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รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
   การแพร่กระจายของวิทยุชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส่วนสําคญัในการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของส่ือใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในบริบทของการก่อความไม่สงบและการแบ่งแยกระหวา่งชาวมุสลิมมาเลยแ์ละชาว
ไทยพุทธในภาคใตข้องประเทศไทย การวิจยัน้ีจะถามคาํถามสําคญัท่ีวา่บทบาทอะไรท่ีวิทยุชุมชนส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพุทธและมุสลิม โดยจะกล่าวถึงศกัยภาพของวทิยชุุมชนในการเป็นเสียงต่อชุมชน ท่ีซ่ึง
ถูกละเลยจากส่ือท่ีส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวกบักรุงเทพฯเสียมากกวา่ ซ่ึงวิทยุชุมชนในภาคใตย้งัอยู่
ในหนทางท่ีจาํกดัในการมีส่วนทาํใหก้ารสร้างพื้นท่ีสาธารณะระหวา่งเช้ือชาติเกิดข้ึน. 
  การสํารวจดาํเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงสังเกตไดว้่าปัจจยัเช่นการครอบงาํของชนชั้นกลางใน
หมู่นกัเคล่ือนไหวทางวิทยุชุมชนและการตรวจสอบตนเอง เป็นผลลพัธ์มาจากความกลวัท่ีจะตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงทาํใหเ้ป็นการจาํกดัส่ือมวลชนในระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชนต่างจงัหวดัหรือในเมืองจะรับผิดชอบ
ในการก่อตั้ง ดาํเนินการและผลิตเน้ือหาสําหรับสถานีวิทยุชุมชน ซ่ึงเป็นภาพท่ีแตกต่างจากภาพพจน์ของ  
นกัเคล่ือนไหววิทยุชุมชน ผูท่ี้กล่าวอา้งวา่ตนเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชาวนา ผูห้ญิง เด็กและเยาวชน ซ่ึงใน
ความเป็นจริงนั้นกลุ่มเหล่าน้ีมกัจะอยูน่อกเหนือจากการผลิตส่ือทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นผูป้ระกาศ
วิทยุชุมชนมกัขาดระบบและวิธีในการประเมินความสนใจของผูฟั้ง และสืบเน่ืองจากการศึกษาเน้ือหาของ
วทิยชุุมชน จึงมีขอ้เสนอท่ีสาํคญั ในการทาํใหเ้กิดความชดัเจนและลดการใชค้าํท่ีแตกต่างและตรงกนัขา้มกนั
อยา่งรุนแรง อาทิเช่น แบบดั้งเดิม..ทนัสมยั หมู่บา้น..เมือง ศาสนาพุทธ..ศาสนาอิสลาม คุณธรรม..ความชัว่ร้าย 
เหยื่อ..ผูก่้อเหตุร้าย นอกจากนั้นประเด็นท่ีบอบบางต่อรากฐานการก่อความไม่สงบหรือความสงบสุขของ
การมีอยู่ของชาวพุทธและมุสลิมควรเป็นประเด็นทัว่ไปท่ีควรหลีกเล่ียง ส่วนท่ีสําคญัยิ่งไปอีกคือการผลิต
เน้ือหาของวิทยุชมชนท่ีดาํเนินตามเช้ือชาติ นอกจากนั้นวิทยุชุมชนยงัประสบปัญหาอยา่งมากในการก่อตั้ง 
“พื้นท่ีสาธารณะ” สถานท่ีท่ีกลุ่มหรือวฒันธรรมท่ีหลากหลายจะสามารถแบ่งปันทั้งค่านิยม เช้ือชาติ ชนชั้น
และเพศสภาพร่วมกนัได ้
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หลกัการ เหตุผล และการทบทวนวรรณกรรม 

  ทีส่าธารณะ (Public Sphere) ความรุนแรง (Violence) และการผสมผสานเป็นชาติของชนกลุ่มน้อย 
(National Integration of Minorities) 

 ตามแนวคิดของไอเซ็นสตาดท์ (Eisenstadt) พื้นท่ีสาธารณะเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ในการสร้างประชา
สังคม (civil society) ในแง่ท่ีว่า กลุ่มประชาสังคมทาํให้ตนเองเป็นท่ีรู้จกันอกเหนือจากวงจรของคนกลุ่ม
เล็กๆหรือวงจรความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มเล็กๆ )ชุมชน( ผา่นทางพื้นท่ีสาธารณะ นอกจากน้ี พื้นท่ีสาธารณะ
เปรียบเสมือนเวที (forum) ท่ีให้คนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อการพฒันาสังคม จนเกิดเป็นฉันทามติ 
(consensus) และความดีงามร่วมกนั (common good) ดงันั้น คาํถามท่ีเกิดข้ึนคือ พื้นท่ีสาธารณะสามารถ
ครอบคลุมพรมแดนของกลุ่มชาติพนัธ์ุและชุมชนต่างๆ และเอ้ือให้เกิดสังคมในความแตกต่างหลากหลายท่ี
นาํไปสู่ฉันทามติชุมชนหรือไม่ กล่าวคือ การดาํรงอยู่ร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือการยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นความดีงามร่วมกนัหรือไม่ 

 ในทรรศนะน้ี ความสัมพนัธ์ท่ีสงบสุขและย ัง่ยืนระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ไม่ได้แปลว่า ความ
เขา้ใจแบบเหมารวม (stereotype) และคาํพูดท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชงั (hate speech) ไดห้ายไป ปัญหา
พื้นฐาน ๒ ประการในความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือและกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ๑( ความสัมพนัธ์แบบสันติตอ้ง
อาศยัส่ือเป็นผูใ้ห้ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งหมด และ ๒( ช่วยสร้างฉนัทามติขา้มกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุท่ีเอ้ือให้ทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกนัได ้ยกตวัอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีประชากรท่ีพูดภาษา
สวิส-เยอรมนัจะตอ้งอยู่ร่วมกบัประชากรท่ีพูดภาษาฝร่ังเศส โดยส่ือไม่ไดเ้พียงเปิดพื้นท่ีให้กลุ่มคนต่างๆ   
ไดแ้สดงออกทางความคิดในภาษาท่ีแตกต่างกนั ส่ือยงัทาํหนา้ท่ีท่ีสําคญัในการสร้างความรู้หรือความเขา้ใจ
ร่วมกนับนพื้นฐานของความแตกต่างทางประเพณีและภาษา คนท่ีพูดภาษาเยอรมนัไดเ้รียนรู้ภาษาฝร่ังเศส 
และคนท่ีพูดฝร่ังเศสก็ไดเ้รียนภาษาเยอรมนัเช่นกนั ส่ิงสําคญัคือ พวกเขาทราบวา่ สถาบนัทางการเมืองและ
ความเป็นเอกภาพของชาติเป็นส่ิงท่ีพวกเขามีร่วมกนั ด้วยเหตุน้ี เอกภาพบนความแตกต่างหลากหลาย          
จึงสามารถเกิดข้ึนได ้ 

 อลัเบิร์ต เฮิร์ชแมน (Albert Hirschman) อธิบายไวว้า่ ฉนัทามติของชาติไม่ไดเ้ป็นมรดกสืบทอดมาจาก
วฒันธรรมดั้งเดิม และไม่ไดเ้ป็นผลผลิตจากสติปัญญาของผูน้าํหรือกลุ่มปัญญาชนทั้งหลาย ในทางตรงกนั
ขา้ม ฉนัทามติเป็นผลมาจากความขดัแยง้ทางประวติัศาสตร์ระหวา่งชนชั้นนาํ ชนชั้น และกลุ่มต่างๆ ดงันั้น
ความสัมพนัธ์ท่ีสงบสุขและย ัง่ยืน จึงข้ึนอยู่กบัหนทางและกระบวนการท่ีไดรั้บการยอมรับร่วมกนัในการ
จดัการกบัความขดัแยง้ตามหลกัความดีงามร่วมกนั โดยพื้นท่ีสาธารณะมีหนา้ท่ี ๒ ประการ อนัไดแ้ก่ ๑( เป็น
เวทีท่ีใชส้นทนาเร่ืองผลประโยชน์และความขดัแยง้อนัหลากหลาย ๒( พร้อมกบัหาขอ้ปฏิบติัท่ีเหมาะสม ซ่ึง
พื้นท่ีสาธารณะไดก่้อให้เกิดสถาบนัต่างๆ ข้ึนมาใหม่ท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกกลุ่ม และสร้างฉนัทามติท่ีย ัง่ยืน
ข้ึน แนวทางน้ีเป็นตวัอย่างของระบบสวสัดิการสังคมจาํนวนมากในยุโรป ซ่ึงตอบสนองความต้องการ
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ทางการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ อีกหน่ึงตวัอย่างได้แก่ สิทธิในการปกครองตนเองของคน อาเจะห์ 
(Acehnese) ในประเทศอินโดนีเซีย ภายหลงัการต่อสู้ท่ีรุนแรงของปัญญาชน จึงไดรั้บอิสระในการปกครอง
ตนเองจากรัฐ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นการบูรณาการอาเจะห์เขา้กบัรัฐชาติอินโดนีเซีย ฉันทามติในเซาธ์ ธีรอล 
(South Tyrol) ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั ในแง่น้ี ฉนัทามติของวฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายเป็นงานท่ียาก
และเรียกร้องใหก้ลุ่มต่างๆ ทั้งหลายไดล้ะอตัลกัษณะเฉพาะของตน และทาํการโตเ้ถียงกนัในพื้นท่ีสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 

 อยา่งไรก็ตาม วทิยไุม่ไดมี้บทบาทตามอุดมคติเสมอไป แมใ้นยามท่ีชนชั้นนาํทอ้งถ่ินไม่ไดใ้ชส้ถานี
วทิยชุุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่แนวคิดซ่อนเร้นบางอยา่ง วิทยุยงัคงสามารถสร้างความแตกต่างทาง
วฒันธรรมจนกลายเป็นการขีดเส้นแบ่งพรมแดนทางวฒันธรรมระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินและกลุ่ม
ศาสนาต่างๆ ในแง่น้ี ส่ือทอ้งถ่ินอาจดาํเนินการตามแนวทางท่ี ลาครัว (Lacroix) เรียกวา่ ‚ตรรกะกลุ่ม‛ (club 
logic) ในลกัษณะท่ีกลุ่มผลิตขอ้มูลข่าวสารสําหรับผูฟั้งเฉพาะกลุ่ม ความพิเศษของตรรกะกลุ่มคือ ผูฟั้งและ
ผูผ้ลิตรายการเป็นสมาชิกในกลุ่ม (club) เดียวกนั โดยเส้นแบ่งระหวา่งผูฟั้งและผูผ้ลิตนั้นไม่ชดัเจน ตรรกะ
กลุ่มจึงเป็นระบบท่ีใชอ้า้งอิงตนเอง (self-referencing) เทคโนโลยขีองส่ือมีบทบาทสําคญัต่อกลุ่มศาสนาและ
กลุ่มก่อความรุนแรง แมแ้ต่กลุ่มท่ีมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงและดาํเนินรอยตามลทัธิจารีตนิยมจาํนวนมาก 
ยงัมกัใชส่ื้อสมยัใหม่ในการเผยแพร่แนวคิดของตน 

  การกดีกนัทางวฒันธรรม (Cultural Exclusion) และการส่ือสารในความขัดแย้งที่รุนแรง 

 ตรรกะของการกีดกนัทางวฒันธรรมมีความสําคญัในสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีรุนแรง ในแง่หน่ึง
กระบวนการทางประวติัศาสตร์จาํนวนมากไดเ้อ้ือให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะในทอ้งถ่ินทางตอนใตข้องประเทศไทย 
อนัไดแ้ก่ การสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย รวมถึงการลดระดบัการควบคุม (Censorship) โดยรัฐ การ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางสังคม การเพิ่มระดบัการศึกษา และการเขา้ถึงส่ือระดบัทอ้งถ่ินอย่าง
วทิยแุละอินเตอร์เน็ต อีกแง่หน่ึงปัจจยัหลายประการไดล้ดทอนการส่ือสารระหวา่งชุมชนชาวพุทธกบัชุมชน
ชาวมุสลิมต่างๆ ในพื้นท่ี 

ก) ส่ือระดบัชาติไม่ไดเ้ปิดพื้นท่ีสาธารณะสําหรับภาคใตข้องไทย เพราะตั้งอยูบ่นฐานของมุมมองทาง
การเมืองท่ีรวมศูนยอ์ยูใ่นกรุงเทพ ผูค้นในพื้นท่ีภาคใตข้องไทยทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมไม่พอใจ
และไม่ไวใ้จส่ือระดบัชาติ ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีมีความสาํคญัมากอยา่งเหตุการณ์การวางระเบิดรถยนต์
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงส่ือของกรุงเทพมกัไม่ออกอากาศรายงานความรุนแรงในพื้นท่ี
ภาคใตใ้นวงกวา้ง หรือนาํเสนอบทวเิคราะห์เชิงลึกเลย 

