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การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจากข่าวความรุนแรงจังหวัดในชายแดนภาคใต้

ผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้และหนังสือพิมพ์ระดับชาติ1 
The Use of Modality in the Violence News in Border–provinces in 
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and National Newspapers
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บทคัดย่อ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาซึ่งเก่ียวกับการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะ(Modality)         

จากข่าวความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ผ่านหน้าหนึ่ง

ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ ชาวใต้ โฟกัสภาคใต้ และสมิหลาไทม์ กับหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ได้แก่ ไทยรัฐ 

และ มตชิน ตัง้แต่ปี 2547-2548, 2554-2555 รวมทัง้สิน้ 1,344 ฉบบั ผลการศกึษาพบว่ามกีารใช้ค�าว่า มัน่ใจ ยัน เชือ่ 

และต้อง แสดงทศันภาวะเพ่ือสร้างความมัน่ใจ ความเชือ่มัน่ ความเชือ่ และภาระรบัผดิชอบ ของท้ังผูม้อี�านาจของรฐั

และผู้เขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งท�าให้เห็นว่าการแสดงความรับผิดชอบของผู้มีอ�านาจอาจเสี่ยงต่อการจะเกิด

ความรุนแรงมากขึ้น และหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะให้ทัศนะความเชื่อท่ีสะท้อนความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของ

คนในพ้ืนท่ีมากกว่าหนังสอืพิมพ์ระดบัชาติ  

ค�าส�าคัญ:  ทัศนภาวะ ความรุนแรง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ระดับชาติ

Abstract
The objective of the study is to analyze the use of modality in the violence news 

in the south border provinces; namely Pattani, Yala , Narathiwat  and Songkhla on 1,344 
front pages of three local newspapers; namely Chaotai, Focus Phaktai and Samila Times 
and of two national newspapers, Thairath and Matichon, between 2004 and 2005, and 
2011 and 2012. The results show that modalities such words as confidence, confirm, believe, 
and must which are deontic modalities and so on are used to create confidence, trust, 
belief, and responsibility of the government and journalists. As a result, these words 
which show the responsibility of the government can contribute to an increased risk of 
violent acts. In addition, local newspapers indicate more attitudes related to the feelings 
of local people living in this area than national ones do. 
Keywords:  modality, violence, local newspapers and national newspapers

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่ LIA 550064S
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บทน�า

เหตุการณ์ความรนุแรงในภาคใต้เป็นท่ีรบัรูกั้นว่าเริม่รนุแรงขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา อนัเน่ือง

มาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่พุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากข้อมูลทางสถิติย้อนหลังในรอบ 11 ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2546 พบเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด 748 ครั้ง ในปี พ.ศ.2547-2548 เพียง 2 ปี 

มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 3,546 ครั้ง นับเป็นอัตราที่สูงขึ้นมากถึงร้อยละ 374 ของความไม่สงบในรอบ 11 ปี 

(ศรีสมภพ จติร์ภิรมย์ศร,ี 2549) จากข้อมลูทางสถิตนิบัเป็นเรือ่งน่าสนใจท่ีท�าให้นกัวชิาการหลายฝ่ายศกึษา

ปัญหานี้ไว้แตกต่างกันไป 

เกษียร เตชะพีระ (2550: 186-188) หนึ่งในนักวิชาการที่ศึกษาปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ 

ได้อธิบายความรุนแรงดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีมือที่สำม ซึ่งมีความเชื่อว่าความรุนแรง

มาจากการกระท�าของอกีฝ่ายทีไ่ม่ใชร่ฐัและประชาชนในพืน้ที ่กลุม่คนทีเ่ชื่อฝ่ายนี ้คอืรฐับาล (ในระยะหนึง่) 

ต�ารวจ และนักวิชาการบางส่วนที่อ้างว่ามาเลเซีย หรือซีไอเออยู่เบื้องหลัง ทฤษฎีขบวนกำรแบ่งแยกดินแดน 

ทฤษฎีน้ีเชื่อว่ามีกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน เช่น บีอาร์เอ็น พูโล เบอร์ซาตู ฯลฯ กลุ่มกองทัพและ

ทหารนอกราชการทางภาคใต้จะเชื่อทฤษฎีนี้ ทฤษฎีความรุนแรงฝ่ายรัฐ มีความเชื่อว่ารัฐเป็นฝ่ายใช้อ�านาจ

กับประชาชนมลายูมุสลิมก่อน เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  ผู้เชื่อทฤษฎีน้ี ได้แก่ นายจตุรนต์ ฉายแสง     

รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อท่ีฝ่ายทหารไม่เห็นด้วยจนท้ายท่ีสุดรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจ 

ต่อข้อเสนอทฤษฎน้ีี และทฤษฎกีบฏชาวนา ซึง่มาจากบทความของนิธิ เอยีวศรวีงศ์ แต่ไม่มกีารสานต่อความคิด 

จึงเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้รับความสนใจ 

ผลของเหตกุารณ์ความรนุแรงทีส่ร้างความเสยีหายทัง้ชวิีตและทรพัย์สนิของผูค้นท่ีได้รบัผลกระทบ 

ได้รับการยกระดับให้เป็นปัญหาระดับชาติ เรื่องราวความรุนแรงจึงได้รับการน�าเสนอผ่านส่ือต่างๆ ต้ังแต่       

ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่งนับเป็นสื่อท่ีน่าสนใจในการน�าเสนอข่าวเหตุการณ์          

ความรุนแรง เพราะหนังสือพิมพ์ถือเป็นสื่อที่เข้าถึงคนจ�านวนมากและราคาไม่แพง หนังสือพิมพ์ถือเป็นสื่อ      

ทีส่ะท้อนเหตกุารณ์ในสงัคมขณะน้ัน การน�าเสนอข่าวสารต่าง ๆ  ต้องผ่านการคดักรองจากกองบรรณาธิการ

ของหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน ๆ ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงอาจมิใช่ส่ือท่ีน�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ยังอาจเลือกหรือไม่เลือกน�าเสนอความจริงในบางแง่มุมของข่าวสาร

ให้ผู้อ่านก็ได้ ดังที่ วิลาสินี พิพิธกุล (2545: 289) ได้กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นกระจกสะท้อน   

ความจริง (reflect social truthfully) เหมือนที่เช่ือกันมาเท่าน้ัน แต่หนังสือพิมพ์ยังได้ท�าหน้าท่ีสร้างและ    

เลือกสิ่งที่วินิจฉัยว่าเป็นความจริงให้แก่สังคมด้วย (produce a truthful news account) 

แฟร์เคลาฟ์ (Fairclough, 1989) จึงเห็นว่าสื่อมวลชนมีอ�านาจบางอย่างซ่อนอยู่ เพราะผู้ผลิตสื่อ

ในฐานะผูส่้งสารย่อมมคีวามคดิเหน็ส่วนบคุคล ซึง่ความคิดเห็นเหล่าน้ีอาจมส่ีวนสร้างและส่งผลต่อความคิด

และพฤติกรรมของผู้รับสารได้ เช่น ภาพข่าวอาชญากรรมที่เห็นรายละเอียดของการตายอย่างชัดเจน 

ได้ถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนผู้อ่านข่าวรู้สึกเคยชินกับภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้เห็นว่าเรื่องของ

การฆาตกรรมเป็นเรือ่งธรรมดา ผูร้บัสารบางคนจงึอาจแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดยีวกันกับข่าวทีเ่คยได้เหน็ภาพ
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  หนงัสอืพิมพ์ในประเทศไทยมท้ัีงหนังสอืพิมพ์ระดบัชาตทิีผ่ลติเพ่ือคนท้ังประเทศ มยีอดการผลติและ

จ�าหน่ายจ�านวนมาก และหนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินท่ีผลติข้ึนเพ่ือคนในท้องถ่ินโดยเฉพาะ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) 

ได้จ�าแนกความแตกต่างของหนังสอืพิมพ์ท้ังสองชนิดไว้ ดงัน้ีคอื หนังสอืพมิพ์ระดบัชาตจิะเน้นข่าวกว้าง ๆ 

ทั้งประเทศ ให้ความส�าคัญกับความบันเทิง และการโฆษณาสินค้าและบริการให้แก่คนในสังคมส่วนกลาง

เป็นหลกั ส่วนหนังสอืพมิพ์ท้องถ่ินจะเน้นข่าวท้องถ่ินโดยเฉพาะโดยเสนอแนะงานด้านสาธารณะ ความบนัเทงิ 

และการโฆษณาสินค้าและบริการแก่คนในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก

 หนงัสอืพิมพ์ระดบัชาตแิละหนังสอืพิมพ์ท้องถ่ินสามารถน�าเสนอข่าวในเรือ่งเดียวกันท่ีอาจมเีน้ือหา

และกลวิธีทีแ่ตกต่างกนัได้ และความแตกต่างน้ีย่อมมผีลกับความคดิของผูร้บัสาร ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษากลวิธี

การใช้ภาษาในข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้จากหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์ท้ังสองประเภท 

ซึ่งกลวิธีทางภาษาทีผู่ว้จิยัเลอืกน�าเสนอในทีน้ี่ ได้แก่ กลวิธีการใช้ค�าแสดงทศันภาวะ เน่ืองจากกลวธีิดงักล่าว

มีความน่าสนใจท่ีมากไปกว่ามีถ้อยค�าภาษาท่ีใช้สื่อสารปกติ เพราะถ้อยค�าที่ผู้เขียนข่าวเลือกใช้สามารถ

สะท้อนทัศนะหรือความเห็นของผู้เขียนข่าวหรือบุคคลในข่าว จนท�าให้ผู้อ่านรับสารในมุมทัศนะของผู้ท่ีมี

อ�านาจสื่อในมือ ทัศนะดังกล่าวย่อมมีผลต่อผู้รับสาร ท้ังท่ีเป็นผู้รับสารในพ้ืนท่ี ผู้ก่อความไม่สงบ และ

ประชาชนทั่วไป ซึ่งหากเป็นทัศนะของผู้มีอ�านาจ ผลท่ีเกิดจากทัศนะน้ันอาจสะท้อนหรือสร้างความรุนแรง

ให้เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศกึษากลวิธีทางภาษา การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจากข่าวความรนุแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้แก่ จงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธิวาส และสงขลา ผ่านหน้าหนึง่หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้และหนังสอืพิมพ์

ระดับชาติ

กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์

ความคดิในเรือ่งของความรนุแรง (violence) ม ี2 ลกัษณะ คอื ความรนุแรงแบบแคบ (contracted 

notion of violence) คอืความรนุแรงทีเ่กดิจากการใช้ก�าลงัเป็นหลกั เช่น การโบยต ีท�าร้ายร่างกาย การฆ่า เป็นต้น 

และความรุนแรงแบบกว้าง (expanded notion of violence) คือความรุนแรงที่เกิดจากระบบหรือโครงสร้าง

ของสงัคม บางคนเรยีกว่า “ความรนุแรงเชงิโครงสร้าง” (structural violence) เช่น ระบบทาสหรอืความยากจน

ที่ท�าให้คนไม่มีทางเลือก ความส�าคัญของการวิเคราะห์ ไม่ใช่การจ�าแนกประเภท แต่คือการตั้งการท�าหน้าที่

ของท้ังสองประเภท ว่าความรุนแรงทางพฤติกรรมอยู่บนพ้ืนฐานความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งได้รับการ

ป้อนความคิด ความเชื่อในระดับวัฒนธรรมอีกต่อหนึ่ง (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2551: 20-21) 

ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับแนวคิดความรุนแรงดังกล่าวเน่ืองจากความรุนแรงของพ้ืนที่สี่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นความรนุแรงทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าเกิดจากการใช้ก�าลงั ท�าร้ายร่างกายหรอืท�าร้ายคนในพ้ืนที่

จนถึงชีวิตที่น�าเสนอผ่านสื่อ ซึ่งความรุนแรงดังกล่าวแน่นอนว่ามีความรุนแรงเชิงโครงสร้างเก่ียวข้องด้วย 

เพราะความแตกต่างทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครองที่ท�าให้คนในพื้นที่

กลายเป็นคนอื่น แม้กระทั่งเรื่องของภาษา ดังที่รอสส์ (Ross, 2007: 127-144 อ้างถึงในศรัณย์ วงศ์ขจิตร, 
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2556: 69) ได้กล่าวว่า “โดยเฉพาะในรัฐชาติสมัยใหม่ที่ต้องการจะสถาปนา ‘ภาษาทางการ’ (official 

language) โดยเลือกใช้ภาษาของคนส่วนใหญ่ (majority) จึงหยิบใช้ ‘ภาษา’ ของตนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์

ทางวัฒนธรรมในการเรียกร้องเขตปกครองตนเอง” 

การจัดการท้องถ่ินโดยเน้นการปกครองแบบรวมศูนย์ย่อมก่อให้เกิดปัญหา หรือเป็นความรุนแรง  

เชิงโครงสร้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดความรุนแรงเชิงพฤติกรรมตามมา ความรุนแรงท่ียาวนานดังกล่าวได้รับ          

การน�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ อาทิ หนงัสอืพิมพ์รายวันทีไ่ม่เพียงแต่สะท้อนภาพความรนุแรงทีเ่กิดในพ้ืนทีเ่ท่าน้ัน 

หากแต่การท�าหน้าทีส่ือ่มวลชนยังสามารถเลอืกน�าเสนอข่าวสารตามทัศนะของสือ่มวลชนทีม่ต่ีอเหตกุารณ์

ความรุนแรงเช่นกัน 

แนวคิดในการวิเคราะห์ความรุนแรงที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษานั้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2549) ที่ศึกษาวาทกรรมภาคใต้และ

ความรุนแรงในสังคมไทย โดยเน้นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนในปี 2547 พบว่า ภาษาสะท้อนให้เห็น

ความคิดที่มีต่อปัญหาความรุนแรง การแบ่งแยกดินแดนและภาพของชาวไทยเชื้อสายมาเลย์ ซึ่งสื่อมวลชน

ที่มีฐานอยู่ที่กรุงเทพฯได้ให้ภาพความรุนแรงโดยเรียกกลุ่มดังกล่าวว่า “โจรใต้” และเรียกว่า “ขบวนการ

แบ่งแยกดินแดน” ซึ่งอาจต้องการย�้าภาพลักษณ์ที่มีอยู่แล้วว่าคนไทยเชื้อสายมาเลย์เป็นคนดุ น่ากลัว และ

พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าอยู่หรือไม่น่าไปเยือน

การใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์ที่สร้างภาพความน่ากลัวให้เกิดกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

โดยเฉพาะการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะก็เป็นอีกหน่ึงกลวิธีท่ีน่าสนใจว่า การแสดงทัศนะของบุคคลในข่าว

กับผูเ้ขยีนข่าวน้ันจะสือ่สะท้อนความรนุแรงในลกัษณะใด ซึง่ไม่ใช่เป็นเพียงการวิเคราะห์เฉพาะท่ีตัวภาษาเท่านัน้ 

ทั้งงานวิจัยของกฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ข้างต้นและงานของผู้วิจัยเองต่างก็ได้

รบักรอบแนวคดิจากทฤษฎวีาทกรรมวิเคราะห์เชงิวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis)2 ในส่วนท่ีเกิดจาก

การตีความตัวบทโดยใช้เครื่องมือทางภาษาหรือกลวิธีทางภาษา เพื่อตีความบริบททางสังคมหรือผู้ผลิตสื่อ

และผูร้บัสาร ซึง่แนวคดิดังกล่าวนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการวิเคราะห์ทีม่าของการใช้ถ้อยค�าภาษาทีแ่ฝง

ไปด้วยอคตเิบือ้งหลงัในการใช้ถ้อยค�านัน้ หรอืพลงัอ�านาจทีเ่กดิจากการใช้ถ้อยค�าซึง่อาจมผีลต่อสงัคมส่วนใหญ่  

ในฐานะท่ีผ่านตัวกลางส�าคัญก็คือสื่อมวลชน หรือผู้มีอ�านาจท่ีน�าเสนอผ่านสารก็เป็นอีกเรื่องส�าคัญในการ

สร้างหรือลดทอนความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดดังกล่าว ในการวิเคราะห์กลวิธี

ทางภาษา ในการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจากพาดหัวข่าวความรุนแรงของหนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภท

2 “CDA is interested in linking linguistic analysis to social analysis. More specifically, CDA is interested in social 

problems such as dominance, power abuse, discrimination (racist, sexist, nationalist, ethnicist, etc.) and the role 

that language plays in reproducing, or resisting such iniquitous social realities.” (Richardson, 2007: 237)
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การเก็บข้อมูลและวิธีการวิจัย

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากข้อความพาดหัวข่าวและเนื้อความในข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน     

อันได้แก่ โฟกัสภาคใต้ สมิหลาไทม์ และชาวใต้ และหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ได้แก่ ไทยรัฐ และมติชน

โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะข่าวความรุนแรงทางภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2548 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการ

เกิดเหตกุารณ์ส�าคญั และปี พ.ศ.2554- 2555 ซึง่ถือเป็นช่วงเวลาปัจจบุนัในการท�าวิจยัเพ่ือแสดงความต่อเน่ือง

