
ภาพรวมขององค์กรในการผลิตส่ือวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์  
 

1. ภูมิหลัง และประวตัิความเป็นมาเบือ้งต้นของผู้ผลิตส่ือสาละวินโพสต์  
 

1.1 บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ : วนัดี สันติวุฒิเมธี  

 

 วนัดี สันติวุฒิเมธี อดีตบรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ ด้านการศึกษานัน้ ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาหนงัสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือปีพุทธศ ักราช 2538 

ต่ อม าได้ ส มัค ร เ ข้ าศึ กษา ต่ อใ นหลั กสู ต รบัณ ฑิ ต อาส าส มัค ร  ขอ ง ส า นัก บัณ ฑิ ตอา ส าส มัค ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้สังคมจากสภาพความเป็นจริง โดยเน้น

การพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท และภาคชนบทให้มีความเข้มแข็ง  ซึ่งวันดีได้เลือกเข้าไปศึกษาวิถีชีวิต

ของประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านชาวปกากญอ (กะเหร่ียง) บริเวณชายแดนไทย -พม่า ประมาณ 7 เดือน ต่อมา

หลังจากเรียนจบ จึงได้เข้าท างานที่นิตยสารสารคดี ซึ่งได้เข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นนักเขียนประจ ากอง

บรรณาธิการ และเร่ิมมีความสนใจมากขึน้เก่ียวกบัด้านมานุษยวิทยา ซึ่งท าให้ในเวลาต่อมาได้เลือกเข้าศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระหว่างปี พ .ศ . 2541-2545 

เพราะเห็นว่าการเรียนในสาขานีน้่าจะช่วยเพิ่มทกัษะความรู้ มุมมอง แนวคิดที่สามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ

เขียนสารคดี ซึ่งเป็นการยกระดบัการเขียนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้  

 การเข้าเรียนในสาขาวิชามานุษยวิทยานัน้ ท าให้วันดีได้เรียนรู้ ถึงแนวคิด และมุมมองที่มีต่อสังคม 

รวมถึงเข้าใจผู้คนมากขึน้ วนัดี สันติวุฒิเมธีได้เลือกศึกษา และท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการสร้างอัต

ลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาหมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ” 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ึงท าให้บรรณาธิการฯได้รู้จกักบักลุ่มข่าวของชาวไทยใหญ่ ซึ่ง มีส านักงานตัง้อยู่ใน

จงัหวดัเชียงใหม่  

ในบริบทเวลา ณ ขณะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า ส่ือที่ เป็นภาษาไทยที่มีหน้าที่น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ

สถานการณ์ต่างๆภายในประเทศพม่านัน้นบัว่ายงัไม่มี ส่ือกระแสหลักที่มีอยู่ตามท้ องตลาดทั่วไปนัน้ก็มักจะ

น าเสนอเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกับประเทศพม่าในมุมมองที่ เป็นลบ มีมายาคติ และไม่มีความต่อเนื่องในการ

ติดตามสถานการณ์พม่าที่มีความซบัซ้อน ด้วยลักษณะดงักล่าวจึงท าให้ส านักข่าวไทยใหญ่ได้ชักชวนให้เข้า



มาร่วมท างานเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัประเทศพม่าเป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยในช่วงเร่ิมต้นว่า

“ศูนย์ข่าวสาละวิน” 1  
 

1.2 ทีมงานผู้ผลิตข่าวสาละวิน 

 

 การคดัเลือกทีมงานคนอ่ืนๆเข้ามาท างานด้วยนัน้ จากการสัมภาษณ์วนัดี สันติวุฒิเมธี  (บรรณาธิการฯ) 

ท าให้ผู้วิจยัทราบว่า การคดัเลือกทีมงานคนอ่ืนๆเข้ามาท างานร่วมกันนัน้ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรมาก แต่เป็น

จงัหวะ เวลา และความบังเอิญเสียมากกว่า คือ ทีมงานจะมาปีละหนึ่งคน โดยในปีแรกนัน้ ด้วยจ านวน

งบประมาณที่มีค่อนข้างจ ากดัจึงไม่เพียงพอที่จะจ้างคนอ่ืน ฉะนัน้บรรณาธิการฯจึงต้องท าทุกส่ิงทุกอย่างด้วย

ตวัคนเดียว โดยใช้วิชาชีพที่ตนเองเรียนมาท าทุกข ัน้ตอน ต ัง้แต่คิดจนถึงข ัน้ผลิตออกมา 

เวลาผ่านไป 1 ปี เม่ือเข้าสู่ปีที่ 2 ของสาละวินโพสต์ กระบวนการท างานเร่ิมมีความมัน่คง และตัง้ต ัวได้ 

ประกอบกบัผลงานที่ประสบความส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจ ฉะนัน้ต่อมาทางกลุ่มที่สนับสนุนงบประมาณจึง

ต้องการให้เพิ่มบุคลากร หรือผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพื่อความก้าวหน้าและความรวดเร็วในการผลิตผลงาน ซึ่ง

ในทางหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของบรรณาธิการฯเอง  จึงท าให้ในปีที่  2 ได้รับ “ณัฐพร วิวรรณ” ซึ่ง

เป็นคนไทยที่อาศ ัยอยู่ในเชียงใหม่เข้ามาท างาน หลังจากนัน้เม่ือเห็นความก้าวหน้าที่ เพิ่มมากขึน้ ทาง

บรรณาธิการจึงได้เขียนโครงการฯเพื่อของบประมาณจากองค์กรผู้ให้การสนบัสนุนต่อ จึงท าให้มีเงินเพิ่มมากขึน้

ที่จะจ้างบุคลากรอีกหนึ่งท่านคือ “หนิง” ซึ่งเป็นบุคลากรคนที่ 3 ที่เข้ามาท างานในศูนย์ข่าวแห่งนี  ้หนิงถือได้ว่า

เป็นคนที่ไม่ได้มีทกัษะความรู้ในเร่ืองการท าข่าวแต่อย่างใด หากแต่สาเหตุที่ทางบรรณาธิการ และทีมงาน

ตดัสินใจเลือกเข้ามาเป็นหน่ึงในบุคลากรก็เพราะเหตุผลอนัเนื่องมาจากเป็นคนที่อาศ ัยอยู่ในพืน้ที่แนวตะเข็บ

ชายแดน ดงันัน้ด้วยความที่อาศยัอยู่บนเส้นระนาบระหว่างประเทศไทย และประเทศพม่า จึงท าให้บุคลากร

ท่านนีส้ามารถที่จะใช้ภาษาได้ทัง้ 2 ภาษา นัน่คือ ทัง้ภาษาไทย และภาษาพม่า ที่ส าคญัยังเคยเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายแลกเปล่ียนต่างๆ ทางองค์กรฯจึงเห็นว่าบุคลากรท่านนีน้่าจะมีศกัยภาพมากพอที่สามารถพัฒนาได้ จึง เป็น

เหตุผลท าให้องค์กรฯได้เลือกเข้ามาท างาน ซึ่งหน้าที่หลักๆของบุคลากรท่านนี เ้ลยก็คือ  ‘การแปล ’ โดยที่

บรรณาธิการจะช่วยแก้ไขเพิ่มเติมปรบัปรุงให้ ฉะนัน้หน้าที่ส่วนใหญ่จึงเก่ียวข้องกับการแปลข่าวสารจากภาษา

พม่า เป็นภาษาไทย ต่อมาเม่ือมีความลงตวั และมีความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัด รวมทัง้ เร่ิมเป็นที่ รู้จ ักของผู้คนใน

                                                                 
1 วันดี สันติวุฒิเมธี, “ครบรอบ 8 ปีของการเดินทางทา่มกลางม่านหมอก,” วารสารสาละวินโพสต์, ฉบับที ่59  (พฤษภาคม-มิถุนายน 2553) : 3 