ข) ส่ือส่ิงพิมพ์ระดับท้องถ่ิน เช่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ มีจาํนวนน้อยมาก กลุ่มนักการเมือง
ทอ้งถ่ินไม่ไดเ้ปิดพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ถึงแมว้า่ อินเตอร์เน็ตจะมีความเป็น
พหุนิยม แต่ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงส่ือประเภทน้ี 
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ค) กระบวนการฟ้ืนฟูอิสลาม (Islamic Revival) และระดบัการเขา้ถึงส่ือท่ีสูงข้ึน ไดคุ้กคามวฒันธรรม
การอยูร่่วมกนัระหวา่งศาสนาในพื้นท่ีภาคใตข้องไทย ปัญญาชนชาวมาเลยมุ์สลิมและอิหม่ามโจมตี
แนวคิดอิสลามแบบดั้งเดิมในพื้นท่ีภาคใตข้องไทย ท่ีให้คาํอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างชาว
มุสลิมกับชาวพุทธ วาทกรรมเก่ียวกับอิสลามต่างๆ ท่ีพบในสถานศึกษาผ่านทางหนังสือและ
อินเตอร์เน็ต สะทอ้นความเป็นพหุนิยมดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเพิ่มข้ึน แต่ความเป็นพหุนิยมดงักล่าว 
ไม่ไดส้ร้างพื้นท่ีสาธารณะ แต่กลบัสร้างความแตกแยกระหวา่งกลุ่มศาสนาต่างๆ 

ง) แมแ้ต่ในชีวิตประจาํวนัอย่างในร้านกาแฟหรือร้านอาหาร ผูค้นหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงความรุนแรง
หรือบ่อเกิดของปัญหา ขอ้มูลข่าวสารมกัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของข่าวลือ และถูกถ่ายทอดภายในชุมชน
ศาสนาหน่ึงๆ เท่านั้น 

 ประเด็นสาเหตุของความรุนแรงและความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนาต่างๆ ท่ีไม่ไดผ้า่นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของสาธารณะ จะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และนาํไปสู่การขยายตวัของความรุนแรง 
เน่ืองจากชุมชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั หน่ึงในขอ้เท็จจริงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นท่ีภาคใต้ของไทยคือ ผูก่้อความไม่สงบไม่ยอมรับว่า ตนเป็นผูก่้อเหตุความรุนแรง และปล่อยให ้        
ผูส้ังเกตการณ์กล่าวถึง ‚การสมรู้ร่วมคิดอยา่งลบัๆ‛ (conspiracy of silence) (Abuza ๒๐๐๙) ซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัหลกัปฏิบติัในการแบ่งแยกดินแดนของบาสค ์(Basque) หรือ ไอร์แลนด์เหนือ เพราะไม่มีคาํเตือนใดๆ 
ก่อนการโจมตี ไม่มีการเรียกร้องใดๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัเหตุความรุนแรง และไม่มีกลุ่มใดอา้งความรับผิดชอบ 
ความสําคญัของการอา้งความรับผิดชอบคือ ใชว้ิเคราะห์ขอ้เรียกร้องของผูก้ระทาํผิด และส่วนหน่ึงเป็นการ
เขา้ถึงตรรกะท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เม่ือชาวพุทธไม่สามารถจาํแนกระหว่างผูก่้อ
ความไม่สงบกบัชาวมาเลยท่ี์เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พวกเขาจึงสงสัยว่า หมู่บา้นมาเลยท์ั้งหมดมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ความไม่สงบ แมว้า่ชาวบา้นนั้นจะไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งก็ตาม หรือมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี กลยุทธ์การส่ือสารของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม BRN-Coordinate ไดมุ้่งทาํลายการส่ือสารระหวา่งรัฐไทย
กบัชุมชนมุสลิมทั้งหลาย รวมถึงระหวา่งชุมชนชาวมุสลิมกบัชุมชนชาวพุทธ (Helbardt ๒๐๑๑) 

 ชาวพุทธจาํนวนมากท่ีรู้สึกไม่ปลอดภัย ได้เดินทางออกจากพื้นท่ีหรือลดการติดต่อส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนักบัชาวมุสลิม ส่งผลให้ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหว่างชายมุสลิมกบัชาวพุทธท่ีสั่งสมมาใน
อดีตถูกคุกคาม และความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะควบคุมผูก่้อความไม่สงบ หรือการแสดงพลัง
ร่วมกนัต่อตา้นความรุนแรงลดน้อยถอยลง ผลท่ีตามมาอีกประการหน่ึงคือ การผูกขาดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
โดยกลุ่มหวัรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึน จนนาํไปสู่การแบ่งขั้ว (Polarization) ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 แมว้า่ อตัลกัษณ์เฉพาะจะทาํใหช้นกลุ่มนอ้ยต่อตา้นการเขา้ครอบงาํทางวฒันธรรมโดยเสียงส่วนมาก
ได ้แต่ชนกลุ่มนอ้ยกลบัเส่ียงต่อการสร้างวฒันธรรมแบบเผด็จการ (Totalitarian Culture) ข้ึน การวิเคราะห์
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บทบาทของวิทยุชุมชนในกระบวนการยอมรับและกีดกนัทางวฒันธรรมในความสัมพนัธ์ระหว่างคนส่วน
ใหญ่กบัชนกลุ่มนอ้ย รวมทั้งในกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยเองจึงเป็นส่ิงสาํคญั 

ค าถามในการวจัิย มีดงัต่อไปน้ี 

๑. สถานีวทิยชุุมชนสนบัสนุนการส่ือสารขา้มพรมแดนชาติพนัธ์ุต่างๆ และเคารพวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัหรือไม่ 

๒. สถานีวทิยชุุมชนรายงานและวเิคราะห์ปัญหาความรุนแรงทางตอนใตข้องไทยอยา่งไร 
๓. สถานีวิทยุชุมชนส่งเสริมให้เกิดฉันทามติทางการเมืองระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคใตข้องไทย

หรือไม่ 
๔. สถานีวทิยชุุมชนมีส่วนสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่การก่อเหตุความรุนแรงหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

๑. เพื่อประเมินวา่ วทิยชุุมชนในภาคใตข้องไทยเป็นแหล่งข่าวท่ีมีความเป็นอิสระและเป็นสะพานเช่ือม
ระหวา่งชุมชนชาวพุทธกบัชุมชนมาเลยมุ์สลิมในทอ้งถ่ินไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

๒. เพื่อศึกษาวา่ วทิยชุุมชนทาํการผลิตซํ้ าทางความคิด )โดยเจตนาหรือไม่เจตนา( เร่ืองการแบ่งแยกชาติ
พนัธ์ุในกลุ่มศาสนาทั้งสองมากนอ้ยเพียงใด 

๓. เพื่อศึกษาว่า สมาชิกกลุ่มชาติพนัธ์ุ )มาเลย์มุสลิม/ชาวไทยพุทธ( เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมและ
ศาสนาของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนจากวทิยชุุมชนมากนอ้ยเพียงใด  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ทาํการศึกษาผลกระทบของการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียงต่อปัญหาความรุนแรงในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้ จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ๕ สถานีวิทยุชุมชน และผูฟั้งจาํนวน ๒๐๐ คน ระหว่าง
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง มีนาคม ๒๕๕๖ โดยทาํการวจิยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อนัไดแ้ก่ การสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และการสํารวจ 
(survey) 
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แนวทางการศึกษาและวธีิการด าเนินการ 

  วธีิวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

  งานวิจยัช้ินน้ีใชว้ิธีการวิจยัขั้นพื้นฐานของสังคมศาสตร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้สําหรับรวบรวมข้อมูล เพื่อทาํความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และเหตุท่ีนําไปสู่
พฤติกรรมในการใช้วิทยุชุมชน โดยมุ่งเน้นเหตุผลท่ีผูจ้ดัรายการนาํเสนอเพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆ หาก
ตอ้งการทราบวา่ ทาํไมผูจ้ดัรายการในภาคใตข้องประเทศไทยจึงหลีกเล่ียงการสนทนา ออกอากาศประเด็น
เหตุของความรุนแรงในพื้นท่ี ไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ สามารถใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กท่ี
เป็นตวัแทนทอ้งถ่ินต่างๆ 

๑. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) หลกัการสําคญัของการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง คือ การกาํหนดคาํถามไวล่้วงหน้า แต่คาํตอบสามารถมีลกัษณะเปิด
กวา้ง โดยข้ึนอยู่กับผูใ้ห้สัมภาษณ์ นอกจากน้ี ลําดับของคาํถามสามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ ขอ้ดีของเทคนิคการสัมภาษณ์น้ี มีดงัต่อไปน้ี 
๑) เพิ่มมุมมองใหม่ของคาํถามการวจิยั 
๒) ผูใ้หส้ัมภาษณ์สามารถแสดงตรรกะการใหเ้หตุผลของตน 

  การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างใชส้าํหรับการรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 เจา้ของสถานีวทิยชุุมชน 
 พนกังานของสถานี 
 นกัข่าว 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ 

  คาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ มีดงัต่อไปน้ี 

เกีย่วกบัการจัดรายการ 

๑. ท่านเคยไดร้ายงานข่าวท่ีเกิดข้ึนใน ๓ จงัหวดัชายแดนใตห้รือไม่ ข่าวอะไรบา้ง 
๒. ปัญหาในการจดัรายการของท่านท่ีประสบบ่อยท่ีสุดเก่ียวกบัอะไร สาเหตุมาจากอะไร 
๓. ท่านคิดว่า จากโครงสร้างของสถานีท่ีท่านจดัรายการอยู่ มีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการนาํเสนอ

เน้ือหาในรายการของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
๔. มีการรายงานขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมของชุมชนท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัหรือไม่ เช่น รายงาน

กิจกรรมศาสนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของสมาชิกท่ีต่างศาสนา หรือต่างภาษาในชุมชนเดียวกนั 



 ๑๐ 

๕. ข่าวสารและขอ้มูลท่ีท่านใช้จดัรายการ ท่านไดม้าจากแหล่งข่าวใด จากท่ีไหน และท่านพิจารณา
ความน่าเช่ือถือจากแหล่งข่าวโดยวธีิใด 

๖. แหล่งข่าวท่ีให้ข้อมูลท่านนั้น ได้รับการเอ้ือประโยชน์จากท่านเร่ืองอะไรบ้าง หรือระหว่างกัน
อยา่งไร 

๗. สถานีวทิยชุุมชนของท่าน มีการนาํเสนอข่าวเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบ่อยแค่ไหน 
๘. เม่ือมีการนาํเสนอข่าวความขดัแยง้ ส่วนใหญ่มาจากการใหข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด 
๙. เม่ือท่านตอ้งรายงานข่าวความขดัแยง้ ความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึน ท่านรายงานข่าวตามขอ้มูลท่ีมีอย่าง

เดียว หรือมีการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมด้วยหรือไม่ วิเคราะห์ด้วยตนเอง หรือนําผูเ้ช่ียวชาญมาร่วม
วเิคราะห์ดว้ยหรือไม่ 

๑๐. มีการนาํข่าวลือท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มารายงานหรือไม่ หากมี รายงานเพื่ออะไร และข่าวลือท่ีนาํเสนอ
หรือเกิดข้ึนในชุมชน ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัอะไรมากท่ีสุด สาเหตุมาจากอะไร 

เกีย่วกบัความคิดเห็นจากประสบการณ์ 

๑. จากการท่ีท่านติดตามข่าวสารท่ีผา่นมา ท่านคิดวา่ข่าวเร่ืองอะไร ท่ีเป็นข่าวเด่นของภาคใต ้และข่าว
ใดเป็นข่าวเด่นของพื้นท่ี ๓ จชต. 

๒. จากการท่ีท่านติดตามข่าวสาร ท่านพบการเปล่ียนแปลงการรายงานของข้อมูลข่าวเป็นไปตาม
ช่วงเวลาและสถานการณ์หรือไม่ ข่าวนั้น คือเร่ืองอะไร ยกตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 

๓. จากประสบการณ์และปัจจุบนั ท่านคิดวา่ การนาํเสนอรายการของวทิยชุุมชนของชาวไทยพุทธ หรือ
ชุมชนมุสลิม มีการแสดงออกซ่ึงความอคติระหวา่งกนัหรือไม่ 

๔. จากประสบการณ์และความคิดเห็นของท่าน เม่ือมีการรายงานถึงสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
มีความแตกต่างของขอ้มูล รายละเอียด หรือความคิดเห็น แตกต่างกนัหรือไม่ ในระหวา่งวิทยุชุมชน 
และสถานีของรัฐ 

เกีย่วกบัการแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห์ 

๑. ท่านคิดวา่ รายการท่ีท่านจดันั้น มีบทบาทในการแสดงความชอบธรรมต่อกระบวนการการทาํงาน
ของรัฐ หรือการแสดงออกของขบวนการก่อการร้าย หรือไม่ เพราะเหตุใด 

๒. ท่านคิดว่า วิทยุชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง 
ยกตวัอยา่ง 

๓. ท่านคิดว่า วิทยุชุมชนมีบทบาทในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนท่ีนับถือศาสนา 
ความเช่ือ และวฒันธรรมต่างกนัไดอ้ยา่งไร ยกตวัอยา่งประกอบ 

๔. ณ ปัจจุบนั ท่านคิดวา่ วิทยุชุมชนสามารถเป็นตวัเช่ือมโยงให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนระหว่างชาว
ไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นท่ีหรือไม่ อยา่งไร 



 ๑๑ 

๕. ท่านคิดวา่ จริยธรรมของนกัจดัรายการวทิย ุส่ิงใดสําคญัท่ีสุด และควรจะมีจริยธรรมในการนาํเสนอ
ข่าวอยา่งไร 

๖. ท่านคิดว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์รุนแรงในภาคใต ้วิทยุชุมชนได้มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีข้ึน
หรือไม่  อยา่งไร 

