าเสนอในมิตดิงักล่าวถือไดว้า่มีความถ่ีในการน าเสนอทีม่ากกวา่การน าเสนอให้เ ห็นมิติด้านบวกที่เ กิดขึ้ นมาจาก

บริบทการเปล่ียนผา่นประชาธิปไตย นั่นหมายความวา่ส่ืออ่ืนทีเ่ลือกอา้งอิงงานจากวารสารสาละวนิโพสต ์และเ ว็บไซต์สาละวิน

นิวส์ออนไลน์ยงัคงไม่เชือ่ใจ หรือไม่เห็นดว้ยกบัปรากฏการณ์ทีพ่ม่าเปล่ียนผา่นมาสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบรูณ์แลว้จริงๆ  



ดงันั้นโดยสรุปจึงเห็นไดว้า่ส่ือท ัง้สองประเภทดงักล่าวมีลกัษณะเป็นองคก์รทีท่  างานใกลเ้คยีงกบักลุ่ม “ส่ือเพื่อรณรงค์” 

ซึ่งเป็นส่ือทางเลือกรูปแบบหน่ึงทีม่ีเป้าหมายอย่างชดัเจนในการท  างานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในพม่า ไม่ว่าจะเ ป็นลักษณะ

ในการสะทอ้นภาพของสงัคมพม่าอย่างเทีย่งตรง และปราศจากอคต ิซึ่งเป็นคณุลกัษณะส าคญัอย่างหน่ึงของส่ือในฐานะเ ป็น

เคร่ืองมือเสริมสรา้งประชาธิปไตย ส่ือดงักล่าวไดท้  าหน้าทีเ่ป็นกระบอกเสียงทีส่  าคญัในการสะทอ้นให้เ ห็นปรากฏการณ์ทาง

สงัคมทีเ่กดิขึ้นจริงในพม่า โดยเฉพาะการทีส่ื่อท  าหน้าทีใ่นการสะทอ้นประเด็นทีเ่ป็นปัญหาและผลกระทบดา้นตา่งๆทีเ่กดิขึ้ นกบั

ชนกลุ่มน้อยโดยแจกแจง และน าเสนอให้เห็นถึงรากเหงา้ของสาเหต ุหรือบริบททีเ่กดิขึ้นตามความเป็นจริง นอกจากน้ีส่ือท ัง้สอง

ประเภทยงักลายมาเป็นส่ือกลางในการท  าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัภยัให้แก่สังคม โดยเฉพาะการที่ส่ือได้ท  าหน้าที่ ในการเ ฝ้าติดตาม 

ตรวจสอบวเิคราะห์สถานการณ์ทางสงัคมการเมือง หรือสภาวการณ์ความผดิปกตทิกุๆเหตกุารณ์ที่เ กิดขึ้ นอย่างใกล้ชิด ต่อเ น่ือง 

และสม ่าเสมอ เพื่อทีจ่ะสะทอ้นกลบัมา หรือบอกกล่าวให้ประชาชน หรือผูร้ับสารได้รับทราบข ้อเท็จจริงในประเ ด็นที่ส่ือ

ตอ้งการน าเสนอเพื่อทีจ่ะหาทางออก หรือเตอืนภยัให้ประชาชนกลุ่มชาตพินัธ์ุไดร้บัรู ้ทีส่  าคญัส่ือท ั้งสองย ังท  าหน้าที่ส าคญัใน

การตรวจสอบกระบวนการท  างาน การทจุริต หรือการปฏิบตัิมิชอบ รวมถึงการกระท  าต่างๆที่มุ่งร้ายต่อกลุ่มชาติพ ันธ์ุ และ

ประชาชนพม่า ส่ือดงักล่าวจึงเกดิขึ้นมาเพื่อเป็นตวักลางในการท  าหน้าทีเ่ปิดเผยสงัคมไดเ้ห็นปรากฏการณ์ความเป็นจริงที่เ กิดขึ้ น

จริงๆในสงัคมพม่า พรอ้มท ัง้ตอ่ตา้นปรากฏการณ์ทกุดา้นทีเ่ป็นสาเหตทุ  าให้เกดิความไม่เป็นธรรม โดยเรียกรอ้งผา่นการน าเสนอ

ประเด็นเน้ือหาทีม่ีลกัษณะเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ พรอ้มชี้แจงอ้างอิงหลักฐานและเหตุผลประกอบที่ชดัเ จน กระบวนการ

น าเสนอเน้ือหาของส่ือในลกัษณะดงักล่าวมีอิทธิพลส าคญัอย่างมากกระท ัง่สามารถสรา้งชดุความคดิใหม่ให้ เ กิดขึ้ นในความคิด

ของผูร้บัสารไดโ้ดยยินยอม และเห็นดว้ยกบัประเด็นทีส่ื่อตอ้งการน าเสนอ ส่ือท ัง้สองประเภทดงักล่าวนับวา่ประสบความส าเ ร็จ

ระดบัหน่ึงในฐานะเป็นเคร่ืองมือส่งผา่นชดุความคดิความเชือ่จนสามารถท  าให้ผูร้ับสารเกิดการยินยอม หรือยอมรับกบัชุด

ความคดิทีเ่ป็นอุดมการณ์บางอย่างทีผู่ส่้งสารตอ้งการส่ือออกมา 

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 จากการอภิปรายผลการวจิัยดงัทีเ่กร่ินกล่าวมา ผูว้จิัยขอเสนอแนวทางซึ่งอาจเป็นประโยชน์ส าคญัที่สามารถช่วย เพิ่ม

ศกัยภาพในการท  าหน้าทีข่องส่ือ เพื่อผลิตผลงานน าเผยแพร่ออกสู่เวบ็ไซตส์าละวินนิวส์ออนไลน์ที่มีคุณภาพให้กบัผูร้ับสาร

ตอ่ไป  คอื องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ภายใน และภายนอกประเทศควรจะเพิ่มเงินทนุ หรืองบประมาณสนับสนุนในการผลิตส่ือ 

นอกกระแสทีม่ากกวา่น้ี เพราะในปัจจุบนัเมื่อพม่าเปล่ียนผา่นประชาธิปไตยเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ท  าให้ส่ือนอกประเทศ หรือส่ือ

พลดัถ่ินพม่าก  าลงัประสบปัญหาการลดเงินทนุสนับสนุนของแหล่งทนุจากตา่งประเทศ เพราะแหล่งทนุดงักล่าวไดเ้คล่ือนย ้ายไป

สนับสนุนองคก์รส่ือทีท่  างานอยู่ภายในประเทศพม่าเสียมากกวา่ จึงเป็นสาเหตทุ  าให้ส่ือดงักล่าวขาดเ งินทุนในการผลิตผลงาน

เน้ือหาดีๆออกสู่สงัคม ไม่วา่จะเป็นการลงพื้นทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มูลทีปั่จจุบนัไม่สามารถท  าไดเ้พราะดว้ยงบประมาณในการด าเนินงาน

ทีค่อ่นขา้งจ ากดั จึงท  าไดเ้พียงแปลข่าวจากศูนย์ข่าวอ่ืนๆเป็นภาษาไทยเทา่นั้น (วนัดี สนัตวิฒุิเมธี,สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2556) 
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