ของเหตุการณ์ความรุนแรง โดยไม่ได้เน้นศึกษาการเปรียบเทียบเวลา จากข้อมูลหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

ระยะเวลา 1 ปี จะได้ 144 ฉบับ รวมข้อมูลทั้งสิ้น 576 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ระยะเวลา 1 ปี 

จะได้ 192 ฉบับ รวมข้อมูลทั้งสิ้น 768 ฉบับ รวมข้อมูลทั้งสิ้น 1,344 ฉบับ

ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการอธิบายปรากกฏการณ์การใช้ภาษาหรือกลวิธีทาง

ภาษาของข่าวหน้าหน่ึง ข่าวเฉพาะความรนุแรงในสีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาศยัความรูท้างภาษาศาสตร์

ในการวิเคราะห์ ซึ่งกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทความน้ีผู้วิจัยจะน�าเสนอเฉพาะกลวิธีการใช้ทัศนภาวะ  

ผลการวิจัย

1. กลวิธีทางภาษา

 การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในท่ีนีผู้วิ้จยัเลอืกวิเคราะห์ถ้อยค�าทีใ่ช้ในการพาดหวัข่าวและเน้ือข่าว

หน้าหน่ึง ท้ังจากหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ผู้วิจัยพบกลวิธีทางภาษาที่น่าสนใจคือ   

การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะท่ีแสดงความคดิของบคุคลเก่ียวกับความรนุแรงทีเ่กิดข้ึนกับสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะ

ทัศนภาวะคือตัวการส�าคัญในการบ่งบอกตรรกะ ทัศนภาวะได้มาจากข้อสังเกตท่ีมากกว่าภาษา         

ซึ่งเกี่ยวกับการแสดงทัศนะของผู้พูด Logical modality (บางครั้งใช้ค�าว่า aleteutic modality) อันเกี่ยวกับ

ความจ�าเป็น ความเป็นไปได้ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในทางภาษาศาสตร์มีทัศนภาวะส�าคัญ 2 มิติ 

คือ epistemic modality ซึ่งเกี่ยวข้องกับความแน่นอนหรือความสงสัย ความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ หรือ      

ค�าอื่นที่แสดงทัศนะของผู้พูดเกี่ยวกับความจริง และ deontic modality ซึ่งเกี่ยวกับภาวะหน้าที่ การอนุญาต 

และการสั่งห้าม) (Cruse, 2006: 109-110)

การใช้ค�าแสดงทศันภาวะหรอืท่ี นววรรณ พันธุเมธา (2549) เรยีกว่าค�าบอกความเหน็ เช่น ต้อง ย่อม 

น่ำ อำจจะ ควรจะ เห็นจะ ท่ำจะ คงจะ พึง เป็นต้น ซึ่งน�าไปประกอบกับค�าว่า ได้ หรือค�าว่า ไม่ เพื่อแสดง

ความรู้สึก ความคิดเห็นที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดังข้อความ “Modality is a cover term for devices 

which allow speakers to express varying degrees of commitment to, or belief in, a proposition.” 

(Saeed, 2003: 135-138) ทัศนภาวะ จงึเป็นค�าทีม่หีลายลักษณะท่ีจะท�าให้ผู้พูดแสดงระดับของการให้ค�ามัน่

หรอืความเชือ่ในบางเรือ่ง  โดยเฉพาะการใช้ค�าคณุศพัท์และวิเศษณ์ เช่น ค�าว่า แน่นอน (Certain) น่ำจะเป็น 

(Probable) ท่ำทำง (Likely) อำจจะเป็น (Possible) หรอืค�าแสดงทศันคตท่ีิต้องการการพิสจูน์ (Propositional 

Attitude) เช่น รู้ว่ำ... เชื่อว่ำ... คิดว่ำ... สงสัยว่ำ... อีกทั้งยังมีการใช้กริยาช่วยหรือ ที่เรียกว่า modal verbs 

2 ลกัษณะ คอื ทัศนภาวะสญัชาน (Epistemic Modality) ซึง่เป็นการส่งสญัญาณบางอย่างจากผูพู้ดท่ีเก่ียวกับ
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ความรูท่ี้ผูพู้ดม ี(the speaker is signaling degrees of knowledge.) และทัศนภาวะปรพัิทธ (Deontic Modality) 

คอื การแสดงความคดิของผูพู้ดผ่านแนวคดิต่างๆ ในสงัคม ได้แก่ ภาระหน้าท่ีหรอืการบงัคับ ความรบัผดิชอบ 

และการอนุญาต (the verbs mark the speaker’s attitude to social factors of obligation, responsibility 

and permission.) นอกจากนี้ยังมีรูปประโยคเงื่อนไขซึ่งแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมุติ เช่น If I were rich, 

I would be living somewhere hotter. วิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการให้ความหมายในโลกแห่งความเป็นไปได้ 

(Possible World Semantics)

การใช้ค�าแสดงทศันภาวะเหมอืนจะขดักับหลกัการน�าเสนอข่าวท่ีเป็นข้อเทจ็จรงิ แต่ในความเป็นจรงิ 

การน�าเสนอข่าวพาดหัวหรือเนื้อข่าวสั้นในหน้าหน่ึงหนังสือพิมพ์ก็พบค�าแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่

อาจเป็นความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในข่าวและทัศนะของผู้เขียนข่าวร่วมด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง 1  3 จว.ใต้ปลอด “ก่อกำรร้ำย” แม้วยัน ทรท.สงบใน 1 เดือน (15/03/47 มติชน)

ตัวอย่าง 2  “แม้ว” มั่นใจครบ 1 ปีไร้เหตุร้ำย พิจิตรส่ง นปพ.36 นำยเสริมใต้ 04/01/48 มติชน)

ตัวอย่าง 3  นำยกฯทกัษณิม่ันใจวนัฮำรรีำยอ ไม่มเีหตุกำรณ์รนุแรงเพรำะส่ังก�ำชบัเจ้ำหน้ำท่ีทุกฝ่ำย

ท�ำงำน (3/11/2548 ไทยรัฐ)

ตัวอย่าง 4  ทักษิณปลื้มจนท.งำนได้ผล ปรำบโจรภำคใต้

มั่นใจสูญพันธุ์ระเบิดมือถือฆ่ำอีก 2 พี่น้อง (7/11/2548 ไทยรัฐ)

ตัวอย่าง  5  ‘ทักษิณ’ยันพกปืนจ�ำเป็นคนพื้นที่หนุน14 ข้อ‘กอส.’ 