๗. ท่านคิดวา่ กสทช. มีประโยชน์หรือสามารถช่วยใหก้ารทาํงานของวทิยชุุมชนดีข้ึนไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 คาํถามข้างต้นดัดแปลงมาจากตวัช้ีวดัการพฒันาของส่ือจาก ‚International Council of the 
International Programme for the Development of Communication‛ (IPDC) ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ แหล่งท่ีมาลาํดบั
ท่ี ๒ คือ รายงาน ‚Digital Media in Conflict-Prone Societies‛ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ โดย Centre for 
International Media Assistance (CIMA) ตวัช้ีวดั ๒ ประการสําหรับประเมินบทบาทของส่ือในความขดัแยง้
ภายในพื้นท่ีภาคใตข้องไทย ได้แก่ ๑( ตวัช้ีวดัเชิงโครงสร้าง )วิธีการจดัตั้งส่ือ( ๒( ตวัช้ีวดัเน้ือหารายการ 
ตวัช้ีวดัเชิงโครงสร้างใชส้ําหรับประเมินระดบัการพึ่งพาของส่ือต่อตวัแสดงต่างๆ อาทิเช่น รัฐ ผูก่้อความไม่
สงบ หรือกลุ่มธุรกิจ ยิง่ส่ือเป็นอิสระจากตวัแสดงเหล่าน้ีมากเท่าใด ก็จะถูกควบคุมนอ้ยลงเท่านั้น นอกจากน้ี 
ตวัช้ีวดัเชิงโครงสร้างยงัใหค้วามสาํคญักบั ระดบัความเป็นมืออาชีพของนกัข่าวทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 แบบสอบถามตอ้งการประเมินว่า วิทยุชุมชนส่งเสริมการรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ความ
รุนแรงในพื้นท่ีภาคใตข้องไทยมากน้อยเพียงใด ส่ือในกรุงเทพมกัไม่กล้านาํเสนอรายงานการวิเคราะห์เชิงลึก
เก่ียวกบัประเด็นความรุนแรงและอาศยัแหล่งข่าวของรัฐบาล ในจุดน้ี วิทยุชุมชนสามารถมีบทบาทท่ีสําคญั
ในการใหข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือพร้อมบทวเิคราะห์ เน่ืองจากชาวบา้นมกัไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบักรณีความรุนแรง
ต่างๆ ในลกัษณะของข่าวลือ นอกจากน้ี แบบสอบถามยงัตอ้งการประเมินวา่ หากผูใ้ห้สัมภาษณ์คิดวา่ วิทยุ
ชุมชนมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมใหเ้กิดสันติภาพในภาคใต ้วทิยชุุมชนจะสามารถสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการ
สร้างสันติสุขไดอ้ยา่งไร 

๒. การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) การวิเคราะห์เน้ือหามีความสําคญั เน่ืองจากเน้ือหาของ
ส่ือมีส่วนช่วยสร้างมุมมองของกลุ่มชาติพนัธ์ุ )การผลิตซํ้ าทางความคิด( นอกจากน้ี เน้ือหาของส่ือยงัสามารถ
กาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ กบัรัฐ ดงันั้น การวิเคราะห์เน้ือหาจึงใชส้ําหรับประเมินวา่ 
วิทยุชุมชนรายงานข่าวสารเก่ียวกับกลุ่มศาสนาท่ีแตกต่างกันและการดาํรงอยู่ร่วมกันของวฒันธรรม              
ท่ีหลากหลายอยา่งไรบา้ง วิทยุชุมชนเป็นตวัแทนทางวฒันธรรมของกลุ่มศาสนาอยา่งไร )เช่น การใชศ้พัทท่ี์
เป็นกลางหรือคาํพดูท่ีปลุกเร้าความรู้สึก( ตวัช้ีวดัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ในภาคใตข้อง
ประเทศไทย มีดงัน้ี 

๑. การมุ่งความสนใจไปท่ีความโหดร้ายป่าเถ่ือนในอดีต 
๒. ตาํนาน ความเขา้ใจแบบเหมารวม และอตัลกัษณ์ ท่ีใชล้ดคุณค่าความเป็นมนุษย ์
๓. ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา 



 ๑๒ 

  ปัญหาพื้นฐานอยู่ท่ีเน้ือหาภายในส่ือสามารถช่วยสร้างความชอบธรรมในการใช้ความ
รุนแรง ดงักรณีสถานีวิทยุ ‚นสัเซอร์‛ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นสถานีวิทยุชุมชนมาเลยมุ์สลิมท่ี
ออกอากาศเป็นภาษามาเลยท์ั้งหมด ไดก้ล่าวโจมตีรัฐไทยอยา่ออ้มๆ โดยการนาํเสนอชะตาชีวิตของเหล่าเด็ก
กาํพร้าชาวมาเลยท่ี์เสียพ่อไปเพราะเจา้หน้าท่ีดา้นความมัน่คงของไทย ซ่ึงอนัท่ีจริง ควรนาํเสนอชะตาชีวิต
ของเด็กๆ อยา่งเป็นกลาง การรายงานดงักล่าวมีความอ่อนไหวของเน้ือหา เน่ืองจากเสียงร้องไห้ของเด็กมกั
ไม่ถูกวิจารณ์ นอกจากน้ี การรายงานยงัขาดสมดุล เพราะสัมภาษณ์เด็กมาเลยเ์ป็นหลกั โดยแทบไม่มีการ
สัมภาษณ์เด็กกาํพร้าชาวพุทธหรือชาวจีนเลย กล่าวคือ เป็นการผลิตซํ้ าภาพของชาวมาเลยใ์นฐานะชนกลุ่มนอ้ย
ท่ีถูกกดข่ีอยา่งทารุณโดยรัฐไทย  

  วธีิวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

  การวิจยัเชิงสถิติใช้สําหรับพิจารณาพฤติกรรมและความชอบของผูฟั้งวิทยุในภาคใตข้อง
ประเทศไทย การสํารวจจะประเมินวา่ วิทยุชุมชนมีความสําคญัต่อผูบ้ริโภคส่ืออยา่งไร และผูบ้ริโภคเช่ือถือ
วิทยุชุมชนในฐานะแหล่งข่าวมากน้อยเพียงใด และจะประเมิน )ถ้ามี( ความสัมพนัธ์กนัระหว่างลกัษณะ
โดยทัว่ไปของผูฟั้ง )อาย ุเพศ การศึกษา ศาสนา ฯลฯ( กบัความชอบท่ีมีต่อสถานีหรือรายการวทิย ุ 

แผนการด าเนินงาน 

ประชุมทีมงานพร้อมกาํหนดแผนการดาํเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
จดัทาํกรอบแนวคิด กรอบวิธีการในการศึกษา และขอบเขตการศึกษา นาํส่งรายงานผลการศึกษาขั้นตน้ 
)Inception Report) จดัประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบการดาํเนินงาน )คร้ังท่ี ๑) จดัทาํเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล  และทดสอบเคร่ืองมือสําหรับการ
ดาํเนินการศึกษาวิจยั จดัเก็บขอ้มูลภาคสนามและประมวลผล ครอบคลุมขอบเขตในทุกกลุ่มงานวิจยั ดงัน้ี 
โครงสร้างความเป็นเจา้ของ มิติดา้นภูมิศาสตร์และชาติพนัธ์ุของวิทยุชุมชน การรับรู้ของผูช้มเก่ียวกบัวิทยุ
ชุมชน บทวเิคราะห์รายการท่ีถูกคดัเลือก ผลกระทบของกระบวนการสร้างความรุนแรงต่อผูก่้อความไม่สงบ
ในระดบัปัจเจกบุคคล การประยุกต์ใชส่ื้อของผูก่้อความไม่สงบ จดัประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง )คร้ังท่ี ๒) 
นาํส่งรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง )Interim Report) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล จดัทาํร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
โดยรวมถึงขอ้เสนอแนวทางในดา้นนโยบาย การอนุญาต การกาํกบัดูแล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
กระจายเสียงในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง )คร้ังท่ี ๓) จดัประชุม
กบัสาํนกังาน กสทช. เพื่อนาํเสนอร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ และรับเอาขอ้คิดเห็น ขอ้สังเกตมาประกอบการ
ปรับปรุงรายงาน ปรับปรุงร่างรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ นาํส่งรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

 



 ๑๓ 

ตารางที ่๑ แผนงานการด าเนินงาน : โครงการศึกษา-วจัิยผลกระทบของการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง ต่อปัญหาความรุนแรงในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

ล าดบัที ่ กจิกรรม ส.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๕ ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖ ม.ีค. ๕๖ 

๑ ประชุมทีมงาน พร้อมกาํหนดแผนการดาํเนินงาน                                                                 
๒ ทบทวนวรรณกรรม เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                 
๓ จดัทาํกรอบแนวคิด กรอบวธีิการในการศึกษา และขอบเขตการศึกษา                                                                 
๔ นาํส่งรายงานผลการศึกษาขั้นตน้ (Inception Report)                                                                 
๕ จดัประชุมสมัมนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง

ประกอบการดาํเนินงาน )คร้ังท่ี ๑)                                                                 

๖ 
จดัทาํเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล และทดสอบเคร่ืองมือสาํหรับการดาํเนินการ
ศึกษาวจิยั                                                                 

๗ จดัเก็บขอ้มูลภาคสนามและประมวลผล ครอบคลุมขอบเขตในทุกกลุ่มงานวจิยั ดงัน้ี 
 - โครงสร้างความเป็นเจา้ของ, มิติดา้นภูมิศาสตร์และชาติพนัธ์ุของวทิยชุุมชน 
 - การรับรู้ของผูช้มเก่ียวกบัวทิยชุุมชน 
 - บทวเิคราะห์รายการท่ีถูกคดัเลือก 
 - ผลกระทบของกระบวนการสร้างความรุนแรงต่อผูก่้อความไม่สงบในระดบัปัจเจก
บุคคล 
 - การประยกุตใ์ชส่ื้อของผูก่้อความไม่สงบ                                                                 

๘ จดัประชุมสมัมนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (คร้ังท่ี ๒)                                                                 
๙ นาํส่งรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)                                                                  

๑๐ ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                 
๑๑ จดัทาํร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ โดยรวมถึงขอ้เสนอแนวทางในดา้นนโยบาย การ

อนุญาต การกาํกบัดูแล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการกระจายเสียงในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                                                                 



 ๑๔ 

ล าดบัที ่ กจิกรรม ส.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๕ ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖ ม.ีค. ๕๖ 

๑๒ จดัประชุมสมัมนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (คร้ังท่ี ๓)                                                                 

๑๓ 
จดัประชุมกบัสาํนกังาน กสทช. เพ่ือนาํเสนอร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ และรับเอา
ขอ้คิดเห็น ขอ้สงัเกต มาประกอบการปรับปรุงรายงาน                                                                 

๑๔ ปรับปรุงร่างรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์                                                                 
๑๕ นาํส่งรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์                                                                 



 ๑๕ 

กลุ่มตัวอย่างและตัวอย่างแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ๕ ถึง ๖ สถานีวิทยุชุมชน โดยคดัเลือกกรณีศึกษาบนหลกัชาติพนัธ์ุและ
ภูมิศาสตร์ สถานีจาํนวนหน่ึงเป็นสถานีเพื่อผูฟั้งกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียว )๒ สถานีสําหรับชาวพุทธ และ ๒ สถานี
สําหรับชาวมุสลิม( และสถานีอ่ืนๆ ตามบริบทของความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ โดยประเมินเน้ือหาและ
ภาษาของรายการวทิยเุป็นเวลา ๑ สัปดาห์ 

ตารางที ่๒ การวเิคราะห์เนือ้หาของวิทยุชุมชน ๕ แห่งในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

สถานีวทิย ุ

 

ประเดน็ 

๑. สถานีวทิยุกระจายเสียงทกัษิณสัมพนัธ์ที ่๑๐๓ ต าบลบันนงัสตา จงัหวดัยะลา                                                                          
คลืน่ FM ๑๐๗.๕ MHz (๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