สังคมมากขึน้ ทางทีมงานสาละวินฯจึงได้เปิดรับบุคลากรคนที่  4 เข้ามาเพื่อพ ัฒนาศักยภาพขององค์กรให้

ก้าวหน้ามากขึน้ บุคลากรท่านนีถื้อได้ว่าเป็นคนสุดท้ายในทีมงานของศูนย์ข่าวสาละวินที่อยู่มาจนกระ ทั่ง

วารสารสาละวินโพสต์ปิดตวัลง นัน่คือ “แสงลืน” ซึ่งเป็นคนไทใหญ่ จบการศึกษาจากโรงเรียนจ๋ามตอง ลักษณะ

เด่นของโรงเรียนแห่งนีค้ือ จะเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้น าเด็ก

ในพืน้ที่รฐัฉานเข้ามาเรียนร่วมกัน 1 ปี นอกจากนัน้แสงลืนยังเป็นหนึ่งในทีมกลุ่มผู้หญิงชาวไทยใหญ่ที่

ด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง ภายใต้โครงการวิเคราะห์วิจยัเร่ืองการข่มขืนของทหารพม่าต่อกลุ่มผู้หญิงชาวไทย

ใหญ่ ดงันัน้ด้วยความที่ได้ทกัษะและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ การแปล การเขียนบทความ และมี

ส่วนร่วมในการท าวิจยัต่างๆที่เก่ียวข้องกบัปัญหา หรือผลกระทบต่างๆจากรฐับาลพม่าที่ เกิดขึน้กับชนกลุ่มน้อย 

ด้วยประสบการณ์โดยตรงที่มากมายจึงท าให้บรรณาธิการฯตดัสินใจเลือกแสงลืนเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานฯ 2  

 ภาพรวมหลักๆองค์กรสาละวินนีจ้ะมีบุคลากรทัง้สิน้ 4 คน คือ วนัดี สันติวุฒิเมธี,ณัฐพร วิวรรณ , หนิง , 

และแสงลืน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ท างานด้วยกนัจนถึงวาระสิน้สุดของการผลิตส่ือในรูปแบบวารสาร แต่ทัง้นีท้ ัง้น ัน้

ตลอดระยะเวลา 9 ปีของการผลิตส่ือวารสารสาละวินโพสต์ ก็ยังมีบุคลากรท่านอ่ืน เพียงแต่มีเหตุผลต่างๆ

นานาที่ท าให้ไม่สามารถท างานร่วมกนัได้นาน ด้วยเหตุผลของความคิด ความสามารถ และการปฏิบัติที่ไม่

ตรงกนักบัวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต ัง้ไว้ของการผลิตส่ือวารสารสาละวินโพสต์ ฉะนัน้จึงมีเพียง 4 คน

เท่านัน้ที่อยู่ร่วมกนัจนถึงวาระการยุติในการจดัท าสาละวินโพสต์  

 

 
 
 

 

2. รูปแบบ การบริหารจดัการ และการด าเนินงานภายในองค์กรสาละวินโพสต์  
 

 2.1 ภาพรวมของพฒันาการการบริหารจดัการองค์กรสาละวินโพสต์  
 

 การน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัประเทศพม่าเป็นภาษาไทยในนามว่า “สาละวินโพสต์” นัน้ เกิดขึน้มาจาก

หลักการเบือ้งต้นที่ผู้วิจยัได้เกร่ินกล่าวมาก่อนหน้านีว่้า ในช่วงเวลาของการก าเนิดศูนย์ข่าวแห่งนี  ้ ปี พ .ศ .2545 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีส่ือภาษาไทยเพื่อน าเสนอเร่ืองราวในพม่าค่อนข้างน้อย ทัง้ๆที่ประเทศไทย และประเทศพม่า
                                                                 

2 สัมภาษณ์ วันดี สันติวุฒิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23  เมษายน 2556. 



มีพรมแดนติดต่อกนั (ติดต่อกนัเป็นระยะทางถึง 2,401 กิโลเมตร)3 นอกจากนีป้ระชาชนพม่าเองก็มีการอพยพ

เข้ามาตัง้หลักแหล่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเร่ืองของการเข้ามาท างานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ใหม่ที่ดีกว่า หรือเหตุผลที่มาจากความรุนแรงทางการเมืองภายในพม่าที่ท าให้หลายคนต้องอพยพเข้ามาใน

พืน้ที่ฝ่ังไทย และกลายเป็นคนพลัดถ่ิน หรือบางรายไม่มีเอกสารรับรองความเป็นตัวตนทางกฎหมาย นั่น

หมายความว่าคนพม่าหลายคนที่เข้ามาอยู่ในพืน้ที่ฝ่ังไทยเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไร้สัญชาติ และ

ไร้ตวัตน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส าคญั การสร้างความเข้าใจเพื่อความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างไทยและพม่าจึ งเป็น

ส่ิงแรกเร่ิมที่จุดประกายให้บรรณาธิการ “วนัดี สันติวุฒิเมธี” ริเร่ิมจัดท าส่ือทางเลือกนีข้ึ น้มา เพื่อเป็นต ัวกลาง

หลักในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัประเทศพม่าในทุกๆด้านให้กบัประชาชนที่สนใจ หรือเป็นการเปิดพืน้ที่ใน

การสร้างความเข้าใจที่ดีเก่ียวกบัพม่ามากขึน้ 

 องค์กรสาละวิน โพสต์นี เ้ ร่ิมต้นมาจากการก่อ ร่าง ในรูปของ  “องค์ กรพัฒนาเอกชน ห รือ Non 

Government Organization (NGO)” โดยใช้ชื่อเร่ิมต้นว่า “ศูนย์ข่าวสาละวิน” ภายใต้ผู้ริเร่ิมอย่างที่ เกร่ินกล่าว

ในเบือ้งต้นคือ “วนัดี สันติวฒิุเมธี” ศูนย์ข่าวนีก่้อต ัง้ขึน้เพื่อน าเสนอเร่ืองราวต่างๆที่ มุ่งท าให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจให้กบัคนไทยเก่ียวกบัทุกๆด้านของประเทศพม่า อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพ ันธ์ที่ดี  และลด

อคติทางความคิดที่มีอยู่ของคนไทย เพื่อมิตรภาพในฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างสองประเทศ  

ในช่วงที่เร่ิมก่อต ัง้น ัน้ องค์กรสาละวินโพสต์แห่งนีน้ ัน้ กระบวนการท างานของสาละวินโพสต์ได้ท างาน

อยู่ภายใต้ส านกัข่าวเชื่อม (Chuem) ส านกัข่าวนีเ้ป็นหน่วยงานภาคภาษาไทยของส านักข่าวฉาน (S.H.A.N)  ซึ่ง

เป็นองค์กรหนึ่งของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยใหญ่ เร่ิมท าต ัง้แต่เดือนมิถุนายน ปี 2545 และจากนัน้ก็ได้แยกตัวออกมา

ก่อต ัง้เป็นศูนย์ข่าวสาละวิน ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ.25464 

ดงันัน้ในช่วงปีแรก สาละวินโพสต์จะมุ่งเน้นผลิตในลักษณะของวารสารเป็นหลัก และในเวลาต่อมา

ทางทีมงานองค์กรสาละวินโพสต์ก็ได้ขยายขอบข่ายงานเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงานส่ือที่ต้องการน าเสนอ

ข้อมูลเก่ียวกบัประเทศพม่า ซึ่งช่องทางที่สามารถติดตามกันได้มี 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ วารสารสาละวิน

โพสต์, เว็บไซต์ www.salweennews.org, และข่าวทางอีเมล์ นอกจากนีก็้ยังมีงานที่ต้องการเสริมสร้างทักษะ