‘ทักษิณ’ยืนยันแก้ไฟใต้สมำนฉันท์อย่ำงเดียวไม่ได้ ต้องท�าคู่ขนำนใช้ กม.บังคับด้วย 

รับปากไม่มีศำลเตี้ย (28 ก.ค. 48 มติชน)

ตัวอย่าง 6  โฆษกรัฐบำลระบุผู้ก่อเหตุร้ำยยังเคลื่อนไหวหำรือกันอีกแต่ติดต่อทำงโทรศัพท์น้อยลง 

ยันนำยกฯ ลงใต้ตรวจรำชกำรแน่ พร้อมปลอบขวญัชำวใต้ “ทักษณิ” ยันไม่มผีูบ้รสิทุธ์ิตำยในกำรปรำบปรำม

ผู้ก่อเหตุ 28 เมษำฯ ไม่เชื่อมีซ้อม-ยิงหัวอย่ำง กก.สิทธิฯ ระบุ ชี้ไม่สอบถำมแค่คนสองคนแล้วมำสรุปไม่ได้ 

ครป.-น.ร. ไทยในฮำวำยเรยีกร้องพูดควำมจรงิ “บญัญัต”ิ เตือน รบ.อย่ำงระแวงญำติคนตำย (03/05/47 มติชน)

ตวัอย่าง 7  ผบ.ทบ.ให้ประชำชนหนักแน่น ชีฝ่้ำยร้ำยพยายามดิสเครดิตรฐักรณีรำยงำนตัวของกลุ่มเสีย่ง 

(15 ธ.ค. 48 มติชน)

ตัวอย่าง 8  ทหำรโชว์ผลงำนเฉยีบล้อมจบัตำย “หัวโจกอำร์เคเค” ระดับ ผบ.หน่วยติดอำวุธ ขณะซ่องสุม

ก�ำลังวำงแผนก่อเหตุร้ำยอีกระลอก  (21 พ.ย. 54 ไทยรัฐ)

ตัวอย่าง 9  หัวใจคนใน 3 จว.ชำยแดนใต้ร้อนแทบแตกสลำยเหตุกำรณ์บำนปลำย ฆ่ำรำยวัน 

ตร.ล่ำสุดนำยดำบจรำจรยิงเจำะหัวกลำงตลำดสด เย้ยหยำมอ�ำนำจรัฐสุดข้ัว เด้งบิ๊ก ตร.ภำค 9 ระนำว 

เชื่อผลพวงศึกศักดิ์ศรีกับ 9 อรหันต์ นำยพันสีเขียวและพิษสถำนกำรณ์ (26/03/47 ชำวใต้)

ตวัอย่าง 10  สอบประวัตโิจรยิงต�ำรวจขำยโจ๊ก แทบไม่น่าเชือ่เป็นทัง้ชดุรกัษำหมูบ้่ำนหลำนผูใ้หญ่บ้ำน

ส่วนอีกรำยช่วยแม่ขำยน�้ำชำหน้ำคิวรถทุกวัน (26/03/48 ชำวใต้)



33วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 ประจำาเดือนมกราคม - เมษายน 2559

 จากตวัอย่างข้อ 1-5 แสดงให้เห็นการเลอืกใช้ค�าแสดงทัศนภาวะ ค�าว่า “มัน่ใจ ยัน ยืนยัน” ค�าเหล่าน้ี

เป็นการแสดงความเช่ือมั่นในทัศนะของผู้แก้ปัญหาความรุนแรง ในท่ีน้ีคือผู้มีอ�านาจสูงสุด ซึ่งขณะน้ัน คือ

นายกทักษิณ ชินวัตร การให้ความมั่นใจจากผู้น�าประเทศย่อมมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ประชาชนในประเทศถึงภาวการณ์ท่ีมปัีญหาว่าจะได้รบัการแก้ไขได้ในเรว็วัน รวมถึงการแสดงทศันะพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้วยค�าว่า “ปลื้ม” น�ามาซึ่งทัศนะท่ีผู้น�าสามารถยืนยันถึงความปลอดภัย

ที่จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวได้ และนายกทักษิณ ยังใช้ค�าแสดงทัศนภาวะเพ่ือ

สร้างว่าเชือ่มัน่ว่า “ ต้องท�ำ รบัปำก” ซึง่บ่งบอกถึงความมัน่ใจ ความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีในฐานะผูน้�าประเทศ

ว่าสามารถจะจัดการปัญหาความรุนแรงได้อย่างแน่นอน

 ขณะท่ีตัวอย่าง 6-7 มีความสอดคล้องกับตัวอย่างท่ี 1-5 เน่ืองจากผู้แสดงทัศนภาวะในข่าวก็คือ       

ผู้มีอ�านาจหรือผู้จัดการแก้ปัญหาความรุนแรงจากหน่วยงานภาครัฐ โฆษกรัฐบาลก็คือตัวแทนรัฐบาลท่ีให้

ความเชื่อมั่นด้วยค�าว่า “ยัน และ แน่” ถึงปฏิบัติการการท�าหน้าที่ของนายกทักษิณ รวมถึงเนื้อข่าวได้ระบุถึง

การสร้างความเชื่อมั่นจากนายกฯส�าทับอีกครั้งว่า “ยัน” รวมถึงการแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยการ

ระบุค�าแสดงทัศนภาวะว่า “ไม่เชื่อ” ต่อกรรมการสิทธิฯ และใช้ค�าว่า “ชี้” ซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่า

เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงในทัศนะของตน นอกจากนี้ยังมีค�าแสดงทัศนภาวะเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจาก

ประชาชนของ ผบ.ทบ.ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง ด้วยค�าว่า “หนักแน่น” 

และมีค�าบอกความเชื่อตัวเองว่า “ชี้” ฝ่ายที่เป็นศัตรูจะให้ร้าย เป็นต้น การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะดังกล่าว 

นอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้ว 

ยังเป็นการปลอบขวัญและให้ก�าลังใจประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง 

แม้ว่าค�าแสดงทัศนภาวะดังกล่าวที่สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจจากผู้น�าท่ีผู้วิจัยให้เหตุผล

ไปข้างต้น หากสงัเกตให้ดจีะพบว่า สิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีค่อนข้างสวนทางกับความเป็นจรงิ โดยเฉพาะความมั่นใจ

ที่นายกฯ ระบุเป็นเงื่อนไขของเวลาว่าปัญหาดังกล่าวจะสงบภายในเมื่อไร สถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุด

ในระยะเวลาเท่าใด รวมถึงการระบวิุธีการแก้ปัญหาทีบ่อกว่า “‘ทกัษณิ’ยืนยันแก้ไฟใต้สมำนฉนัท์อย่ำงเดียวไม่ได้ 

ต้องท�าคู่ขนำนใช้ กม.บังคับด้วย รับปากไม่มีศำลเตี้ย (28 ก.ค. 48 มติชน)” การใช้ค�าแสดงความเชื่อมั่น

ดังกล่าวน่ากังวลว่าทัศนะของนายกฯ เห็นว่าเรื่องของสมานฉันท์ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการบังคับใช้

กฎหมาย ซึง่อาจตคีวามได้ว่าเรือ่งสมานฉนัท์คอืการสร้างสนัต ิขณะท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นการใช้ความ

รุนแรงที่ถูกต้อง 

 ส่วนตัวอย่างที่ 8-10 เป็นการแสดงทัศนะของผู้เขียนข่าว ดังนั้นการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจะอยู่ใน

ลกัษณะของความเชือ่ การคาดคะเน ได้แก่ “แทบ แทบไม่น่ำเชือ่ และ เชือ่” เพ่ือแสดงความรูส้กึความประหลาดใจ

กับเหตกุารณ์ความรนุแรง หรอืเพ่ิมอรรถรสของเน้ือข่าว แต่สิง่ทีเ่ป็นข้อสงัเกตคอื ตวัอย่าง 8 มกีารใช้ค�าแสดง

ทัศนภาวะว่า “เฉียบ” เพ่ือชื่นชมในความสามารถของทหารท่ีจัดการกับผู้ก่อเหตุได้ ขณะท่ีตัวอย่าง 9-10 

มาจากหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจะสะท้อนทัศนภาวะที่แสดงความประหลาดใจในสิ่งท่ีไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือ

เป็นไปได้ที ่ผูก่้อเหตจุะเป็นคนกันเองหรอืคนภายในหมูบ้่าน หรอืสะท้อนให้เห็นถึงความรูส้กึของผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ี 
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หรือความเชื่อเรื่องของการโยกย้ายต�ารวจที่คิดว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ เป็นต้น 

การใช้ค�าแสดงทัศนะของผู้เขียนข่าวจึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะยืนยัน

ความเป็นไปของเหตุการณ์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้เขียนข่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหา

โดยตรงในการสร้างความเชื่อมั่น แต่อีกนัยหน่ึงกลับสะท้อนความใกล้ชิดชุมชนท่ีผู้เขียนข่าวมีมากกว่า

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ของรัฐ

 เมื่อพิจารณาการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจากหนังสือพิมพ์หน้าหน่ึงท้ังสองประเภทแล้วพบว่า 

การเลือกน�าเสนอทัศนะของบุคคลในข่าวหรือแม้แต่ตัวผู้เขียนข่าวเองนั้นเป็นทัศนะที่ผ่านการเลือกน�าเสนอ

ของผู้เขียนข่าว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นถ้อยค�าที่แสดงทัศนะเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น หรือความเชื่อท่ีมีต่อเหตุการณ์

ความรุนแรง บางครั้งค�ายืนยันท่ีไม่เป็นจริงก็อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่จะตามมา อีกทั้ง

ฝ่ายผู้ก่อเหตุการณ์ไม่สงบก็ยังเป็นอีกกลุ่มหน่ึงที่เสพสื่อเช่นประชาชนท่ัวไป การกระท�าดังกล่าวบางครั้ง

อาจดูเหมือนเป็นการย่ัวยุให้เกิดการกระท�ารุนแรงเพ่ือท้าทายอ�านาจรัฐ ซึ่งอาจสุ่มเส่ียงต่อความปลอดภัย

ของประชาชนที่จะตามมา ดังนั้นการสะท้อนความจริงของหนังสือพิมพ์ที่แสดงทัศนะของผู้มีอ�านาจรัฐแล้ว 

หนังสือพิมพ์ยังเป็นเสมือนสื่อที่ส่งต่อความรุนแรงดังกล่าวไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชน

ทั่วไปเมื่ออ่านข่าวความรุนแรงนี้  

1.2 การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะจากหนังสือพิมพ์สองประเภท

กลวิธีทางภาษาท่ีส�าคัญในท่ีน้ีคือการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะ ซึ่งผู้วิจัยเลือกค�าแสดงทัศนภาวะ          

ที่แสดงความเชื่อมั่นหรือมั่นใจมาวิเคราะห์นับจ�านวนเพ่ือเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์สองประเภท ผลการ