ตวัอยา่งเน้ือหาคาํพดูท่ีออกอากาศ 

รายงานเก่ียวกบั
เหตุการณ์ความ
รุนแรงในพ้ืนท่ี 

- ‚เม่ือวานในพ้ืนท่ีอาํเภอรามนั ก็ยงัมีการลอบวางระเบิดรถจกัรยานบอมบ์อยู่นะครับ ก็เป็นพ้ืนท่ีใน
ตลาดหนา้ธนาคารอิสลามของอาํเภอรามนั ก็ทาํให้เสียหาย ธนาคารก็ตอ้งหยดุทาํการ ซ่ึงในพ้ืนท่ีบา้น
เราอาํเภอบันนังสตาได้รับความเสียหายไปแลว้ในส่วนของสถาบันการเงินทั้ ง ส่ีแห่ง ทาํให้พ่ีน้อง
ประชาชนไดรั้บผลกระทบการทาํธุรกรรมการเงินต่างๆเหล่าน้ี แหละครับ คือผลเสียของการก่อเหตุ
ความรุนแรง‛  
- ‚ในขณะน้ีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องเรา เจา้หน้าท่ีไม่ไดน่ิ้งนอนใจนะครับ     
ในเร่ืองของการติดตามคน้หาผูท่ี้ก่อเหตุจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีการสนธิกาํลงัเจ้าท่ีทหาร ตาํรวจ 
หลงัจากท่ีมีคนร้ายไปยิงชาวบ้านหลอกล่อให้สารวตัร ชุดกาํนัน เขา้ไปตรวจสอบพ้ืนท่ีระหว่างทาง
คนร้ายก็ ลอบวางระเบิด ทาํให้มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บในขณะน้ีเจ้าหน้าท่ีตามล่าอยู่ก็มีภาพมีอะไร
เรียบร้อยแลว้ละ น้ีคือ ท่านอยูบ่ริเวณตรงนัน่ไม่ไดห้รอ ผูท่ี้ก่อเหตุ ตอนน้ีก็นอนไม่หลบั กินไม่ไดน้ี้คือ
ผลกรรมนะ ผลกรรมจากการกระทาํ เจา้ท่ีติดตามอยู ่ติดตามอยูผู่ท่ี้มาก่อเหตุ เช่ือวา่เป็นกลุ่มของนาย ซอบาน 
สามะและมีนาย ชยั กาบนั หรืออาบู ในพ้ืนท่ีอาํเภอรามนัก็ติดตามกนัอยู ่บุคคลใดหรือพ่ีนอ้งประชาชน
ท่ีพบเจอ ผูท่ี้คาดวา่หรือตอ้งสงสยัวา่เป็นใครมากจากไหน..‛  
- ‚เม่ือสองสามวนัก่อน พูดเร่ืองเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตบ้า้นเรา กลุ่มผูก่้อเหตุ
ความรุ่นแรงในพ้ืนท่ี ท่ีได้ทาํร้ายจิตใจนักเรียนในเร่ืองของ การมาลอบวางเพลิงหรือว่าเผาโรงเรียน       
ท่ีโรงเรียนบา้นโกวนิมายอ นะครับ เม่ือวานน้ีก็อีกคร้ังหน่ึงกลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงก็ไม่สนใจวา่การ
ก่อเหตุท่ีเขาทาํจะมีผลกระทบ ต่อผูใ้ดบา้งเม่ือวานก็เช่นกนัท่ี โรงเรียนบา้นกาวะ ตาํบลกาวะ สุไหปาดี 
จงัหวดันราธิวาส  กลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงหรือเรียกอะไรก็แลว้แต่ ก็นาํระเบิด ไปวางท่ีมา้หินอ่อน
หนา้โรงเรียนบา้นกาวะ นะ ซ่ึงถา้มีหนูนอ้ยหรือวา่เด็ก ท่ีไม่เห็นก็อาจจะทาํการระเบิด อนัตรายให้กบั
เด็กเลก็ๆ ลูกหลานของเราได ้แต่ก็โชคดี ท่ีเด็กนกัเรียนพบวตัถุตอ้งสงสัยใตม้า้หินอ่อนก็แจง้เจา้หนา้ท่ี
ชุดเก็บกูม้าพิสูจน์ ก็ไดก้นันักเรียนจาํนวน ๒๖๗ คนและคณะครูออกจากรัศมี เพราะเกรงว่าจะไดรั้บ
อนัตราย  เม่ือเจา้หนา้ท่ีมาถึงคนร้ายท่ีอยูใ่นละแวกนัน่มองก็จุดระเบิดทนัที ก็ระเบิดแต่ไม่มีผูใ้ดไดรั้บ
บาดเจ็บ ก็ไม่น่าเหตุการณ์แบบน้ี กลุ่มคนร้ายก็ไม่น่านาํระเบิด จริงๆแลว้ คงหวงัทาํร้ายเจา้หน้าท่ีชุด
คุม้ครองครูนะ ท่ีอาจจะมานั่งแต่ถา้มีเด็กนักเรียน ในละแวกนั้น โอเค ถา้ระเบิดข้ึนเจ้าหน้าท่ีได้รับ
บาดเจ็บแต่ ถา้เก็ดข้ึนเด็กก็จะไดรั้บบาดเจ็บไปดว้ย แต่เขาก็ไม่สนใจ เขาหวงัวา่จะก่อสร้างสถานการณ์ 



 ๑๖ 

หรือวา่ก่อความรุนแรงโดยไม่สนใจวา่ใครจะไดรั้บผลกระทบนะ โชคดีนะ ท่ีนอ้งหนูตาไว ้สังเกตเห็น
เสียก่อน ไม่งั้นก็อาจจะเกิดโศกนาฏกรรม เก่ียวกับบุตรหลานของเราได้รับผลกระทบจากระเบิด 
เพราะวา่ มนัระเบิดข้ึนมนักระจายไปทัว่ มนัไม่ไปวา่อนัน้ีเป็นของเจา้หนา้ท่ี อนัน้ีของเด็กไม่เก่ียวกนันะ 
ซ่ึงเขาก็หวงัจะทาํร้ายบุตรหลานของเราดว้ยนะ กลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรง โจร หรือวา่ คนร้ายนะวา่กนั
ไป ก็ทาํใหโ้รงเรียนเปิดเรียนการสอนหยดุ ๑ วนั เน่ืองจากครูนกัเรียนก็เสียขวญั นะ อนัน้ีใครทาํ ถา้ใกล้
วนัสาํคญัก็ถือวา่เป็นลูกท่ีไม่ดีไม่งามเลย ไม่ทาํตวัให้เป็นประโยชน์ นาํระเบิดมา วางไวถื้อวา่มาทาํร้าย 
ถา้เรียกง่ายๆ มา ทาํร้ายนอ้งๆของเขาเองแหละครับ ก็ฝากไวใ้นพ้ืนท่ีบา้นเรา อาํเภอบนันงัสตา ก็ยงัหวงั
เหลือเกินวา่เหตุการณ์ร้ายๆ ไม่อยา่ให้เกิดข้ึนหลงัเกิดมาแลว้ จาํไดอ้ยูเ่ม่ือศุกร์ท่ี ๑๓ กรกฏา เหตุการณ์
ระเบิด ถา้เป็นคนบุคคลท่ีเรารักจะทาํยงัไง เม่ือเกิดเหตุแลว้อยา่งน่ิงดูดาย ไม่แน่คนท่ีเรารักอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบเป็นไปไดค้รับ‛ 

ความขดัแยง้
โดยทัว่ไป 

- มีการพูดถึงการบิดเบือนคําสอนของศาสนาอิสลาม การชักจูง การมอบตัว การบิดเบือนทาง
ประวติัศาสตร์                                       
- ‚อยา่ลืมในส่วนของวตัถุผูต้อ้งสงสัยนะครับมีอะไรสงสัยให้เจง้ผูน้าํชาวบา้นทนัที  ทุกวนัน้ี พี่นอ้ง 
ส่วนใหญ่ ก็รู้สึกระอา กบัเหตุการณ์ อยูท่ี่พ่อแม่พ่ีนอ้งแจง้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีเขา
ดูแล พ่ีนอ้งประชาชนอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะในช่วงน้ีผูห้ลกัผูใ้หญ่ ก็ประชุมกนัวา่จะทาํยงัไง จะแกปั้ญหา
ยงัไงในภาคใตไ้ด ้ก็เอาจริง เอาจงัในช่วงน้ี ผมวา่ผูบ้ริสุทธ์ิ เขาชอบอยูแ่ลว้ท่ีเจา้หนา้ท่ีมากวดขนั และ
เขม้มากในช่วงน้ี อาจทาํให้มีคนไม่พอใจเจา้หนา้ที่บา้ง ยกเวน้ผูท่ี้มีผลประโยชน์กบัขบวนการและ
สถานการณ์ ไม่ชอบอยูแ่ลว้ ทาํไงเราจะกาํจดัออกไปได ้ก็อยูท่ี่พี่นอ้งประชาชนเท่านั้น ท่ีรัฐบาลได้
กาํหนดมา ก็ตอ้งร่วมมือกนั ถนนเปล่ียว หรือ เวลาห้ามออกจากบา้น ก็อยา่ไปไหน‛                                                           
- ‚กลุ่มผูก้่อเหตุความรุนแรงเน่ียะ ท่ีพยามแต่งกายเลียนแบบเจา้หนา้ท่ี ทุกๆ ภาคส่วนไม่วา่จะเป็น 
ทหาร อส. ตาํรวจของให้พี่นอ้งท่านผูฟั้ง สังเกตดว้ยนะครับ อาจจะมองเห็นวา่รถบรรทุกคนัน้ีใชใ้น
การทุกเข็นอะไรบา้ง ก็สามารถทีจะแจง้ให้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบได ้เราตอ้งช่วยกนั อาจจะไม่ใช่
เจา้หนา้ที่ก็ไดน้ะ แต่งเคร่ืองแบบถือปืนถืออาวธุ โดยเฉาะอาวธุสงครามนะ เราเห็นจะไดท้ราบกนั 
ตามแต่งเคร่ืองแบบทุกภาคส่วนก็จะมีเคร่ืองหมายตามแบบ สังกดั เคร่ืองหมายต่างๆ ส่วนรถท่ีใชจ้ะ
บ่งบอกเป็นอยา่งดีแลว้นะครับ ก็ช่วยกนัสังเกตนะครับ ส่ิงท่ีผิดปกติทั้งหลายทั้งปวง วา่อยา่งนั้นนะ
ครับ ย ํ้าอยูเ่สมอการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นเด็กเล็กๆ คนเฒ่าคนแก่ ผูอ้าวโุสต่างๆ ใน
หมู่บา้นในชุมชน‛                               
- ‚อาจจะไปโดนจิตโดนใจ ให้ผูท่ี้ยงัคิดร้าย ก่อเหตุร้ายอยูข่ณะน้ี ให้เขาเลิกการกระทาํเหล่านั้นซะ ให้
ยตุิการกระทาํบาป หันมาทาํความดี ทุกคนก็หวงัเช่นนั้น เพื่อสันติสุขที่เกิดข้ึน การกระทาํให้ผูอื้่น
เดือดร้อนไม่วา่เป็นทรัพยสิ์น เงินทอง ชีวิตร่างกายก็ตามแต่ ถา้เราไปคิดร้ายกบัเขา เขาเรียกวา่ผล
กรรม ส่ิงท่ีทาํไม่ดี มนัก็จะมาหาตวัเอง คนท่ีเขาทาํนั้นแหละเดียวก็ไดรั้บผลกรรมในส่ิงท่ีเขาทาํ จะเร็ว
หรือชา้ตวัของผูท่ี้จะกระทาํนั้นรู้ดี จะรู้วา่จิตใจของเขารุมร้อน อยูไ่ม่ไดห้รอครับ มาทาํบุญทาํกุศลกนั
เหมือนพี่นอ้งท่ีนราธิวาส ท่ีทหาร ตาํรวจมาทาํบุญกนัในเร่ืองของการบริจาคโลหิตท่ีนราธิวาส ทุกคนก็
หวงัว่าความสงบจะเกิดข้ึน อืม ในบา้นของเรานะ ใครท่ีพบเจอหรือยงัอยู่ในกลุ่มท่ีคิดว่าการกระทาํ
รุนแรง ก่อเหตุมาในช่วงสนัติสุข ก็บอกกล่าวกนั วา่มรทาํบุญกนันะ ท่านมาทาํบุญ สร้างความเดือนร้อน
คงไม่ถูกกาละเทศะแลว้ละ ทุกคนก็เคารพส่ิงท่ีตวัเองเช่ือถือ แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นเช่ืออะไรละครับ 
เช่ือถือใคร อาจจะมีบางคนครับท่ีหวงัผลประโยชน์หลายๆเร่ือง ไปชกันาํช้ีนาํเกิดเหตุเหล่าน้ีเกิดข้ึน‛ 