                                                                 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, แม่สอด-เมียวดี.... พืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนไทย-พม่า [ออนไลน]์, 27  พฤษภาคม 

2556. แหล่งทีม่า http://www.rmutto.ac.th/newRmutto/index.php?menu=shownews& page=A L770 
4 ภัคนนัท ์ ภัทรนาวิก , “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็ปไซต์ศูนย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทส่ือทาง เลือกเพื่อ ส่ือสาร เ ร่ื องชนกลุ่ม น้อยพม่าใน

ประเทศไทย,” (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ  คณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 

http://www.salweennews.org/


เก่ียวกบักระบวนการผลิตส่ือ โดยทางองค์กรได้มีการจดักิจกรรมอบรมทางด้านการผลิตส่ือ ซึ่ง มีการเชื่อมโยง

กบัองค์กรอ่ืนๆที่เป็นองค์กรส่ือเพื่อมุ่งน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศพม่า หรือท างานด้านพม่า โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงองค์กรส่ือพลัดถ่ิน, องค์กรสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆจากพม่า , กลุ่มเยาวชนในค่ายผู้ ลี ภ้ ัย

ตามแนวชายแดนไทย-พม่า, รวมถึงองค์กรไทยที่ท างานในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับพม่า ฯลฯ และสุดท้ายที่

องค์กรให้ความส าคญัก็คือ การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรไทย -พม่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ เก่ียวข้องกับส่ือ 

หรือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านต่างๆ ที่ส าคญัในบางช่วงก็มีการจดัค่ายแลกเปล่ียนระหว่างเยาวชนไทย -

พม่าอีกด้วย 
 

2.2 วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการผลิตวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์  

 การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัประเทศพม่านัน้ ส่ิงส าคญัที่สุดที่บรรณาธิการ และทีมงานผู้จัดท า

ต้องการนัน่ก็คือ การพยายามสร้างความเข้าใจในเชิงบวก และลดอคติต่างๆในทุกด้านเก่ียวกับประเภทพม่า 

ปัจจยัดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุเบือ้งต้นที่ท าให้บรรณาธิการคิดที่จะปรบัเปล่ียนทศันคติ และมุมมองทางความคิด

ที่เป็นอคติของคนส่วนใหญ่ ซึ่งหากจะวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆที่เป็นสาเหตุส าคญัที่ได้ส่งผลให้ส่ือส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย (ในอดีต ณ ช่วงเวลาที่เร่ิมก่อต ัง้ศูนย์ข่าวฯ) มกัมีการน าเสนอเนือ้หาข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้าน

ในลักษณะเชิงลบ หรือมีความคิดที่เป็นอคตินัน้ อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึน้มาจาก 

 ประการแรก ในช่วงระยะเร่ิมต้นของการก่อต ัง้สาละวินโพสต์นัน้ สังคมการเมืองพม่าถือได้ว่ายังคงอยู่

ภายใต้อ านาจของรฐับาลทหารพม่าที่เต็มไปด้วยความรุนแรง และสงคราม รวมถึงปัญหาต่างๆที่ เกิดขึน้ อัน

เนื่องมาจากการไม่ให้ความส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หากแต่กลับมุ่งส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ

ที่ควรบริหารด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น แต่กลับน าเอางบประมาณส่วนนัน้กลับไปพัฒนากองทัพ และอาวุธ คือเห็น

ความส าคญัของการทหารมากกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงท า

ให้สายตาของคนภายนอกที่มองมาที่พม่า จึงมกัถูกเหมารวมในกรอบที่ว่าพม่าเป็นประเทศไม่ดี มีความรุนแรง 

และเต็มไปด้วยหายนะทางสงคราม ด้วยบริบททางสังคมการเมืองพม่าที่ เต็มไปด้วยปัญหาด้านต่างๆจึงท าให้

ภาพลั กษณ์ที่ เกิดขึ น้จากการมองของคนภายนอกมักเ ป็นไปในเชิ งอคติ  หรือ มีแต่ภาพลบ แม้กระทั่ง

ส่ือสารมวลชนเองมกัเหมารวมว่าประเทศพม่าเต็มไปด้วยความเลวร้าย มีอคติในเชิงลบ 

 ประการท่ีสอง แม้ว่าส่ือจะท าหน้าที่ถ่ายทอด หรือเป็นกระบอกเสียงในการน าเสนอเร่ืองราวด้านต่างๆ 

ซึ่งในที่นีห้ากพิจารณาในแง่ของการน าเสนอเร่ืองราวด้านต่างๆของประเทศพม่า ก็จะพบว่ามักเป็นการน าเสนอ



ให้เห็นแต่ภาพของความรุนแรง และความเลวร้ายเป็นส่วนใหญ่ หรือสะท้อนให้เห็นแต่ปัญหาด้านต่างๆ ฉะนัน้

ข่าวพาดหวัหน้าหนึ่ง หรือชื่อคอลัมน์เด่นๆของส่ือไทยส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพม่าในด้านลบที่น่ากลัว เช่น 

ข่าวแรงงานพม่าฆ่าโหดนายจ้าง ข่าวแรงงานพม่าข่มขืนหญิงไทย ฯลฯ ลักษณะข่าวจึงเป็นไปในลักษณะนี  ้ เป็น

การเหมารวมแรงงานพม่าทัง้หมด ซึ่งถ้าถามว่าแรงงานคนอ่ืนๆที่ท าประโยชน์ให้กับประเทศไทยด้านต่างๆ ก็

นบัว่ามีจ านวนมาก แต่กลุ่มบุคคลเหล่านีท้ี่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมกัไม่ได้รับการน าเสนอผ่าน

ส่ือ 

 ประการท่ีสาม สังคมไทยถือได้ว่ามกัให้ความส าคญักบัลัทธิชาตินิยม (Nationalism)  ที่ มีความสุดโต่ง 

กล่าวคือการมองภาพตวัเองดี และเหนือกว่าภาพของประเทศอ่ืนๆเสมอ ด้วยความย่ิงใหญ่ หรือประวัติศาสตร์

ชาตินิยมที่แรงกล้าจึงมกัได้รบัการถ่ายทอด และน าเสนอบ่อยครัง้ซ า้ไปซ า้มา กระบวนการท างานของส่ือใน

ลักษณะดงักล่าวจึงถือได้ว่า ย่ิงเป็นการผลิตซ า้อคติทางประวตัิศาสตร์ หรือการแบ่งพวก “ความเป็นเรา และ

ความเป็นเขา” ออกจากกนั ประวตัิศาสตร์ความทรงจ าที่ได้รบัการบอกเล่า และถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาย่ิงเป็น

การสร้างความขดัแย้ง และความเกลียดชงัมากย่ิงขึน้ ฉะนัน้ย่ิงพม่าอยู่ในบริบททางสังคมที่เป็นเผด็จการที่ตึง

เครียด ผนวกกบัประวตัิศาสตร์ความทรงจ าที่ เลวร้ายในอดีตซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง ย่ิงเป็น

ปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดอคติเชิงลบมากย่ิงขึน้ ผนึกทางความคิดที่ได้จึงน าไปสู่ความขดัแย้ง และความเกลียดชัง

ในที่สุด5   

 ด้วยเหตุนีท้ ัง้สามประการด ังที่กล่าวไปในตอนต้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าค ัญที่เป็นจุดแรกเร่ิมทาง

ความคิดของบรรณาธิการ และทีมงานผู้จดัท าสาละวินโพสต์ที่ ต้องการจะปรับเปล่ียนทัศนคติ มุมมองทาง

ความคิดที่มองประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าในทางที่ดีขึน้ แม้ว่าลักษณะทางสังคมการเมืองจะเต็มไปด้วยความ