นับจ�านวนหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับได้ผลดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 1 แสดงกลวิธีการใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์สองประเภท

การศึกษาเชิงสถิติท่ีแม้ว่าปริมาณของหนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภทจะไม่ได้มีจ�านวนท่ีเท่ากัน           

แต่จ�านวนร้อยละดังกล่าวก็พอจะสะท้อนความคิดของผูเ้ขียนข่าวหรอืสือ่มวลชนท่ีมต่ีอเหตกุารณ์ความรนุแรง 

จากข้อมลูในตารางหากสงัเกตในภาพรวมก็จะพบว่าจ�านวนของหนังสือพิมพ์แห่งชาติมมีากกว่าหนังสอืพิมพ์

ท้องถ่ิน ในจ�านวนร้อยละ 63.27 และ 36.73 แต่หากลองพิจารณาในบางค�า เช่น ยัน ซึ่งหนังสือพิมพ์

ใช้ในความหมายเดยีวกับค�าว่า ยืนยัน บางครัง้ต้องการให้ส้ันลงจนเหลือเพียงค�าว่า ยัน เพ่ือบอกความมัน่ใจน้ัน 
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จ�านวนของหนังสือพิมพ์มติชนก็ปรากฏมากกว่าส�านักพิมพ์อื่น ขณะท่ีค�าว่า ต้อง ซึ่งเป็นค�าแสดงทัศนะ       

เพ่ือบอกภาระหน้าท่ีน้ัน พบว่าหนังสอืพิมพ์ไทยรฐัและชาวใต้มจี�านวนมากกว่าหนงัสอืพิมพ์อืน่ ความแตกต่าง

เฉพาะดังกล่าวอาจเป็นลักษณะเฉพาะของหนังสือพิมพ์นั้นๆ ที่มีลีลาการเขียนข่าวต่างกัน หรืออาจบ่งบอก

ว่าหนังสือพิมพ์มติชนให้ความสนใจกับการแสดงความเชื่อมั่นมากกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น 

 แม้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินอาจไม่ได้มอีทิธิพลในวงกว้างมากเท่ากับหนังสอืพิมพ์ระดบัชาตท่ีิมปีรมิาณ

คนอ่านมากกว่า แต่ลกัษณะของการเลอืกใช้ค�าแสดงทัศนภาวะอาจจะเป็นส่ิงท่ีแสดงทัศนะท้ังของบคุคลในข่าว

ซึง่ก็คอืบคุคลส�าคญัท่ีมผีลต่อความรนุแรงท่ีเกดิขึน้ รวมถึงผู้เขียนข่าวในฐานะส่ือมวลชนผูม้หีน้าท่ีเสนอข่าว

ให้กับประชาชนให้ได้รับข่าวสารท่ีแฝงไปด้วยทัศนะของผู้เขียนข่าว ดังน้ันการวิเคราะห์ค�าแสดงทัศนภาวะ

จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู ้เขียนข่าวพึงระมัดระวังในการน�าเสนอข่าวที่มีความละเอียดอ่อนเช่น

เรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นได้

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่แสดงความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหน้าหน่ึงของ

หนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภทนั้น พบกลวิธีทางภาษาที่สามารถสะท้อนหรือสื่อความคิดเกี่ยวกับความรุนแรง

ทีเ่กิดขึน้ การใช้ค�าแสดงทัศภาวะเป็นกลวิธีน่าสนใจในการน�าเสนอแง่มมุทศันะของตวับคุคลทีอ่ยู่ในข่าวหรอื

คนเขียนข่าวได้อย่างเด่นชัดกว่ากลวิธีอ่ืน โดยมีหลักฐานทางภาษาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีท�าให้เห็นว่า 

การวิเคราะห์หรือตีความของผู้วิจัยยังอยู่ภายใต้กรอบของการวิเคราะห์หรือตีความผ่านการเลือกใช้ภาษา

ของบุคคลในข่าวหรือคนเขียนข่าวเอง

ผลจากการวิจัยพบว่ามีการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะทั้งทัศนภาวะสัญชาน (Epistemic Modality) 

และทัศนภาวะปริพัทธ (Deontic Modality) คือมีท้ังการแสดงความมั่นใจ เชื่อมั่น ความเชื่อ ภาระหน้าท่ี         

ความรับผิดชอบที่ผู้มีอ�านาจของรัฐมีต่อประชาชน รวมถึงทัศนะของผู้เขียนข่าว เช่น ค�าว่า ยัน ยืนยัน มั่นใจ        

เชื่อ ไม่เชื่อ แทบ และต้อง

การใช้ค�าแสดงทัศนภาวะสะท้อนมมุมอง ความคดิของผูใ้ช้ว่ามคีวามคดิ ความเชือ่ ท่ีมต่ีอเหตกุารณ์

ความรนุแรงอย่างไร แม้ส่วนหน่ึงจะเป็นเรือ่งของการแสดงถึงภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แต่การแสดงออกถึง

ความคิดบางคร้ังอาจสุ ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรงข้ึนได้ หรือการใช้ค�าแสดงทัศนภาวะของ

หนังสือพิมพ์ในฐานะสื่อมวลชนจึงควรจะน�าเสนอเหตุการณ์ตามความเป็นจริงโดยปราศจากทัศนะ

ก็เป็นสิ่งส�าคัญ หนังสือพิมพ์พึงระวังเป็นอย่างย่ิงในสถานการณ์ท่ีอันตราย วิกฤตหรืออาจจะน�าไปสู่

ความเข้าใจผิด หรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจได้

ลักษณะของหนังสือพิมพ์สองประเภทที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสามารถ

สะท้อนความใกล้ชดิชมุชนได้มากกว่าหนังสอืพิมพ์ระดบัชาต ิซึง่นอกจากจะส่งผลต่อความรูส้กึของผูอ่้านที่

เป็นคนในพื้นที่แล้วการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนท้องถิ่น ยังถือเป็นตัวแทนคนในชุมชนที่จะสะท้อนความคิด 