 ๑๗ 

ส่งเสริมความ
ปรองดองของ
ประชาชน 

- มีรายการใตใ้จหน่ึงเดียว  ‚ทั้งน้ีเพ่ือแผน่ดินแม่ ท่ีรักยิง่ของพวกเราชาวไทยทุกคนครับ‛  
- ‚เพลงไผร่วมก่อ ความสามคัคี ความรักใคร่ กลมเกลียวกนั  เปรียบเหมือเกาะป้องกนัภยั เม่ือหลายๆใจ
ร่วมไมร่้วมมือกันสามารถท่ีจะต่อสู่ ฟันฝ่าอุปสรรค ทุกๆ อย่างๆ ด้วยดี ด้วยการท่ีมีความรักความ
สามคัคีกลมเกลียวกนั  โดยเฉพาะในหมู่บา้น ในชุมชน‛ 
- ‚ประเทศไทยมีอิสระเสรีภาพเปิดกวา้ง ความศรัทธาต่อศาสนาเลือกท่ีจะปฏิบติัให้อยูบ่นพ้ืนฐานความ
ถูกตอ้งตามกฎหมายบา้นเมือง  โดยจะเห็นไดจ้ากพี่นอ้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ท่ีประสบความสาํเร็จ
จนมีช่ือเสียง บางท่านก็เป็นนักการเมือง เป็นผูน้าํทางทหารเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั อ่ืนๆ อีกมากมาย 
หลายสาขาอาชีพ การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการพฒันาบา้นเมืองอยา่งมัน่คงในการพฒันา‛                                                                                                             
- ‚ครับ ยงัไม่สายท่ีเราจะร่วมมือร่วมใจกนั เราจะเอาความเช่ือ เช่ือชาติมาแบ่งกนั คนไทยนัน่รู้สึกวา่มนั
จะไม่ถูกตอ้ง เราก็ทราบกันดี ว่ายงัมีกลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงท่ียงัไม่รู้ว่า เขาทาํเพ่ืออะไร การท่ีเรา
แบ่งแยก น้ีคือเร่ืองจริงท่ีเราทราบกนัดี ก็ยงัไงเสีย พ่ีนอ้งทุกคนทุกแห่งก็เป็นพ่ีนอ้งกนั เกิดจากมนุษยค์น
เดียวกนัตอ้งสืบสาว หายาก ญาติกนัทั้งนัน่ แต่ต่างกนัทางความเช่ือ การนบัถือในส่ิงต่างๆ เท่านั้นเอง‛ 
- ‚มอบงานเพลง ก็เปิดเพลงหวัใจ ดา้มขวาน เราจะมาฆ่ากนัทาํไม ยิง่ในเดือนรอมาฏอนดว้ย การท่ีจะทาํ
ความดีของพ่ีน้องไทยพุทธในเดือนเขา้พรรษา ก็เป็นเดือนแห่งการทาํความดีดว้ยนะครับ ทุกศาสนา
สอนให้เราทาํความดี สอนให้คนเป็นเมตตาสอนให้ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัครับ ถา้ศาสนาใดบอกว่า
การเอาชีวติ คน ชีวติสตัวแ์ลว้ไดบุ้ญ ไม่มีครับ‛                   
-‚เยาวชนนั่นคือพลงัท่ีมุงสร้างชาติในอนาคตสร้างจิตสํานึกเป็นพลเมืองท่ีดีบทบาทท่ีสําคญัในการ
ยนืยนัชาติและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เยาวชนในจงัหวดัชาติแดนภาคใต ้เพ่ือมีรายไดเ้ป็นของตวั
เป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาชายแดนใตร่้วมถึง ช่วยพฒันาชีวติและปัญหาสงัคมนัน่เอง‛ 
- ‚ช่วงน้ีเป็นช่วงของการทําบุญนะ ทาํบุญ ทาํความดีทั้ งพ่ีน้องชาวไทยพุทธ มุสลิม เหตุการณ์ข้ึน
ผูก้ระทาํเป็นคนนอกศาสนา เพราะวา่เขาทาํดีกนั ทาํบุญกนัทาํส่ิงท่ีดีๆ แต่ตนเองไปก่อเหตุ สร้างความ
เดือนร้อนให้พ่ีน้องประชาชน ในขณะน้ีก็ยงัมีอยู่ ช่วยกันจะสาปแช่งมนัก็เป็นบาปแก่ตวัเราเองดว้ย 
เพราะเราทาํบุญในส่ิงท่ีดีๆ คิดดี ทาํดี พดูดี เอาเป็นวา่ส่งความเห็นใจไปยงัผูท่ี้ก่อเหตุอยูใ่นขณะน้ี ใหเ้ขา
เลิกซะ ให้มีจิตใจท่ีดี ก็ขอแบบน้ีอยา่ไปสาปแช่เขาเลย ของให้เขากลบัตวักลบัใจคิดไดข้อให้เป็นคนดี 
ทาํส่ิงดีๆใหก้บับา้นเมือง ทาํส่ิงดีให้กลบัพ่ีนอ้งประชาชน ก็ขอให้เป็นอยา่งนั้น เวลาเราไปสาปแช่งเขา
อะไร มนัก็เป็นบาปเป็นกรรมแก่ตวัเราอีก ใหเ้ขากลบัตวักลบัใจ พ่ีนอ้งไทยพุทธก็อธิฐานจิตให้เขากลบั
ตวักลบัใจสาํนึกผิด สาํนึกบาป พ่ีนอ้งชาวมุสลิมก็ช่วยกนันะ ช่วยกนั เอาละครับก็เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน 
สาม ส่ีจงัหวดัภาคใตบ้า้นเรา ทุกคนไม่อยากใหเ้หตุการณ์เกิดข้ึน‛ 
-  ‚การรักสถาบนั ทุกคนรักสถาบนัครับ  แต่การรักสถาบนั ส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควร อยา่ไปเยย้หยนั ดูถูก ดู
หม่ินสถาบนัอ่ืน ทุกสถาบนัสอนให้มีอาชีพ มีงานทาํเป็นคนดีของสังคม ไม่ไดส้อนให้ตีกนั หรือสอน
ใหม้าทาํร้ายกนั‛ 
-  ‚ลดละเลิกในส่ิงท่ีไม่ดี ผูท่ี้คิดไม่ดีอยู ่ยติุความรุนแรงไดแ้ลว้‛  
-  ‚ใหก้าํลงัพ่ีนอ้งประชาชน ท่ีลงมาปฏิบติังานภูมิภาคในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายภาคใต ้ไม่วา่จะเป็นยะลา 
นราธิวาส ปัตตานี ก็มาเพ่ือดูแลความปลอดภยัในชีวิตละทรัพยสิ์นของพ่ีน้องประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ 
ตอนน้ีก็ยงัปฏิเสธไม่ไดน้ะครับ ว่ายงัมีบุคคลซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยในพ่ีน้องคนส่วนใหญ่ท่ีมีความคิด
ความอ่านท่ีไม่ดีไม่งามถือวา่ก็ มีความคิดท่ีหลายๆท่านคงจะทราบกนัดี ก็พยามก่อเหตุความรุนแรงเพ่ือ
สร้างสถานการณ์ เพ่ือสร้างบรรยากาศของบา้นเราใหเ้ป็นท่ีน่ากลวั ไม่น่าอยู ่ไม่น่ามาเท่ียว มาชม อะไร



 ๑๘ 

อยา่งน้ี ก็กลุ่มบุคคลเพียงเลก็นอ้ย เพราะฉะนั้น กลุ่มส่วนใหญ่ท่ีรักสันติภาพ รักความสงบสุข ตอ้งร่วม
ด้วยช่วยกันนะครับ พ่ีน้องท่ีรู้จักพบเห็นมีข้อมูลข่าวสาร พบเห็นช่วยแจ้งให้ทราบไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานความมัน่คง หรือวา่ฝ่ายปกครองทางอาํเภอก็ดี เพราะวา่พวกเรา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนก็
ทาํใหบ้า้นเรามีความสงบสุขกลบัมาเหมือนเดิม ก็เพราะพวกเรา สองมือ หน่ึงใจ ร่วมมือกนันะครับ‛                                                        
 - ‚จริงๆแลว้อยากพดูถึงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องเรา มีส่ิงซ่ึงเป็นประวติัศาสตร์ นาํมาเล่าขาน
บอกกล่าว เบ้ืองตน้วา่ส่ิงนั้นมนัก่อเกิดมาอยา่งไร เกิดปัญหา อะไรเกิดขั้นบา้ง มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง นาํมา
เล่าสู่ให้กบัคนรุ่นใหม่ๆไดรู้้ คนรุ่นใหม่เกิดไม่ทนั คุณไดแ้ต่บอกวา่จริงหรือไม่จริง ตอ้งมาดูหลกัฐาน 
สถานท่ีจริง ส่ิงมาบอกในข่าวใตร้ายวนัในส่ิงท่ี เกิดข้ึนแลว้ ณ เวลาน้ีมนัเป็นอยา่งไร แลว้จะทาํอยา่งไร
ให้สังคมไดรั้บรู้ ว่ามนัเป็นอย่างไรบา้ง ทาํอย่างไงถึงจะอยู่กบัเวลาปัจจุบนัน้ี แลว้ก็ทาํส่ิงดีต่อไปใน
อนาคต ไม่ใช่ว่าเอาอดีตมายอ้ยกลบัอดีต มนัเป็นไปไม่ไดน้ะครับ เราจะทาํอยา่งไรเพ่ือให้อนาคตอยู่
อย่างมีสันติสุข การยอ้นกลบัไปหาอย่างเก่า หมายถึงการยอ้นกลบัไปหาความเจ็บปวด ความสุขก็มี
ความปวดร้าวก็มี ทาํปัจจุบนัน้ีและอนาคตใหมี้ความสุขอยูก่นัอยา่งมีความสุข ความเป็นจริง ส่ิงท่ีนาํมา
เล่าข่าวในเชา้วนัน้ี มากกวา่วา่ทาํยงัไงใหปั้จจุบนัน้ีอยูก่นัอยา่งสนัติสุข และความสุขต่อไป‛                                                                         
- ‚เราใหค้วามยติุธรรมแก่ทุกๆคนเสมอภาคกนั‛ 
- ‚ก็มีบางส่วนท่ีเป็นผูท่ี้เอาศาสนามาแอบอา้ง ก็เป็นผูไ้ม่หวงัดีน่ีเอง แต่พ่ีนอ้งส่วนใหญ่เคา้ระอา ก็ฝากไว้
นะครับ ในส่วนทีทาํอะไร ไม่ถูกไม่ตอ้ง ก็กลบัเน้ือ กลบัใจเถอะ มาช่วยพฒันาบา้นเรา ประเทศชาติเรา‛                                                               
- ‚ถา้หากทุกเร่ืองราวมีความสนัติสุข กลบัมาการใชชี้วติท่ีเป็นปกติ ไม่ตอ้งระแวดระวงั ไปไหนมาไหน
ก็สบายละก็ยงัมี คนบางคนท่ีจะก่อเหตุความรุนแรง โดยไม่นึกถึงความเดือนร้อนพ่ีน้องประชาชน 
ความรุนแรงนั้ นเม่ือเกิดข้ึนก็มีแต่ผลเสีย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินท่ีเสียหาย แม้แต่ชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ีไม่รู้เร่ืองอะไรเลย ก็ตอ้งมาบาดเจ็บลม้ตาย หลายๆคร้ังหลายหน ท่ีเราตอ้งเสียใจ 
คนท่ีเรารักตอ้งจากไปโดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ เลยนะครับ เราก็ตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัเร่ือง
ข่าวสารต่างๆ ไดท้ราบใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือจะสกดักนัไม่ให ้ความรุ่นแรงนัน่เกิดข้ึนครับ  ก็
ตอ้งร่วมมือกนัการมีส่วนภาคทุกภาคส่วน ก็ถือวา่เป็นส่ิงสําคญั ลาํพงัเจา้หนา้อยา่งเดียวท่ีดูแลในสาม
จงัหวดัชายแดนใตก็้ไม่มัน่คงทาํใหไ้ม่พอเพียง‛ 

ระบอบกษตัริย ์ - เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา ‚ทั้งพุทธมุสลิมร่วมกนัถวายพระพรชยัมงคล ลงนามถวายพระพร 
สวดดูอา สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ท่ีมสัยดิกลาง อิสรามิยะ ตลาดเทศบาลอาํเภอบนันงัสตา  
จงัหวดัยะลา‛                                                                
- ท่ีผา่นมาพ่ีนอ้งชาติจงัหวดัยะลาไดน้อ้มนาํเอาพระราชดาํรัสของพระเจา้อยูห่วัรู้รักสามคัคีในการเอามา
ปฏิบติัและนอ้มนาํยทุธศาสตร์ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาเป็นกรอบแนวคิดหลกั  เพื่อสร้างความเช่ือมนั
ใหก้บัประชาชนมีชีวติท่ีดี ไวส้งัคมท่ีหลากหลาย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีศูนยก์ลางสอนศาสนาอิสลาม
ประเทศไทย ในทุนทางสงัคม โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรสังคม ร่วมทั้งแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประมงอีกมากมาย และเยาวชนเป็นพลงัของชาติท่ีสําคญั การพฒันาชีวิตก็เหมือนคาํว่า นกไม่มีขน     
คนไม่มีความรู้จะดูถูกไดอ้ยา่งไร ดงัจะเห็นในประเทศไทยมีอิสระเสรีเปิดกวา้งในดา้นการศึกษา การ
ประกอบอาชีพต่างๆ ความเช่ือมัน่ ความศรัทธาต่อศาสนา จะปฏิบติัตนตามความถูกตอ้งของกฎหมาย
บา้นเมือง เราจะเห็นไดจ้ากพี่นอ้งชาวไทยพทุธ ไทยมุสลิมท่ีประสบความสาํเร็จจนมีช่ือเสียง                                 
- ขอเชิญพ่ีนอ้งทุกท่าน ถวายความจึงรักภคัดีต่อองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ ขอพระองคท์รงพระเจริญ มีพระชนมม์ายท่ีุยืนนาน ทรงพระเกษมสาํราญ สถิตเป็น