เลวร้าย และปัญหามากมายก็ตาม แต่นัน่ก็ไม่ได้หมายความจะต้องเหมารวมว่าพม่าทัง้หมดมีแต่ความเลว 

รุนแรง น่ากลัว หากแต่ยงัมีอีกมุมหนึ่ง หรือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความส าคญัต่อการสร้างความเข้าใจ เพราะ

พวกเขาเหล่านัน้ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาต่างๆภายในสังคมพม่า การเหมารวม หรือน าเสนอแต่ภาพลบจึงไม่ใช่

วิธีการน าเสนอข้อมูลที่ดีของส่ือสารมวลชน ฉะนัน้สาละวินโพสต์จึงเกิดขึน้มาเพื่อให้ความส าค ัญกับการสร้าง

ความเข้าใจในมุมมองเชิงบวกของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่ามากขึน้ เพื่อที่จะค่อยๆปรับเปล่ียนทัศนคติจาก

                                                                 
5 วันดี สันติวุฒิเมธี, “การผลิตส่ือทางเลือกข้ามพรมแดน : กรณีศึกษาวารสารสาละวินโพสต์” ใน สัมมนาวิชาการ  แม่น า้โ ขง -สาละวิน : ผู้คน 

ผืนดิน และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โครงการต าราสังคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ ,2549),หน้า 2-4. 



อคติมาสู่ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ระหว่างกนั ซึ่งเม่ือความคิดเปล่ียน ต่อมาการ

กระท าก็ต้องเปล่ียนตามมา บริบทลักษณะดงัที่เกร่ินกล่าวมาทัง้หมดจึงได้กลายมาเป็นรากฐานที่เป็นสาเหตุ

ปัจจยัในการก่อตวัศูนย์ข่าวสาละวิน และวารสารสาละวินโพสต์ รวมถึงเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ในเวลา

ต่อมา 

อาจกล่าวโดยสรุปถึงจุดประสงค์หลักเร่ิมแรกของการผลิตและน าเสนอเนือ้หาที่ตีพิมพ์ผ่านวารสาร

สาละวินโพสต์นัน้ได้ว่า เป็นการด าเนินไปตามเป้าหมายที่ทีมงานได้ต ัง้ ไว้ต ัง้แต่แรกเร่ิมว่า “ศูนย์ข่าวสาละวิน

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีก่อตั้งข้ึนจากนักข่าวไทย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน

ไทย และประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า โดยท าหน้าท่ีรวบรวม และผลิตข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ

พม่าเผยแพร่สู่สังคมไทย” 

คอลัมน์ทุกๆคอลัมน์จึงพยายามท าให้คนอ่านเร่ิมเปิดใจรบัฟังแบบเห็นอกเห็นใจประชาชนจากประเทศ

พม่า อาทิ “คอลัมน์เสียงจากผู้พลัดถ่ิน” เป็นเร่ืองเล่าผ่านประสบการณ์ของผู้พลัดถ่ินจากประเทศพม่า ซึ่งใน

บางเร่ือง ผู้อ่านอาจได้รบัรู้ถึงความรู้สึกเศร้าสลด หรือหดหู่สะเทือนใจ ได้แก่ เร่ือง “พ่อผมเป็นทหารพม่า ฝัน

ร้ายท่ีเป็นจริง” เป็นเร่ืองของเด็กหนุ่มไทยใหญ่ที่มีพ่อเป็นสายลับให้กับทหารพม่าแต่งงานกับแม่ชาวไทใหญ่

ตามหน้าที่ ตวัเขาเองก็เพิ่งรู้ว่าพ่อตวัเองเป็นทหารพม่าจากจดหมายของพ่อ6 กรณีนีก็้ได้สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่า

ไม่มีใคร แม้แต่ตวัลูกเองที่มีพ่อเป็นทหารจะให้ความส าค ัญ หรือสนับสนุนระบบรัฐทหารในพม่า ฉะนัน้การ

น าเสนอเนือ้หาในลักษณะดงักล่าวจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องการสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับคนทั่วไป โดยเฉพาะ

คนไทยได้รู้ว่าคนพม่าโดยทัว่ไปไม่ได้เป็นคนที่เลวร้าย หรือคนไม่ดี แต่ส่ิงที่หล่อหลอมให้คนทั่วไปมักคิดว่าพม่า

เป็นเมืองที่เลวร้ายนัน้อันเป็นเพราะความรุนแรงเก่ียวกับสถานการณ์ทางสังคมการเมืองในประเทศพม่า

ต่างหาก 

 

2.3 กระบวนการ และวิธีการด าเนินงานขององค์กรสาละวิน  

ส าหรบักระบวนการขัน้ตอนในการด าเนินงานขององค์กรสาละวินโพสต์ในฐานะที่เป็นองค์กรกลาง

ส าคญัในการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆที่เก่ียวข้องกบัประเทศพม่าให้กับผู้ อ่านได้เข้าใจถึงความเป็นจริงที่ เกิดขึน้

                                                                 
6 วันดี สันติวุฒิเมธี, “สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้าย เปิดใจบรรณาธิการ ถอดบทเรียนเก้าปี ประมวลภาพความประทบัใจ,” วารสารสาละวินโพสต์

, ฉบับที ่67 (กันยายน-ตุลาคม 2554) : 8. 



นัน้ กระบวนการท างานจะเร่ิมต้นด้วยการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัด้านต่างๆของประเทศพม่า 

ไม่ว่าแหล่งข่าวนัน้จะเป็นของไทยที่เป็นภาษาไทย หรือต่างชาติที่ใช้ภาษาองักฤษ  ทีมงานขององค์กรจะท าการ

รวบรวมเอกสารที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเหล่านัน้ หลังจากนัน้ในกรณีที่ เป็นภาษาอังกฤษก็จะมี

ทีมงาน (ณัฐพร วิวรรณ และแสงลืน) ท าหน้าที่แปลเอกสารภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย หรือแม้กระทั่ง

เอกสารที่เป็นภาษาพม่า ก็จะมีทีมงาน (หนิง) ท าหน้าที่แปลเอกสารจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยเช่นกัน โดย

ในระยะเร่ิมแรกนัน้จะใช้ส่ือออนไลน์ โดยจะส่งผ่านไปยงัอีเมล์ของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก หลังจากนัน้ต่อมาใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการพฒันาเป็นการผลิตในรูปแบบที่เป็นส่ือประเภทวารสาร ซึ่งการผลิตใน

รูปแบบวารสารนัน้ ทางทีมงานได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท า และเผยแพร่ออกเป็น 6 สัปดาห์ต่อ 1 

ฉบบั7 ซึ่งตลอดระยะเวลาของการท างานก็จะมีการพฒันา ปรบัเปล่ียนไปในทางที่ดีขึน้ เพื่อสร้างความน่าสนใจ 

และชวนให้ผู้อ่านติดตาม นบัว่าเป็นส่ือที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการติดตามเร่ืองราวต่างๆของประเทศพม่า 

โดยเฉพาะสถานการณ์ทางสังคมที่มีพลวตัรอยู่ตลอดเวลา 

 

2.4 แหล่งเงินทุนที่เป็นงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานขององค์กรสาละวิน (วารสารสาละวิน

โพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์) 
 

อาจกล่าวได้ว่าการผลิตส่ือประเภทวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นัน้ 

บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์ได้อธิบายให้ฟังว่า  

 

“งบประมาณส่วนใหญ่ทีส่นบัสนนุการด า เนินงานขององค์กรสาละวินนั้นมาจากประเ ทศ

สหรัฐอเมริกา ในขณะทีง่บประมาณในการท าเว็บไซต์ (แมก้ระทัง่ปัจจบุนั) ได้มาจากแคนาดา ซ่ึงทนุทีไ่ด้รบั