ความเห็นให้ผู้มีอ�านาจได้เข้ามาให้ความส�าคัญแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้
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งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์กับนกัภาษา นักวิชาการ และหน่วยงานของภาครฐั ทัง้ในด้านการประยุกต์

ใช้ทฤษฎีทางภาษาในท่ีนีค้อืการใช้ค�าแสดงทศันะภาวะ ซึง่หากศกึษาทฤษฎีดงักล่าวโดยละเอยีด ก็จะสามารถ

น�าทฤษฎีทางภาษานี้ไปประยุกต์ใช้ศึกษาข้อมูลอื่นๆ หรือการเข้าใจถึงความแตกต่างของหนังสือพิมพ์

ทัง้สองประเภทกอ็าจส่งผลให้ผู้ทีอ่ยูใ่นแวดวงหนงัสือพมิพ์ได้มีผลงานวจิัยนี้เป็นกรณศีกึษา เพือ่พัฒนางาน

ทางด้านสือ่ต่อไป รวมถึงการท�าหน้าท่ีในฐานะของสือ่มวลชนท่ีควรตระหนกัรูว่้าสือ่มอี�านาจในมอืทีส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดข้ึน นอกจากน้ีปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นที่รับรู้มาเป็นระยะเวลานาน การจะแก้ปัญหาอาจต้องใช้หลายวิธีควบคู่กัน การท�างานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับความรุนแรงในพ้ืนที่ดังกล่าวก็อาจเป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้รู้ว่านักวิจัยมิได้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

และยังคงเรียกร้องให้รัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหานี้ให้ยุติลงโดยเร็ว

อภิปรายผลการวิจัย

 การน�าเสนอข่าวที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น      

ที่ได้เป็นเพียงข่าวอาชญากรรมในสังคมท่ัวไป ปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาส�าคัญของชาติ แม้เหตุการณ์

จะเกิดข้ึนเฉพาะชายแดนภาคใต้ก็ตาม แต่ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นสามารถขยายผลเป็นวงกว้างได้ ดังที่เรา

ได้เห็นปรากฏการณ์การขยายตัวของความรุนแรงที่เริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547

 

ข่าวสารท่ีน�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ สือ่ทีเ่ข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น

หนังสอืพิมพ์ท้องถ่ินหรอืหนังสอืพิมพ์ระดบัชาตก็ิตาม จรรยาบรรณของการท�าหน้าท่ีสือ่สารมวลชนไม่ได้ต่างกัน 

เนือ้หาการน�าเสนอข่าวสาร จงึไม่อาจปฏิเสธความรบัผดิชอบถึงผลท่ีจะตามมาได้เลย

ในด้านการน�าเสนอข่าวแบบสันติวิธีนั้นได้มีข้อเสนอส�าหรับผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนท่ีต้องการ

ความสันติ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพความขัดแย้งที่มีเพียงสองฝ่ายที่จะเอาชนะกัน เพราะผลที่ตาม

ย่อมต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ สื่อควรวิเคราะห์แยกสองฝ่ายออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ที่มีเป้าหมายต่างกันเพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์หลายรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการแยกเป็นกลุ่มเป็นพวก เพ่ือไม่ให้เกิดอคติและเห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรู 

ผู้สื่อข่าวควรสร้างความเข้าใจว่าธรรมชาติของคนย่อมมีทั้งดีและไม่ดี ผู้ที่สนใจวิธีการน�าเสนอข่าวแบบ

สันติภาพสามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้ที่ www.transcend.org/pjmanual.htm (ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า 2549) 

ความต้องการในการน�าเสนอข่าวแบบสันติวิธีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการศึกษา วิจัยเรื่อง         

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงหลาย ๆ ประเด็นในปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในประเด็นที่ใกล้เคียงกับงาน

ของผูว้จิยัมากทีส่ดุ คอืเรือ่งวาทกรรมภาคใต้และความรนุแรงในสงัคมไทย ของ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

และ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2549) ซ่ึงก็มีข้อเรียกร้องถึงการท�าหน้าท่ีของส่ือมวลชน หรือมีการสะท้อน

วัตถุประสงค์แฝงเพ่ือสะกิดเตือนให้ผู้มีอ�านาจสื่อ ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญหรืออ�านาจของภาษาท่ีจะมีผล

ต่อความคิดของ   ผู้รับสารได้ ผลการวิจัยน้ีจะขยายวงข้อมูลจากงานวิจัยดังกล่าว โดยการเพ่ิมกลุ่มข้อมูล

ที่เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน อันจะท�าให้เห็นความแตกต่างในการน�าเสนอประเด็นข่าว ซึ่งอาจได้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการเรียกร้องแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง 

http://www.transcend.org/pjmanual.htm
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นอกจากการวิพากษ์การท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนจะเป็นทีก่ล่าวถึงหรอืให้ความส�าคญั เพราะเชือ่กันว่า

สื่อถือเป็นผู้มีอ�านาจสาธารณะ การศึกษาครั้งน้ีของผู้วิจัย ยังท�าให้เห็นว่า ผู้มีอ�านาจของรัฐ โดยเฉพาะ

ผู้น�าประเทศก็มีบทบาทส�าคัญในการเพ่ิมหรือลดความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นได้ เพราะบางครั้งสื่อก็ไม่อาจเลือก

ปฏิเสธความจริงที่มาจากค�าพูดหรือการใช้ภาษาของผู้น�าประเทศได้ การสะกิดเตือนในที่นี้จึงหมายรวมถึง

ผูม้อี�านาจในการแก้ไขปัญหาทุกฝ่าย ให้พึงระมดัระวังการใช้ภาษาในสือ่สาธารณะ เพราะผลกระทบจะเกิด

เป็นวงกว้างกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีอ�านาจใดๆ อยู่ในมือ
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