 ๑๙ 

ม่ิง ขวญั ของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซ่ึงนาํมาเพื่อความสุข ความเจริญ ความรัก ความสามคัคีและความ
ปรองดองในชาติตลอดไปครับ )มีการกล่าวถึงตลอดเวลา( 
- ทรงดูแลและเป็นห่วงพ่ีนอ้งพสกนิกรชาวไทยทุกพ้ืนท่ีทุกแห่งหน จะใกลห้รือไกลในประเทศไทย    
ในพ้ืนท่ีขวานทองเล่มน้ีนะครับ ก็หลายท่านคงจะทราบดีนะครับวา่พระองคท์รงห่วงใยประชาชนมาก
นอ้ยเพียงใด ท่ีภาคใตน้ะครับ ทั้งสองพระองคท์รงห่วงใยพ่ีนอ้งประชาชนในเร่ืองเหตุการณ์เดือนร้อน
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนะครับ หลายโครงการพระราชดาํริท่ีทั้งสองพระองคคิ์ด ก็นาํมาเพ่ือพ่ีนอ้งชาวใตน้ะ
ครับ ช่วงน้ีก็ห่วงใยเก่ียวกบัดินแดนท่ีเกิดข้ึน เพราะฉะนั้น จึงสัง่ใหดู้แลพ่ีนอ้งประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ อยา่ง
เตม็ท่ีครับ                             
- กล่าวถึงพระสหายของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ก็คือ วาเด็ง ปูเต๊ะ พระสหายแห่งลุ่มนํ้ าสายบุรี 
ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
- ในหลวงท่านก็สามารถพูดภาษายาวีไดด้ว้ย ภาษามลายทูอ้งถ่ินน้ีแหละ ในหลวงสามารถตรัสไดน้ะครับ 
ในหลวงท่านทรงรับรู้เร่ืองภาษา ไดพ้ดูคุยพบปะ 
- พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเหน็ดเหน่ือยมา 65 ปี เพราะดูแลประเทศรอดมาถึงทุกวนัน้ีเป็น
งานที่เหนื่อยยากยิ่ง ในฐานะที่ท่านเป็นประมุขของประเทศท่านไดพู้ดประโยชน์วา่ เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม การท่ีไม่ใชค้าํวา่ปกครอง แต่ใชค้าํว่าครอง 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่มีเร่ืองอาํนาจแมแ้ต่นอ้ย พระองคอ์ยูใ่ตอ้าํนาจทุกพระองค ์ดูแลพสกนิกรเหมือนคน
ในครอบครัว พระองคท่์านทรงประชวรทุกวนัน้ี เพราะใชพ้ระวรกายอยา่งเหน็ดเหน่ือย จนถึงทุกวนัน้ี 
พระองคท่์านทรงดูแลแผ่นดินน้ี ผ่านความรัก ความเมตตา ความรับผิดชอบ แผ่นดินจบัตอ้งได ้ไม่ได้
เป็นนามธรรม คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ เป็นปัจจยัชีวิตของเรา อยูไ่ดทุ้กวนัน้ีเพราะความดีและความถูกตอ้ง 
พระองคใ์ห้ใชค้วามดีและความถูกตอ้งในการปฏิบตัิงาน  ในหลวงทรงเนน้เร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรม ใครมาอาศยับุญแผ่นดินน้ีจะไดรั้บความยติุธรรม ความถูกตอ้งหมด 
- คาํวา่รู้รัก สามคัคี เป็นคาํพระราชทานจากในหลวงท่ีให้ไวก้บัพวกเราคนไทยทุกคน คาํวา่รู้รักสามคัคี 
ฟังแล้วก็ไม่ต้องแปลก เพราะว่ารู้ตัวความหมาย คาํท่ีเตือนสติให้เรานั้ น ร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆและก็ปฏิบติัภารกิจท่ีสาํคญัครับ 
- ชีวิตคนเราอยูต่รงน้ี บุญคุณ การกตญัํูรู้คุณ ถือว่าเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัเป็นอยา่งยิ่ง การสาํนึกรู้สึกถึง
คุณงามความดีท่ีเขาทาํให้ ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาราชเป็นอย่างมากทุกภาค แมก้ระทั่ง      
ณ เวลาน้ี พระองคท่์านไม่ไดไ้ปเยีย่มพสกนิกรก็ตาม ก็ยงัมีคาํสัง่ใหพ้ระราชบริพารและพระบรมวงศานุ
วงศทุ์กพระองค ์ทรงงานและไปเยีย่มเยอืนพี่นอ้งประชาชน มากมาย โครงการเยอะแยะ หลายโครงการ 
บางคนมองขา้มไป จริงๆแลว้ความเป็นอยูไ่ม่วา่จะเป็นฝนตก นํ้ าท่วม ฝนแลง้พระองคท่์านทรงห่วงใย 
เอาฝนเทียมทาํฝนตกทาํให้พ่ีน้องมีนํ้ าใช ้นํ้ าท่วมก็ช่วยเหลือดูแลสร้างสร้างเข่ือน ทาํแก้มลิง อะไร
ประมาณน้ี โครงการในการพฒันาคุณภาพชีวิต เยอะแยะนะ ตรงน้ีสําคญันะครับ เราจ้องสํานึกใน
บุญคุณผูท่ี้ให ้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และก็
มายอ้นดูครอบครัวของเราผูท่ี้ใหต้ั้งแต่เร่ิมตน้คือ พอ่แม่ของเรา   

ปัญหายาเสพติด - มีการรายงานข่าวการจบัวสิามญัยาบา้ ทาํไมข่าวยาบา้มนัเยอะ ถา้เยาวชนรุ่นใหม่ไปเก่ียวขอ้ง โอกาสท่ี
จะพลาดพลั้งท่ีไม่ถูกตอ้งเยอะเราจะโดนดาํเนินคดีเยอะ 
- ช่วงน้ีฝากไวใ้นเร่ืองยาเสพติดเป็นพิเศษดว้ย ยาเสพติดให้โทษ มาเป็นเยาวชนท่ีดี เอาดีดา้นกีฬาดีกวา่ 
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ขอฝากอยา่ไปขอ้งเก่ียวหรือยุง่ยาเสพติดเลย 
- ยาเสพติด คือมหตัภยัของชาติ ตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั ต่อตา้นนะคะ คา้ยาเสพติด เป็นมหัตภยัท่ีร้ายแรง
ต่อความมัน่คง ของชาตินะคะ เพราะยาเสพติดไดเ้ขา้ไปทาํร้ายทรัพยากรบุคคล และเยาวชน บุตรหลาน
ของเราซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นคนดอ้ยประสิทธิภาพ 
- ยาบา้ยาเสพติดจับกนัทุกวนั ไม่มีหมด บ่งบอกว่าผูบ้ริโภค ผูเ้สพถา้หากเป็นผูเ้สพ มีโอกาสเลิกได ้
ในช่วงออกพรรษาพ่ีน้องชาวไทยพุทธ มีโอกาสลด ละ เลิกได ้เอาช่วงน้ีเป็นโอกาสดี ไดบุ้ญไดกุ้ศล
ดว้ยดีแก่ตนเอง ก็จะหลุดพน้จากบ่วงกรรมยาเสพติด ใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ฝากเตือนทุกท่านท่ีติด
ยาเสพติดอยูไ่ม่วา่จะเป็นชนิดใดก็แลว้แต ่                           
- ในขณะน้ีก็ยงัมีอยูย่าเสพติด จริงๆแลว้ ผมอ่านข่าวยาเสพติดมีเยอะมาก ทาํไมถึงตอ้งเล่นข่าว อ่านข่าว
พวกน้ีใหฟั้ง มนัมีผลกระทบกบัสงัคมในปัจจุบนั ในหลายเร่ืองดว้ยกนัถา้หากเป็นเยาวชนเด็กๆท่ีกาํลงั
เรียนกาํลงัศึกษาอนาคตเสียแน่นอน จบบา้งไม่จบบา้ง เม่ือเรียนไม่จบโอกาสท่ีจะไปก่อเหตุตกไปเป็น
ให้ผูอ่ื้นหลอก หลอกใชใ้นเพ่ือท่ีจะไปซ้ือหาเงินเพื่อเอายามาแลก ยาเสพติดมีประเด็นเก่ียวโยงมา อยู่
ตรงไหน พ่ีนอ้งประชาชนก็หวาดระแวง วนัดีคือดี ไม่รู้วา่จะเขา้ไปขโมยของหรือไปทาํร้ายเขาหรือไม่ 
อย่างข่าวน้ีไปทําร้ายถึงขั้นเสียชีวิต ไปทาํร้าย ติดยา ทําร้ายสาวร้านของชาํ เสียชีวิตไปก็เพราะว่า
ตอ้งการเงินไปซ้ือยา 
- ปัญหาของบุตรหลานของเรา ดูแลท่ีหนกัหนาสาหสัในเร่ืองของปัญหาพิษภยัยาเสพติด พูดกนัง่ายๆ มี
การจบักนัเยอะ โดยเฉพาะยาเสพติด ยาบา้ ช่วงน้ีก็ลดราคา ลงมาระบาดโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมือง ฝากถึง
นอ้งๆ เยาวชน รู้วา่ยาเสพติดเป็นของไม่ดีอยูแ่ลว้ เราตอ้งฉลาดกวา่อยา่ไปเตะไปตอ้งไปลอง เสียสตางค์
เปล่า มาใชเ้วลาวา่งเล่นกีฬาเพ่ือวา่ไปโอลิมปิกบา้ง ไดเ้หรียญกลบัมาไดท้ั้งเกียติยศ ทั้งเงินและช่ือเสียง
มากมาย ตวัอย่างก็มีให้เห็นอยู่มากมายเราก็ตอ้งมองตวัอยา่งท่ีดีๆ อยา่ไปท่ีมีดี ตวัอยา่งไปพะวงตม้นํ้ า
กระท่อมมนัไม่ดี เรียนวา่เอาตวัอยา่งดีๆ มาเป็นไอดอลก็วา่กนั 
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- ‚พ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิม ถือวา่เดือนรอนมาฏอน เป็นเดือนท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เป็นเดือนแห่งความภกัดี 
เช่ือมัน่ และศรัทธา ท่ีจะปฏิบติัตามศาสดา มูหมดั อยา่งเต็มความสามารถดว้ยจิตใจ อนัแน่วแน่ มัน่คงดว้ย
การถือศีลอดนะคะ ละเวน้การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางถึงตะวนัลบัขอบฟ้า มีความ
เมตตา การอภยัโทษ ละเวน้การสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายแก่ตนเองและสังคม ร่วมทั้งไม่เก่ียวขอ้ง
ส่ิงตอ้งหา้มทั้งหลาย เป็นเวลาระยะ ๑ เดือน การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนความอดกลั้น อนันํ้ าไปสู่
ความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจทาํให้ ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบอนัแทจ้ริง ความขดัสนทาํให้เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้นและยงัเป็นการขดัเกลา้จิตใจให้บริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริง จึงขอช่ืนชมในความศรัทธาพ่ีนอ้งมุสลิมทัว่โลก
มาในโอกาสน้ีนะคะ‛                                                                                                             
- ‚ขอใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัศาสนกิจอนัมีเกียรติของพ่ีนอ้งมุสลิม และส่งความระลึกถึงและความหวงัดี
มายงัพ่ีนอ้งมุสลิมทุกท่าน ขอใหก้ารถือศีลอดจงบรรลุผลในช่วงเดือนถือศีลอด‛       
- ‚ชาวยะลาไปละหมาด ของความสันติสุขจงเกิดข้ึน ส่วนท่ีจงัหวดันราธิวาส มีการบริจาคโลหิต เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกศุล ๑๒ สิงหา การบริจาคเลือดตนเองมนัหมายถึง มีบุญกุศลมากนะครับ ในท่ีจงัหวดัยะลา มี
การละหมาดฮายตั เพ่ือขอสนัติสุขเกิดข้ึน เพราะขณะน้ียงัมีกลุ่มผูก่้อเหตุร้ายรุ่นแรงทั้งหลาย ก็ยงัก่อเหตุกนั
อยู่ ทั้ งท่ีในช่วงน้ีเป็นช่วงของการทําบุญกัน ทั้ งพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม พ่ีน้องชาวไทยพุทธ อยู่ในช่วง
เขา้พรรษาและก็เดือนรอมาฎอนดว้ย เหตุร้ายยงัเกิดข้ึนอยู ่หลายๆคนก็ขอใหส้นัติสุขกลบัคืนมา‛  
- ‚กลุ่มบุคคลท่ียงัคิดร้าย ไปสร้างความเดือนร้อน คนใดก็แลว้แต่ท่ีคิดส่ิงไม่ดีอยู่กลุ่มคนใดก็แลว้แต่ ท่ี
สร้างความเดือนร้อนใหก้บัชีวติและทรัพยสิ์นอยูเ่ลิกซะ บาปกรรมท่ีท่านทาํไม่รู้จะบรรยายยงัไง‛                                                                        
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-‚ก็ขอเพียงแต่วา่ของให้ส่ิงศกัสิทธ์ิ พระเจา้โดนใจของผูท่ี้คิด อยากจะทาํร้าย อยากจะทาํส่ิงท่ีไม่ดีเลิก
คิดซะ มาทาํสนัติสุขใหเ้กิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องเราทุกคนหวงัเช่นนั้นนะครับ ก็จากลากนั
เพียงเท่าน้ี ขออวยพระใหโ้ชคดี ส่งกาํลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกๆ ฝ่าย ของใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั‛ 
- ‚ช่วงน้ีก็เขาสู่เขา้พรรษาแลว้ ชาวพทุธก็เขา้วดั อะไรละ บวชชีพรามบา้ง รีบทาํซะนะครับ ท่านท่ีทาํเวร
ทาํกรรมกบัคนอ่ืนไวเ้ยอะๆ นะครับ ท่านตอ้งประสบดว้ยตวัเองท่านถึงจะรู้‛ 
- บางรายการพดูภาษายาว ีส่วนใหญ่ใชค้าํวา่พ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิม 
- ‚เปิดเทปการอ่านอลักรุอาน/อ่านคาํสอนจากท่านนบีมูฮมัมดั เร่ืองการหลกัการ การถือศีลอด‛ 
- ‚ผูท่ี้ยงัก่อเหตุในขณะน้ี ไม่วา่จะเป็นนบัถือศาสนาอะไรก็แลว้แต่ หรือไม่มีศาสนา การเข่นฆ่าผูอ่ื้นทาํ
ให้เสียชีวิตน้ี ไม่ใช่ธรรมดานะ มนัเช่ือไดเ้หลือเกินว่ามนัจะเกาะกินในใจตลอด โอกาสท่ีจะกลบัมา
เหมือนคนท่ีไม่ทาํอะไรเลยมนัลาํบาก หยดุ ละ เลิกการกระทาํซ่ึงทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน ความรุ่นแรง การ
เข่นฆ่ากนั เอาหลกัธรรม คาํสั่งสอนดีๆ พ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิมจะรู้ดีในหลกัคาํสอนมีอะไรบา้ง แค่คิดก็
ผิดแลว้ ในใจท่านขนุขอ้งหมองใจแลว้ยิ่งคิดและจะทาํดว้ยในส่ิงท่ีไม่ดี มนัก็บาปอยูใ่นใจตรงไหน ใน
ใจของท่านแหละครับ ต่อไปบาปจะสะสมเป็นคนท่ีโหด อาํมหิต                                        
- ‚อบรมศาสนา น้ีตรงสาํคญั ผมวา่อนัดบั ๑ ตอ้งศาสนา ตอ้งมีธรรมะในจิตใจ การยบัย ั้งชัง่ใจการมีสติ 
มีอาชีพ‛                               
- มีการแถลงอวยพรเดือนรอมฎร และสารคดีพระพุทธะธรรม ในงานเฉลิมฯ ท่ีมีการถวายพระพรมีทั้ง
พิธีทางศาสนาพทุธและอิสลาม 