มาทัง้สองประเทศนีน้ ัน้มาจากองค์กรทีส่นบัสนนุ และใหค้วามส าคัญในเรื่องของสิทธิมนษุยชนในประเทศ

พม่าเป็นประเด็นหลักส าคัญ เพือ่ทีจ่ะน าเงินทนุเหล่านัน้ไปพฒันาถ่ายทอดในรูปแบบสื่อต่างๆ”8  
 

โดยในช่วงเร่ิมแรกนัน้ องค์กรสาละวินถือได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และได้รับความ

ช่วยเหลือในเร่ืองของเงินทุนเป็นจ านวนค่อนข้างมาก ซึ่ง เงินทุนที่ได้มาในช่วงเวลานัน้มีประโยชน์ส าค ัญที่

                                                                 
7 ภัคนนัท ์ ภัทรนาวิก , “วารสารสาละวินโพสต์ และเว็ปไซต์ศูนย์ข่าวสาละวิน กับบทบาทส่ือทาง เลือกเพื่อ ส่ือสาร เ ร่ื องชนกลุ่ม น้อยพม่าใน

ประเทศไทย,” (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ  คณะนเิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). 
8 สัมภาษณ์ วันดี สันติวุฒิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23  เมษายน 2556. 



สามารถท าให้ทีมงานผู้ผลิตส่ือสาละวินโพสต์ หรือแม้กระทั่ง เว็บไซต์สามารถที่จะเดินทางไปเก็บข้อมูลยัง

สถานที่จริงด้วยตวัเอง ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะมีลักษณะเป็นข้อมูลชัน้ต้นแบบปฐมภูมิที่เกิดจากการลงพืน้ที่  ซึ่งจะ

แตกต่างจากตอนนีท้ี่กระบวนการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถท าได้อีกต่อไป เพราะด้วยการ

สนบัสนุนงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากดั และถูกตดัไปในบางส่วน จึงท าให้กระบวนการท างานท าได้เพียงเลือก

ข่าวเท่านัน้ ซึ่งเป็นการคดัเลือกบทความที่คนอ่ืนท า (ภาษาพม่า หรือภาษาอังกฤษ) และน ามาแปล ซึ่ง เป็น

วิธีการเลือกข่าวเพื่อน ามาแปลเท่านัน้ 
 

2.5 กระบวนการผลิต และกลุ่มเป้าหมาย 

ส าหรบัในช่วงแรกของการผลิตวารสารสาละวินโพสต์นัน้ อาจกล่าวได้ว่าทางองค์กรฯได้วางแผน

เก่ียวกบัจ านวน หรือปริมาณในการผลิตแต่ละครัง้จ านวนทัง้สิน้ 1,000 ฉบบั โดยในช่วงแรกนัน้ถือได้ว่าเป็นการ

จดัส่งเอกสารวารสารสาละวินโพสต์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้กบักลุ่มองค์กร อาชีพ ห รือกลุ่มบุคคลประเภท

ต่างๆที่ทางทีมงานต้องการให้อ่านเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกบัข้อเท็จจริงในเร่ืองราวด้านต่างๆ

ของชนกลุ่มน้อย อนัเป็นเพราะในบางครัง้ความคิด ความเข้าใจที่ เกิดขึน้มาจากการได้รับฟังข่าวสารจากส่ือ

กระแสหลักมากเกินไปอาจเป็นลักษณะของการครอบง าความรู้ ความคิด และข้อเท็จจริงที่ เป็นไปในด้านเดียว 

อนัท าให้ในบางครัง้ผู้ใช้ส่ือได้รบัสารที่ไม่ถูกต้องตามหลักคุณค่าแห่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ ด ังนัน้หน้าที่หลักๆของ

วารสารสาละวินโพสต์ในช่วงแรกๆคือการถ่ายทอดเนือ้หาประเด็นต่างๆที่เป็นไปเพื่อสร้างความเ ข้าใจที่ ถูกต้อง

ให้เกิดขึน้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน (ทัง้ภาครฐั และเอกชน) ทัง้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัชนกลุ่มน้อย อาศ ัยอยู่ในพืน้ที่ที่ มีชน

กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ และรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่เก่ียวข้อง อันจะช่วยสร้างความเข้าใจได้ในระด ับหนึ่ง  ได้แก่ 

หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ครู รวมถึงหน่วยงานภายในรัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกบัการวางแผนและจดัท านโยบาย ฯลฯ การจดัส่งวารสารในลักษณะดงักล่าวจึงถือเป็นอีกวิธีการหนึ่ง

ที่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจใหม่ และพร้อมที่จะปรบัเปล่ียนทรรศนะความคิดในเชิงอคติที่ มีอยู่แต่เดิมไปสู่

ความคิดในด้านการสร้างความสมคัรสมานสามคัคีของสองพืน้ที่  รวมทัง้ เข้าใจในกรอบของปัญหาทัง้หมดที่

เกิดขึน้ทัง้ในพม่า บริเวณชายแดน และในประเทศไทย 

ลักษณะดงักล่าวจึงเป็นคุณค่าส าคญัของบทบาทส่ือทางเลือกที่ท าหน้าที่ในการส่ือสารเพื่อที่จะสร้าง

ความเข้าใจ มีการแลกเปล่ียนความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงระหว่างกัน มุ่งหาความหมายร่วมกัน พร้อมทัง้ ร่วมกัน



ส่งเสริมให้เกิดการตระหนกัในคุณค่าของการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างความเสมอภาค และความ

เท่าเทียมกนัในด้านการส่ือสารมวลชน  

ต่อมาจากการท างานในปีแรกด้วยตวัคนเดียวคือ วนัดี สันติวุฒิเมธี ซึ่งเป็นบรรณาธิการผู้ ริเร่ิมจัดท าส่ือ

ประเภทนี ้เห็นว่าการกระจายข้อมูลที่ทางองค์กรท าควรจะครอบคลุมกลุ่มผู้อ่านมากกว่านี  ้  ในปีที่สองของการ

ด าเนินงานในการผลิตวารสารสาละวินโพสต์นัน้ นอกจากบรรณาธิการฯจะได้เร่ิมรบัผู้ช่วย (ณัฐพร วิวรรณ) เข้า

มาเพื่อแบ่งเบาภาระ และช่วยกนัสร้าง หรือขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ ก็ยังได้ขยายไป

ยงักลุ่มผู้อ่านที่กว้างมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นกัศึกษา คณาจารย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ศึกษา หรือท างานด้าน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือที่เก่ียวข้องกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ การขยายกลุ่มผู้ อ่านนี  ้น ัยยะหนึ่งนอกจากเป็น

การขยายกลุ่มผู้รบัสารแล้ว ยงัเป็นการสร้างความรู้จักให้กับวารสาร และองค์กรมากย่ิงขึน้ โดยมีการเพิ่ม

ปริมาณในการผลิตที่จากเดิมเพียง 4,000 เล่ม เป็น 4,500 เล่ม ซึ่งเพิ่มมา 500 เล่ม ในช่วงเวลานี เ้ร่ิมมีการจัด

วางจ าหน่าย และบางส่วนยงัคงเป็นการแจกให้อ่านฟรี 
 

3 พฒันาการ และลักษณะโดยทัว่ไปของการผลิตส่ือทางเลือก (วารสารสาละวินโพสต์)  

 3.1 การผลิตในรูปแบบจดหมายข่าว (สีขาว-ด า) 

 เม่ือพิจารณาถึงพฒันาการของการผลิตเนือ้หาต่างๆผ่านวารสารสาละวินโพสต์นัน้ ในช่วงเร่ิมต้นของ