วธีิการโฆษณา
ชวนเช่ือ 

- ‚การเบียดเบียนทางประวติัศาสตร์ด้วย ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีของเรามีคนหลายเช้ือชาติ อาศัยอยู่ในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่วา่จะเป็นพ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิม พ่ีนอ้งชาวไทยเช้ือสายจีน และพ่ีนอ้งชาวไทย 
พ่ีนอ้งชาวไทยก็มีหลายภาคภาษาท่ีมาอยูบ่า้นเราไม่วา่จะเป็น คนเหนือ คนอีสาน คนใต ้คนนคร พทัลุง 
สงขลา บางคนมาเกิดท่ีน้ีก็มี มาใชชี้วิตตั้งแต่เล็ก จนเรียกไดว้่าเป็นถ่ินฐานบา้นเกิด ซ่ึงอพยพมาจาก
จงัหวดั และในเร่ืองราวประวติัศาสตร์วา่เร่ืองราวของเราเป็นยงัไง เด๋ียวน้ีประวติัศาสตร์ของประเทศ
ไทยเรา ไปดูในหนงัสือของเด็ก เม่ือก่อน ตอนท่ีเราเรียนเป็นร้อยๆหนา้ เดียวน้ียบุมาเป็น สามแผ่น ส่ีแผ่น 
ประวติัศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่กรุงศรีอยธุยามา ประวติัศาสตร์บางเร่ืองท่ีทาํให ้พ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิมของ
เราไปเล่าไปสอน ไปเบ่ียงเบนกบัความเป็นจริงโดยเฉพาะพวกท่ีก่อเหตุความรุ่นแรง มกัจะชกัชวนบุตร
หลานของท่านผูฟั้งบางคน ไป แลว้มาเล่าเร่ืองประวติัศาสตร์ของลูกหลานให้ฟัง วา่คนไทย หรือสยาม 
ทางตอนเหนือชอบมารุกรานปัตตานี มาตอ้นผูค้น ไปเป็นเชลยดว้ยการทรมาน‛  
- ‚มองยอ้นท่ีประเทศไทยเรา ท่ีไม่ถูกไม่ตอ้งเก่ียวกบัหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาอยูแ่ลว้ เราลองมาคุย
กนั มีความคิดเห็นอยา่งไร หรือเราบางคน ข่าวสารท่ีผิดๆ อุดมคติท่ีผิดจากกลุ่มไม่หวงัดีต่อประเทศชาติ 
ก็ลองคิดดู บานท่านคิดว่าอาจจะโดนใช้ โดนหลอกซ่ึงกลุ่มขบวนการหรือกลุ่มท่ียุ่งยงส่งเสริมเขาก็
สบายแต่เราๆท่านๆ ท่ีหลงผิดอยูก็่ยงัไปต่อสูก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐ ไปก่อเหตุรุนแรงเจา้หนา้ท่ีรัฐ ก็ตอ้งจบัมา
ดาํเนินคดีความรุนแรง ตรงน้ีนะ อยูบ่า้นก็ไม่ได ้ตอ้งหนีไป ก็ฝากไวใ้หคิ้ด ก็ยงัมี ทางท่ีจะกลบัเน้ือกลบั
ตวัท่ีจะเป็นคนดีของสงัคมได ้แสดงตวั ถา้เราผิดเราตอ้งยอมรับโทษ เพ่ือท่ีเรากระทาํลงไป แต่ทั้งน้ีโทษ
หนกัจะไดเ้ป็นเบา และจะมีจุดส้ินสุด‛                                                                                                  
- ‚จึงรณรงค์ ให้ องค์กรต่างๆ ขจัดจดัยาเสพติด ไม่ให้เขา้ใกล ้พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ 
เยาวชนบุตรหลาน แต่ก็มีขบวนการผูไ้ม่หวงัดี ต่อประเทศชาติ ไดน้าํยาเสพติดเขา้มาระบาด โดยเฉพา
พ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตข้องเรา โดยกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงใชว้ิธีการชกัจูง หลอกล่อเด็กและ
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เยาวชน บุตรหลานของพ่ีนอ้งประชาชน ให้ตกเป็นเคร่ืองมือก่อเหตุความรุนแรง ใชย้าเสพติดเป็นส้ิน
จ่างรางวลั เป็นส่ิงล่อใจ ในการก่อความรุนแรงท่ีผา่นมา ท่ีเจา้หนา้ท่ี สามารถจบักุมได ้ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ี
หลงผิด แทบทั้งส้ิน เยาวชนกลุ่มน้ี ถูกปลูกฝังให้นิยมความรุนแรง ทั้งจากผูใ้หญ่ ในชุมชนการก่อเหตุ
รุนแรงแต่ละคร้ัง เพ่ือแลกกบัเงินค่าจา้งเพียงเลก็นอ้ย เพ่ือ ซ้ือยามาเสพ แต่ท่ีน่าตกใจนัน่ก็คือ พ่อแม่ ไม่
รู้มาก่อนวา่บุตรหลานของตนเป็นผูก่้อเหตุรุนแรง ส่วนใหญ่จะรู้ก็ต่อเม่ือ เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและถูก
เจา้หนา้ท่ีจบักมุ‛ 
- ‚เราก็ทราบวา่ก็ยงัมีกาํลงัใหม่ท่ีอาจจะชกัชวนไป นอ้งๆเยาวชนโดนชกัชวนไปให้ความคิดความอ่าน
ท่ีผิดเพ้ียนหลกัศาสนา ท่ีไม่ตรงกบัความจริง ไปฝึกกนัมาแลว้มาก่อเหตุ เราเป็นผูป้กครอง ก็ร่วมดว้ย
ช่วยสอดส่องดว้ย เพราะวา่บางทีเราอาจะเห็นบุตรหลานของเราไปโรงเรียนบางทีไปไม่ถึงโรงเรียนก็ได้
นะครับ ไปซ่องสุมชักจูงในทางท่ีผิด จริงแลว้ก็มีอยู่หลายรายท่ีเขา้สู่กระบวนการท่ีผิดแลว้ก็อาจจะ
เสียชีวิตและถูกจบัพ่อแม่พ่ีน้องของเราก็ไม่ทราบว่าลูกหลานไปเรียนทุกวนั เป็นคนดีในชุมชน ใน
หมู่บา้น แต่ทาํไมเวลาไปอยู่ขบวนการกลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงได ้ดูบุตรหลานของเราดว้ยนะครับ 
ถามไถ่การเรียนเป็นยงัไงบา้ง‛ 

 

สถานี 

 

ประเด็น 

๒. สถานีวทิยุอสิร๊อพเรดโิอ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา                                                                                                                               
คลืน่ FM ๙๒.๗๕ MHz (๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕) 

ตวัอยา่งเน้ือหาคาํพดูท่ีออกอากาศ 

รายงานเก่ียวกบั
เหตุการณ์ความ
รุนแรงในพ้ืนท่ี
และความขดัแยง้
โดยทัว่ไป 
 

- บทสนทนาจากบาบอ)ผูอ้าวโุสหรือผูใ้หญ่ท่ีใหค้วามรู้ทางศาสนา( กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ระเบิดทหาร
จนเสียชีวติในพ้ืนท่ีรือเสาะ บอกวา่ ‚ชาวบา้นและทางปอเนาะเองก็มีความลาํบาก แต่ถา้หากทางทหาร
เขา้มาคุม้ครองดูแลจริงก็ดีใจและถา้ทหารคุม้ครองกันอย่างเขม้งวดและจริงจังก็อาจเป็นไปได้ว่า
เหตุการณ์เหล่านั้นก็อาจจะไม่เกิดข้ึน‛ 
- บทสนทนาจากทหาร ‚ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของเจา้หน้าท่ีรัฐ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยกนั
คุม้ครองและดูแลทุกคนให้ปลอดภยัและยินดีตอ้นรับผูท่ี้หลงผิด ไม่วา่จะเป็นโครงการประชาร่วมใจ
และอยากให้บาบอช่วยบอกคนท่ีหลงผิดให้กลบัตัวกลบัใจ และทางเจ้าหน้าท่ียงัสามารถให้ความ
ยติุธรรมไดแ้ละอยากใหพ้วกเขารู้วา่ยงัมีความยติุธรรมรออยู‛่ 

ส่งเสริมความ
ปรองดองของ
ประชาชน 

- มีการกล่าวถึงผลไมไ้ทย วา่ผลไมจ้ากประเทศไทยท่ีส่งไปขายทัว่โลก เม่ือมีคาํวา่ ‚บางกอก‛นาํหนา้จะ
เป็นตวับอกวา่เป็นผลไมท่ี้ดีท่ีสุด เป็นความภูมิใจของเรา 
- ‚ตอ้งขอบคุณอีกคร้ังท่ีทาํใหว้ทิยอิุสรอฟไดรั้บรางวลัดีเด่นในการจดัวทิยชุุมชน‛ 
- มีรายการชุมชนทาํเพื่อชุมชน 
- บทสนทนากบัอุสตาซ )ครูท่ีสอนศาสนาในสถาบนัศึกษาปอเนาะ( เก่ียวกบัการท่ีมีทหารเขา้มาในปอเนาะ 
‚มีความยนิดีท่ีทหารมาใหค้วามปลอดภยั จะไดช่้วยดูเด็กนกัเรียนท่ีโดดเรียนดว้ย‛ 
- บทสนทนาจากบาบอ กล่าวถึงกรณีท่ีทหารเขา้มาจดักิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ี บาบอกล่าววา่ ‚มีความยินดีท่ี
จะใหจ้ดักิจกรรมต่อไป เพราะยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีผา่นมาทาํใหเ้ด็กมีความกระตือรือร้นในการอ่าน‛ 
- บทสนทนาจากบาบอ กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ความวุน่วายท่ีเกิดข้ึน โดยกล่าววา่ ‚บาบอไดดุ้อาอ ์)เป็น
การขอพร( อยูต่ลอดเวลาเพ่ือจะใหทุ้กคนอยูร่่วมกนั ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั‛ 
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- บทสนทนากบัอุสตาซ )ครูท่ีสอนศาสนาในสถาบนัศึกษาปอเนาะ( กล่าวถึงการท่ีเชิญบาบอ อุสตาซและ
ลูกศิษยม์าออกรายการว่าเป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีจะช่วยเปิดโลกทรรศน์ให้กบัเด็กปอเนาะ เน่ืองจากเด็กๆ
เหล่าน้ีไม่ค่อยไดรั้บโอกาส ในการเห็นการจดัวทิยแุละเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่ผูท่ี้หลงผิดดว้ย 

ระบอบกษตัริย ์ - 
ปัญหายาเสพติด - ‚คนเราตอ้งมีความสามคัคี ไม่ลืมตวั ถา้ลืมตวัแมก้ระทัง่พ่อแม่และก็จะลืมแลว้กลายเป็นคนอกตญัํู 

ไม่ยุง่กบัยาเสพติด‛ 
- เปิดเพลงยาเสพติด 
- บทสนทนากบัลูกศิษยบ์าบอ ‚ไม่สนบัสนุนผูติ้ดยาเสพติดและขอให้นอ้งๆห่างไกลจากยาเสพติด อยา่
ไปขอ้งเก่ียวและคิดวา่สาเหตุของการติดยาเกิดจากไม่ไดรั้บการศึกษา เพ่ือนชกัจูง และอยากให้เรียนรู้
เก่ียวกบัศาสนาใหม้ากๆเพราะแต่ละศาสนาต่างก็มีกฎในการห้ามส่ิงท่ีผิดต่างๆและอยากบอกแก่นอ้งๆ
หรือผูท่ี้หลงติดยา ใหห้ลุดพน้จากการติดยา โดยการเล่นกีฬา ฟังบรรยายธรรมบา้งและเวลาเรียนก็ใหเ้ขา้
เรียน หา้มปรามเพ่ือนท่ีกาํลงัจะหลงผิด‛ 