การก่อต ัง้ส่ือประเภทนีน้ ัน้ ลักษณะของส่ือที่น าเสนอออกสู่สังคมให้ประชาชนในฐานะผู้รับสารได้อ่านกันนัน้จะ

มีลักษณะเป็นจดหมายข่าว สีขาว-ด า ซึ่งภาพรวมของประเด็นที่น าเสนอผ่านส่ือในช่วงเวลานีน้ ัน้จะมีลักษณะ

เป็น “ข่าว และสถานการณ์ปัจจุบนั (ทางการเมือง)” ณ ขณะนัน้แทบทัง้ สิ น้ ด้วยเหตุนีก้ารน าเสนอสารใน

ช่วงแรกจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกนั ซึ่ง ถือเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของนักส่ือสารมวลชนที่ท าให้การน าเสนอ

เนือ้หาเร่ืองราวต่างๆมีความซ า้ซาก ไม่มีจุดเด่นที่สามารถท าให้ผู้อ่านสนใจ หรืออยากจะติดตาม ซึ่ง เป็นสาเหตุ

ที่ท าให้ในช่วงเวลาต่อมา บรรณาธิการฯได้คิดวิธีการน าเสนอเนือ้หาต่างๆผ่านส่ือในรูปแบบที่น่าสนใจใหม่ๆที่

เข้ามาแทนท่ีส่ือประเภทจดหมายข่าว อนัจะเป็นวิธีการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ผลิต และความน่าสนใจ

ชวนติดตามให้กบัผู้อ่าน   

จากการพิจารณารูปแบบเนือ้หาในรูปแบบของจดหมายข่าวที่น าเสนอในช่วงปีแรกนัน้ อาจอธิบายให้

เห็นภาพรวมของพฒันาการได้ว่า ในช่วงเร่ิมแรกนัน้ วารสารสาละวินโพสต์มีการพ ัฒนารูปแบบการน าเสนอใน

รูปแบบจดหมายข่าวสีขาวด า (อย่างที่บรรณาธิการได้ให้สัมภาษณ์ และเกร่ินกล่าวไปในเบือ้งต้น) ซึ่ง เม่ือผู้ วิจ ัย



ได้พิจารณาถึงรูปแบบเนือ้หาบนปก และด้านในส่วนใหญ่ของจดหมายข่าวนัน้ ก็จะพบว่าการน าเสนอข่าวของ

บรรณาธิการฯจะเป็นการน าเสนอในแง่ของสถานการณ์พม่าเป็นหลัก โดยจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆที่

ส าคญั ได้แก่ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, สิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกจากนัน้แล้วในช่วงเร่ิมแรกนัน้มีคอลัมน์

เก่ียวกบัเกร็ดความรู้ทางด้านพม่าประมาณ 2-3 คอลัมน์เท่านัน้ ได้แก่ คอลัมน์ “รู้จักคนดัง ” ซึ่ง เป็นคอลัมน์ที่

ต้องการแนะน าประวตัิคนที่มีความส าคญั, คอลัมน์ “แนะน าหนังสือ” ซึ่ง เป็นคอลัมน์ที่ ต้องการแนะน าให้รู้จ ัก

กบัหนงัสือทัว่ไปที่เก่ียวข้องกับพม่า หรือชนกลุ่มน้อยพม่า เป็นต้น9 

 

3.2 การผลิตในรูปแบบจดหมายข่าว (สีด า-น า้เงิน) 

 ต่อมาสาละวินโพสต์ก็ได้เร่ิมพฒันารูปแบบการน าเสนอเนือ้หาต่างๆเป็นสองสี  คือ สีด า และสีน ้ าเงิน 

(ตั้งแต่ฉบบัท่ี 8) ที่ส าคญัต ัง้แต่ฉบบัที่ 8 เป็นต้นมานัน้ ผู้เขียนได้เพิ่มคอลัมน์จากแต่เดิมที่มีเพียง 2-3 คอลัมน์ 

มาเป็นประมาณ 10 คอลัมน์ เช่น คอลัมน์ “ค าถามคาใจ” ซึ่งเป็นชื่อคอลัมน์ที่น าเสนอเก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ

ทุกเร่ืองเก่ียวกบัประเทศพม่า, คอลัมน์ “แวดวงบนัเทิง” ซึ่งจะเป็นการน าเสนออีกมิติหนึ่งที่ เก่ียวข้องกับแวดวง

บนัเทิงในประเทศพม่า, คอลัมน์ “รู้จักเว็บไซต์” และคอลัมน์ “รู้จักหนังสือ” ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่แนะน าให้รู้จ ักกับ

ส่ือทัว่ไป (เว็บไซต์/หนงัสือ) ที่มุ่งน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัประเทศพม่า เป็นต้น10
 

 
 

 3.3 การผลิตในรูปแบบงานเขียนเชิงสารคดี 

ภายหลังจากการที่ทีมงานได้ผลิตวารสารสาละวินโพสต์ออกมาได้ 9 ฉบับ ซึ่ง เป็นการผลิตในรูปแบบ

ของจดหมายข่าวนัน้ ผู้ผลิตหลักได้คิดที่จะปรบัเปล่ียนการตีพิมพ์ หรือรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือ เป็น

การผลิตในรูปแบบแนวสารคดีมากย่ิงขึน้ อนัเป็นเพราะทีมงานผู้ผลิตคิดว่าการผลิตเนือ้หาออกมาในช่วงเวลา

ดงักล่าวแต่ละฉบบันัน้ ก็เป็นประเด็นเดิมๆที่เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ปัญหาต่างๆทางการเมืองในพม่า ปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึน้ล้วนเป็นปัญหาที่มกัไม่ได้รบัการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสู้รบ การกักกัน

บริเวณของนางอองซานซูจี การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เกิดขึน้อยู่บ่อยครัง้ในประเทศพม่า ทางฝ่ายผู้ผลิต

จึงคิดว่า การน าเสนอเนือ้หาต่างๆโดยใช้รูปแบบของจดหมายข่าวนัน้มีความไม่น่าสนใจ เพราะว่าภาพที่ใช้จาก
                                                                 

9 วันดี สันติวุฒิเมธี, “สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้าย เปิดใจบรรณาธิการ ถอดบทเรียนเก้าปี ประมวลภาพความประทบัใจ ,” วารสารสาละวินโพสต์
, ฉบับที ่67  (กันยายน-ตุลาคม 2554) : 6. 

10 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 6-7. 



ข่าวนัน้มีความซ า้ซ้อน หรือมีทิศทางในลักษณะเดิมซึ่งท าให้เกิดความไม่น่าสนใจ ด้วยเหตุนีฉ้บับที่  10 เป็นต้น

มานัน้ การน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของ “สารคดี” จึงน่าจะสร้างความสนใจให้กับผู้ อ่านได้มากกว่าเดิม โดยที่

บนปกวารสารสาละวินโพสต์นัน้จะเป็นภาพของสารคดีเร่ืองหลักภายในเล่ม โดยด้านในจะประกอบด้วย

คอลัมน์ต่างๆ ประมาณ 10-12 คอลัมน์ อาทิ คอลัมน์ข่าว , บทความ, เกร็ดความรู้ด้านต่างๆ  การน าเสนอ

เนือ้หาในลักษณะนีจ้ึงมีรูปแบบ หรือลักษณะเช่นเดียวกับวารสารทั่วๆไป ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของการ

ตีพิมพ์ที่มีความสวยงามนัน้ ได้ผลักดนัท าให้วารสารเกิดความน่าสนใจที่สามารถท าให้ผู้คนทั่วไปเกิดความ

อยากอ่านมากย่ิงขึน้  

 วารสารสาละวินโพสต์เร่ิมปรบัเปล่ียนภาพปกจากสองสีมาเป็นส่ี สีต ัง้แต่ฉบับที่  13 ส่วนด้านในจะ

ตีพิมพ์เป็นสีขาวด า ซึ่งจะเป็นลักษณะนีไ้ปจนถึงฉบบัที่ 26 ซึ่งเป็นฉบบัแรกที่เร่ิมใช้สีเป็น 4 สี  โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงคอลัมน์ “เมนูอาหารชาติพันธุ์”, คอลัมน์ “เล่าด้วยภาพ” เป็นต้น คอลัมน์ด ังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้สีที่

หลากหลายเพื่อที่จะท าให้ภาพที่น าเสนอ หรือลักษณะเนือ้หามีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ ที่ส าค ัญจ านวนหน้าก็

ได้เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ จากฉบบัแรกมีเพียงแค่ 8 หน้าเท่านัน้ ก็ปรับขยายเนือ้หา และประเด็นออกเป็น 48-52 

หน้า 

 

4. หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสาละวินโพสต์ และน าเสนอผ่านเว็บไซต์สาละวิน

นิวส์ออนไลน์ 

 ส าหรบัหลักเกณฑ์ในการค ัดเลือกข้อมูลมาน าเสนอนัน้ ทางองค์กรฯจะให้ความส าค ัญกับความ

หลากหลาย หรือความไม่ซ า้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากจะติดตาม  การค ัดเลื อกข้อมูลเพื่อน ามาตีพิมพ์

ลงในวารสารสาละวินโพสต์ หรือน าเสนอข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์นัน้จึงหมุนเวียน

สับเปล่ียนรูปภาพ และประเด็นหลักที่น าเสนอให้มีความหลากหลาย ได้แก่ ประเด็นด้านสถานการณ์ปัจจุบัน , 

การเมือง, สังคมวฒันธรรม, ชนกลุ่มน้อย, แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ โดยที่แต่ละประเด็นจะน าเสนอสลับปรับเปล่ียน

กนั โดยที่มีประเด็นใหม่ๆที่คนมกัไม่ค่อยรู้มาน าเสนออยู่บ่อยครัง้  อย่างไรก็ตามแม้จะน าเสนอประเด็นหลัก

ต่างๆผ่านหน้าปก หากแต่เนือ้หา ประเด็นย่อยต่างๆ หรือคอลัมน์ประจ าก็ยงัคงมีอยู่เหมือนเดิม ซึ่งผลลัพธ์ที่ เกิ ด

จากกระบวนการคดัเลือกข้อมูลเพื่อน ามาเสนอผ่านหน้าปก รวมถึงเนือ้หา คอลัมน์ภายในตัวเล่มในลักษณะ

ดงักล่าวนัน้ถือได้ว่าได้สร้างความหลากหลาย และความน่าสนใจให้กับผู้ อ่าน ท าให้ไม่น่าเบ่ือ เฉกเช่นการ

น าเสนอในรูปแบบเดิมๆที่เกิดความซ า้อย่างในช่วงเร่ิมต้นของการก่อต ัง้องค์กรฯ 



 เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของคอลัมน์พืน้ฐานในทุกฉบับ ต ัง้แต่ฉบับที่  10-67 ซึ่ง เป็นการน าเสนอใน

รูปแบบสารคดีนัน้จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่ส าคญัคือ “ข่าว” และ “บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน” โดยที่

ในส่วนของการวิเคราะห์ในคอลัมน์อ่ืนๆจะมีการปรบัเปล่ียน และเปล่ี ยนแปลงไปทุกปี โดยจะมุ่งเน้นในการ

น าเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลทัว่ไปของประเทศพม่า การน าเสนอในแง่มุมที่หลากหลายเหล่านี ้

จะเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้ อ่าน หรือผู้รับสารสามารถที่จะเข้าใจ และมองเห็นประเทศพม่า

โดยรวมได้ครบทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม เป็นต้น 

 

5. ประเด็นเนือ้หาหลักที่น าเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์  

การน าเสนอประเด็นเนือ้หาผ่านวารสารสาละวินโพสต์จะอยู่บนพืน้ฐานของโจทย์ในการผลิตส่ือฯที่ ว่า 

“ปัญหาทางการเมืองในพม่านั้นได้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประชาชน?” ซึ่งในที่นีอ้าจได้แก่ ผลกระทบใน

เร่ืองสิทธิมนุษยชน, เร่ืองวฒันธรรม, และเร่ืองอ่ืนๆอีกมาก ฯลฯ โดยที่ประเด็นหลักจะอยู่ที่ เร่ืองของ “การเมือง ” 

ซึ่งหลังจากนัน้ก็จะแตกย่อยออกไปสู่เร่ืองอ่ืนๆที่เป็นปัญหาที่มีความหลากหลายซับซ้อน โดยผู้ วิจ ัยจะขอสรุป

ออกมาเป็นแผนผังที่แสดงถึงภาพรวมที่เป็นประเด็นเนือ้หาหลักที่น าเสนอผ่านวารสารสาละวินโพสต์ 

อย่างไรก็ตามนอกจากวารสารสาละวินโพสต์จะเต็มไปด้วยเร่ืองราว หรือเนือ้หาที่น าเสนอเป็นไปในเชิง

สลดหดหู่น่าสังเวชที่เกิดขึน้ในบริบททางสังคมการเมืองที่อยู่ภายใต้รฐับาลทหารเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ยังมี อีก

มุมหนึ่งที่บรรณาธิการฯก็พยายามคิดหามุมคอลัมน์ที่ไม่ตึง เครียดเกินไป เป็นมุมเบาๆสบายๆ อย่างเช่น 

“คอลัมน์ตามรอยฝัน” ซึ่งเป็นเร่ืองเบาๆเก่ียวกบัการตามหาและท าตามความฝันของแต่ละคนในประเทศพม่า 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ หรือให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ มีความฝัน โดยแสดงให้เห็นว่าแม้ประชาชนพม่าจะอยู่ใน

บรรยากาศทางสังคมการเมืองที่ตึงเครียดที่ทหารเข้าควบคุมทุกหย่อมหญ้า หากแต่ความฝันที่อยากจะเป็น ที่

อยากจะท าก็ไม่ได้ถูกควบคุมไปตามบรรยากาศทางสังคมการเมืองที่เกิดขึน้ 11  คอลัมน์ในลักษณะดังกล่าวนัน้

เป็นการพฒันาทางด้านการน าเสนอเนือ้หาในวารสาละวินโพสต์ของบรรณาธิการฯในยุคถดัมา เพื่อที่จะปิดช่อง

โหว่ค าติ หรือค าแนะน าจากผู้อ่านที่ว่า “เพราะเหตุใด ท าไมเร่ืองราวจากประเทศพม่านั้นมีแต่เร่ืองหดหู่  หรือไม่

ก็เร่ืองหนักๆ ผู้อ่านอยากเห็นแง่มุมท่ีเป็นมนุษย์ และแง่มุมดีๆบ้าง ”12 คอลัมน์ที่น าเสนอในเร่ืองนี  ้ได้แก่ เร่ือง 
                                                                 

11 วันดี สันติวุฒิเมธี, สาละวินโพสต์ฉบับสุดท้าย เปิดใจบรรณาธิการ ถอดบทเรียนเก้าปี ประมวลภาพความประทบัใจ . (เชียงใหม่ : ส านกัพิมพ์
นนัทพันธ์พริน้ติง้ จ ากัด, 2554), หน้า 9. 

12 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 8. 



“ความฝันของเด็กกะเหร่ียงพลัดถ่ินคนหน่ึง คือ การเก็บเงินส่งกลับไปช่วยพ่อแม่สร้างบ้าน หลังจากนั้นเธอจึง

อยากเก็บเงินเพื่อกลับไปท างานจิตอาสาในชุมชน”13 จึงเห็นได้ว่าในคอลัมน์ด ังกล่าวนัน้ไม่ได้สะท้อนให้เห็น

แง่มุมที่เป็นเพียงคนพม่าคนๆหนึ่งเท่านัน้ หากแต่ก็ได้แสดงให้เห็นว่า แม้จะฝันในส่ิงที่อยากจะท า แต่ในโลก

แห่งความเป็นจริงในพม่านัน้กลับมิอาจเป็นจริงได้ ซึ่งเม่ือพิจารณาดูถึงเด็กในค่ายผู้ ลี ภ้ ัยที่ต่างก็มีความฝันที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝันอยากเป็นหมอ พยาบาล วิศวกร ฯลฯ แต่ความฝันของเขาก็ไม่อาจ เป็นความจริงได้

เลย เพราะเม่ือวิเคราะห์ดูแล้วลักษณะดงักล่าวนัน้ไม่ได้เกิดขึน้มาจากการที่ เขาขาดความสามารถ หากแต่

เพราะพวกเขาตกอยู่ในสถานะของการเป็นผู้พลัดถ่ิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้พวกเขาเหล่านัน้ไม่สามารถเข้าสู่การ

ได้รบัการบริการขัน้พืน้ฐานทัว่ไปที่เป็นประโยชน์จากภาครฐัได้ โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีที่

รฐัจดัให้ พวกเขาเหล่านีก็้ไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าสู่รูปแบบอาชีพที่ตนเองวาดฝันไว้ได้เหมือนคนทั่วๆไปที่มี

เสรีภาพ และมีสถานะทางกฎหมายที่ให้การยอมรบัในความเป็นบุคคล ซึ่งส่ิงเดียวที่กลุ่มคนพลัดถ่ินสามา รถท า

ได้คือ การเป็นครูสอนอยู่ในค่ายผู้ลีภ้ยัได้เท่านัน้14 ปรากฎการณ์ด ังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหล่ือมล า้

ทางสังคมที่เกิดขึน้ ที่มีสาเหตุมาจากสถานะ และสถานภาพทางกฎหมายที่ให้การรับรองสถานะความเป็น

บุคคลในสังคมพม่า ฉะนัน้วารสารสาละวินโพสต์ก็จะเป็นตวักลางหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง

ที่มีอยู่ในประเทศพม่าที่รฐับาลไม่ได้ให้ความส าคญั หรือเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธี  เพื่อลด หรือเยียวยาปัญหา

ที่เกิดขึน้  

 นอกจากนัน้ก็ยงัมีคอลัมน์อ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งถือเป็นพฒันาการส าค ัญในการน าเสนอเนือ้หาข่าวสาร

ของวารสารสาละวินโพสต์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คอลัมน์ “กฎหมายเพื่อคนชายขอบ” โดยบรรณาธิการฯ จะ

มอบหมายให้มีผู้รบัผิดชอบในการเขียน ซึ่งส าหรบัคอลัมน์นีจ้ะเขียนโดย ศ .ดร.พันธ์ุพิทย์ กาญจนจิตรา สาย

สมุทร ซึ่งจะมีความส าคญัอย่างมากต่อกลุ่มผู้มีปัญหาไร้สัญชาติ , คอลัมน์ “เมนูอาหารชาติพันธุ์ ” ซึ่งจะเป็น

คอลัมน์เบาๆแนะน าอาหารของชนกลุ่มต่างๆ โดยบรรณาธิการฯได้ให้สัมภาษณ์ว่าในคอลัมน์นีจ้ะเป็นวิธีการ

หนึ่งที่สามารถเปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยพม่าได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการน าเสนอสาระต่างๆที่ เป็น

ประโยชน์ผ่านวารสารสาละวินโพสต์ โดยที่จะเชิญตัวแทนชนกลุ่มน้อยมาประกอบอาหารให้ดูกันเลย ซึ่ง

ระหว่างการท านัน้ก็จะมีทีมงานฯคอยบนัทึกวิธีการท าทุกๆขัน้ตอนอย่างละเอียด 15  ในคอลัมน์นี ถื้อได้ว่าเป็น
                                                                 

13 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 9. 
14 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 9. 
15 สัมภาษณ์ วันดี สันติวุฒิเมธี, บรรณาธิการวารสารสาละวินโพสต์, 23  เมษายน 2556. 



คอลัมน์ส าคญัที่องค์กรฯได้เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยในพม่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอเนือ้หาที่ เป็น

ประโยชน์ลงในวารสารสาละวินโพสต์ ซึ่งจะท าให้เกิดความน่าสนใจ หรือแม้กระทั่ง ผู้ อ่านที่ชื่นชอบในการ

ท าอาหาร ก็สามารถที่จะน าสูตร หรือวิธีการท าไปทดลองปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง การได้มาซึ่ง ข้อมูลในการเขียน

เนือ้หาคอลัมน์นีจ้ึงมีลักษณะเป็นไปในเชิงข้อมูลชัน้ต้นที่มาจากเจ้าของอาหารโดยตรง , คอลัมน์ “ต่างเร่ืองมุม

เดียว” ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่ไม่ได้หนกัมาก เพราะเป็นการน าเสนอโดยใช้ส่ือประเภทภาพยนตร์ แต่ทัง้นีท้ ัง้น ัน้

ผู้เขียนก็จะเลือกน าเสนอภาพยนตร์ในแง่มุมที่  สอดคล้องเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ภายในพม่า การเมือง รวมถึง

ด้านสังคมวฒันธรรมเป็นหลัก เช่น เร่ือง Beyond Rangoon สู้เพื่อเธอ อองซาน ซูจี , Not one less เด็กหัวใจสู้

และครูตวัน้อย, I am David – เด็กผู้ชาย หัวใจไม่ยอมแพ้ , Innocent Voices – เสียงบริสุทธ์ิหยุดสงคราม, 

Hotel Rawanda ทางเดียวที่เราจะรอดคือการช่วยเหลือกัน ”, Dirty Pretty Things ลบเหล่ียมเลว,  Offside 

ผู้หญิงก็มีหวัใจ, This prison where I live เม่ือตลกต้องกลายเป็นนกัโทษการเมือง ฯ  

จากลักษณะเบือ้งต้นเป็นเพียงตวัอย่างคอลัมน์ใหม่ๆที่ได้พฒันาขึน้มาในแต่ละยุคโดยทีมงานผู้ เขียน

อย่างต่อเนื่อง พฒันาการในการน าเสนอเนือ้หาที่หลากหลายดังกล่าว    นัยยะหนึ่ง มีที่มาจากการติชมของ

ผู้อ่านที่เสนอแนะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนท าให้เนือ้หาในวารสารสาละวินโพสต์ได้รับการพ ัฒนา และปรับปรุง

เพิ่มเติมเร่ือยมา กระนัน้พฒันาการในแต่ละยุคจึงเกิดขึน้มาเพื่อมุ่งหวังที่จะผลิตออกมาให้ผู้ อ่านมีความพึง

พอใจ หรือตอบสนองผู้บริโภคส่ือประเภทนีเ้ป็นส าคญั พร้อมทัง้จะท าให้เข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน 

และสภาวะปัญหาต่างๆที่ เกิดขึน้ในสังคม ซึ่งมาจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศพม่าที่มี

ผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อย ทุกกระบวนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารสาละวินโพสต์จึง เป็นไปเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในความเป็นจริงของคนทั่วไป และชนกลุ่มน้อยในพม่า รวมถึงเข้าใจสภาพความเป็นจริงทาง

การเมืองภายในพม่าที่เกิดขึน้ โดยมีหวัใจในการท างานที่ส าคญัคือ “การสร้างความเป็นธรรม” ให้แก่ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 
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