แง่มุมทาง
วฒันธรรมของ
พทุธและ
อิสลาม 

- ‚ให้คนเรามีความพยายามไม่วา่จะทาํการใดก็ขอให้พยายาม จึงจะประสบความสาํเร็จ เพราะพระเจา้ 
อยูเ่คียงขา้งเราเสมอ‛ 
- มีการพดูสวสัดีเป็นภาษามาเลย ์)วสัลาม( สวสัดีผูฟั้งเน่ืองในวนัอิด้ิลฟิตรี)สลามตัฮารีรายอ(  
- มีการเปิด อลั-กรุอาน เพลงมลายทูอ้งถ่ิน อินเดีย มาเลย ์อนาซีด เปิดเพลงลูกทุ่งภาษามลายถ่ิูน )ดิเก( 
- มีการบรรยายธรรม  
- มีการเปิดเพลงชาติไทย มีการพดูภาษาไทยปนมลาย ูรายการความรู้รอบตวักบัดีเจเปาะวอมงัสองภาษา 
- มีการใชภ้าษาเฉพาะในบทสนทนา ท่ีวา่ถา้ไม่ใช่คนทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามอาจไม่เขา้ใจ 
ยกตวัอย่างเช่น ‚วนัน้ีก็เป็นวนัท่ีครบกาํหนดการบวช ๖ วนั )การถือศีลอดท่ีไม่บงัคบั แต่ส่งเสริมให้
กระทาํเพื่อผลบุญจากพระเจา้(‛ หรือ ‚มีการเล้ียงฉลองท่ีกโุบร์ )คือ สุสาน(‛ หรือ ‚เปิดเพลงเด็กๆ อาลีฟ 
บา ตา )คือช่ือเรียกอกัษรภาษาอาหรับ เหมือน เอ บี ซี(‛ 
- มีการประกาศอาซาน คือประกาศจากมสัยดิเพ่ือเชิญชวนคนมาละหมาดในแต่ละช่วงเวลาของวนั 
- )โฆษณาชวนเช่ือจากความศรัทธาศาสนาเป็นภาษามลาย ู‚และช่วงเดือนน้ี เราสามารถบวช )ถือศีลอด( 
ในช่วงไหนก็ไดท้ั้งเดือนและถา้หากท่านใดท่ีบวช )ถือศีลอด( ครบ ๖ วนัในเดือนน้ี )เดือนตามปฏิทิน
อิสลาม ซ่ึงเป็นเดือนถดัจากเดือนรอมฎอนท่ีถือศีลอด( จะไดรั้บผลบุญเท่ากบับวช )ถือศีลอด( ๒ ปี‛( 
- รายการเพลินเพลงสองภาษา อวยพรในวนัรายอ 
- มีการมอบเพลงช่วงอวยพรรายออิดิลฟิตรี อนาซีด )Anasyid( เป็นการขบัร้องบทเพลงท่ีเก่ียวกบัความ
ศรัทธา การทาํความดี เช่นการเป็นมุสลิมท่ีดี การเป็นลูกท่ีดีของบิดา มารดา การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม ส่งเสริมการใหค้วามรักต่อกนั แต่ไม่ใชค้วามรักในเชิงชูส้าว  
- บทสนทนาจากบาบอท่ีเป็นเจา้ของสถานศึกษาปอเนาะแห่งหน่ึง กล่าวว่า ‚ได้เปิดมาสองปีแลว้มี
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนคือ อลั-กุรอ่าน ภาษาอาหรับ ภาษามลายูและเปิดสายสามญัซ่ึงทางกศน.ไดเ้ขา้ไป
สอนในปอเนาะ‛ และ ยงักล่าวต่อวา่‛ท่ีสร้างปอเนาะก็เพ่ือทุกคน เพ่ือท่ีจะให้ปราศจากส่ิงท่ีเลวร้ายทั้ง
ปวง เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดข้ึนจากจริยธรรมของมนุษยทุ์กคน จึงเปิดปอเนาะ เพ่ือให้มีการศึกษา เพ่ือ
จะรู้จกัอลัลอฮและป้องกนัจากส่ิงเลวร้ายนั้น‛ 
- บทสนทนากบัลูกศิษยบ์าบอ ตอนน้ีกาํลงัศึกษาอยูส่ามภาษา อาหรับ มลายแูละภาษาไทย 
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สถานี 

 
ประเด็น 

๓. สถานีวทิยุกระจายเสียงจงัหวดันราธิวาส                                                                                                                                     
คลืน่ FM ๘๙.๒๕ MHz (๒๖ กนัยายน-๓ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

ตวัอยา่งเน้ือหาคาํพดูท่ีออกอากาศ 

รายงานเก่ียวกบั
เหตุการณ์ความ
รุนแรงในพ้ืนท่ี
และความ
ขดัแยง้
โดยทัว่ไป 

- กรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบสันกัเรียนโรงเรียนร่มเกลา้ อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 
- รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยนืยนัวา่รัฐบาลรักษาดินแดนความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งเต็มท่ี
เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัประชาชนในการดาํเนินชีวติตามปกติต่อไป 
- ข่าวลือในการหยดุช่วงวนัศุกร์ ปกติวนัศุกร์บางร้านก็หยดุอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะร้านคา้ท่ีบริเวณโรงเรียนท่ี
สอนศาสนาอิสลาม ผูรู้้ในทางศาสนาบอกวา่ไม่มีการหยดุงานในวนัศุกร์ แต่ท่ีมีการหยดุกนัจริงๆคือตอ้ง
หยดุเพ่ือไปปฏิบติัภารกิจทางศาสนาคือการไปละหมาด ทางคณะกรรมการดูแลความปลอดภยับอกวา่เป็น
การต่ืนตูม ขอให้มีความเช่ือมัน่ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีทั้งสามฝ่าย ไม่วา่
จะเป็นตาํรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
- รถยนต์หรือรถจกัรยานยนตร์ท่ีจอดกนัไวน้านๆจนผิดสังเกตก็อย่าเขา้ไปพิสูจน์หรือตดัสินใจดว้ยตวั
ท่านเองนะคะ เพราะอนัดบัแรกคือเร่ืองความปลอดภยัอาจเกิดอนัตรายข้ึนมาได ้
- วนัน้ีในส่วนของนราธิวาสบา้นเราก็เกิดข้ึนในหลายๆพ้ืนท่ีดว้ยกนันะครับ ทให้มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บ 
หากพบเห็นส่ิงแปลกปลอมหรือคนแปลกหนา้ สามารถแจง้ทางเจา้หนา้ท่ีทหารตาํรวจไดเ้ลยนะครับ 

ส่งเสริมความ
สามคัคี
ปรองดองของ
ประชาชน 

- สํานักข่าวไทย นายกรัฐมนตรีย ํ้าแนวทางการปรองดองจะทาํให้ประเทศพฒันาอย่างย ัง่ยืน เน้นย ํ้ า
นโยบายสร้างความปรองดองท่ีสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืลตั่อเน่ือง ซ่ึงก็ถือเป็นนโยบายท่ีสาํคญั
และเร่งด่วนของรัฐบาล ส่วนการแกไ้ขปัญหาภาคใตอ้ของไทย นายกรัฐมนตรีช้ีแจงวา่จะมีเพียงสันติวิธี
ในการแกไ้ขปัญหาควบคู่กบัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและการศึกษา 
- ก่อนจากกนันะครับ ‚ความแตกต่างทาํใหห้ลากหลาย แต่ความแตกแยกทาํใหแ้หลกสลายนะครับ‛ 
- กล่าวถึงบรรยากาศการแข่งนกเขาชวาวา่บุคคลต่างประเทศท่ีมาเขา้ร่วมมีความผูกพนักบัสนามแข่งขนั 
มากนัทุกปี อยากให้ประชาชนในจงัหวดัเห็นความรัก ความสามคัคี เป็นพ้ืนท่ีของความสมานฉันท์ท่ีมี
ความสุขดว้ยกนั เป็นภาพท่ียิง่ใหญ่มาก 
- เปิดเพลงใตฟ้้าเดียวกนั เป็นเพลงท่ีอาจจะปลูกจิตสาํนึกสาํหรับคนไทยนะครับให้เรามีความรัก ความ
สามคัคีกนัแลว้จะเป็นปัจจยัในการสร้างชาตินะครับ 
- ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส ใชค้าํทกัทายท่ีวา่ ‚พอ่แม่พ่ีนอ้งท่ีเคารพ‛ 
- ‚ขอเป็นกาํลงัใจใหท้หารพรานท่ีมาประจาํท่ีเมืองนราธิวาส‛ 
- ‚ความสงบสุขน่ีสาํคญัคะคุณผูฟั้ง มีความสามคัคีกนันะคะ‛ 
- ‚ชาติบา้นเมืองคือชีวติเลือดเน้ือและสมบติัของเราทุกคน การดาํรงรักษาประเทศชาตินั้นไม่ใช่หนา้ท่ีของ
บุคคลหรือหมู่ใดๆ หากแต่เป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายทุกๆคนท่ีจะตอ้งร่วมมือกระทาํพร้อมๆกันไป โดย
สอดคลอ้งเก้ือกูลกนัและมีจุดประสงคอุ์ดมคติร่วมกนั ถา้หมู่ใดหมู่หน่ึงเป็นอนัตรายไป ก็อาจทาํให้ทั้ ง
ชาติแตกสลายลงไปได‛้ )พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วั( 
- นายกรัฐมนตรีระบุวา่หลายประเทศให้ความสนใจการแกปั้ญหาชายแดนภาคใตโ้ดยสันติวิธีเพ่ือให้เกิด
ความสงบสุขและสันติภาพ ท่ีเน้นการปรองดองกนัมากข้ึนและย ํ้าจุดเด่นของรัฐบาลว่าอยู่ระหว่างการ
พฒันารูปแบบการทาํงาน 
- เปิดเพลงรักเมืองไทย  



 ๒๕ 

- ขอมอบเพลงให้กบัพ่ีนอ้งอส. พี่น้องทหาร ตาํรวจ ชรบ. อรบ.ท่ีเขา้เวรเขา้ยามตามจุดต่างๆ ฐานต่างๆ
ตามชุมชนของหมู่บา้นเราดว้ย 
- เปิดเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิตของคุณชยั นาทวี เพลง ท.ทหารพราน ว่าด้วยเน้ือเพลงท่ีเก่ียวกบัชีวิตทหาร
ชายแดนใตท่ี้อาสาลงมาในพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา่ผูพิ้ทกัษแ์ดนไทย และยงัเล่าถึงบรรยากาศในการปฏิบติังาน ทั้ง
ยงัเนน้ย ํ้าวา่แผน่ดินไทยใครๆก็เอาไปไม่ได ้
- ‚พ่ีนอ้งประชาชนทุกท่านตอ้งใหค้วามร่วมมือ‛ 
- ‚คณะกรรมการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต ้เตรียมกาํหนด
ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานและมาตราการเยียวยา พร้อมทั้งการทาํงานปีท่ี ๒ เน้นเร่ืองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติของครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีดีข้ึน ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความสามคัคีดว้ยการเปิด
พ้ืนท่ีให้ความคิดเห็นต่างๆ มีเวทีแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัเสนอหาวิธีดูแลสวสัดิการ 
ขา้ราชการในพ้ืนท่ีภาคใตใ้หมี้ความเท่าเทียมกนั‛ 
 

ระบอบกษตัริย ์ - กล่าวถึงโครงการประชาชนชาวไทยทาํความดี บริจาคโลหิตถวายพอ่หลวงของแผน่ดิน  
- มีสปอตพระราชดาํรัส สปอตใตร่้มเยน็ สนัติสุข ความจงรักภกัดีในหลวง สปอตสรรเสริญพระบารมี 
- ‚พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
พระราชทานโครงการในพ้ืนท่ีให้กับจังหวดั ๖๐๐ กว่าโครงการ มากมายจริงๆครับ ทั้ งยงัประทาน
แนวความคิดต่างๆในการส่งเสริมอาชีพ ในการพฒันาดินใหดี้พลิกกลบัคืนมาเพาะปลูกได ้เป็นความอุดม
สมบูรณ์ท่ีพระองคไ์ดพ้ระราชทาน ผมจะส่ือสารให้สั้นๆ จงัหวดันราธิวาสเราเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทองไดอ้ยา่งไร แสดงให้เห็นวา่พวกเราผูกพนักบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์น่ีแหละครับคือพลงัแผ่นดินท่ี
ร้อยเรียงพวกเราเขา้กนัเป็นหน่ึงเดียว ใหเ้ป็นความรักความสามคัคีของพ่ีนอ้งต่างๆ ฉะนั้นงานของดีเมือง
นาราเป็นส่วนหน่ึงท่ีอยากจะกราบพ่อแม่พ่ีนอ้งดว้ยความภาคภูมิใจท่ีพวกเรามีดว้ยกนันะครับ ท่ีเรามีใน
หลวงองคเ์ดียวกนั‛ 
- ‚วนัน้ีชาวจังหวดันราธิวาสยงัประทับใจกบัการไดเ้ฝ้าช่ืนชมพระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี แล้วเรายงัเปรียบสุขด้วยพระบารมี ท่ีปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวดั
นราธิวาส‛ 

ปัญหายาเสพติด - สปอตใครติดยา ยกมือข้ึน 
แง่มุมทาง 
วฒันธรรมของ 
พทุธและ
อิสลาม 

- เชิญชวนร่วมทอดกฐินและผา้ป่าสามคัคี มีรายการธรรมะเพ่ือชีวิต โดยพระอาจารย ์บอกบุญไปยงั
พทุธศาสนิกชน 
- สปอตรู้รักภาษาไทย โดยความร่วมมือของราชบณัฑิตยสถานและกรมประชาสมัพนัธ์ 
- การเร่งฟ้ืนฟโูบราณสถานศาสนาพทุธ คริสต ์อิสลาม 
- ดีเจพดูสาํเนียงใตส้ลบัภาษาราชการ พดูสาํเนียงทอ้งถ่ินใต ้พดูภาษากลาง 
- ส่วนราชการต่างๆและประชาชนอยา่ลืมยนืตรงเคารพธงชาติ 
- กล่าวถึงสถาบนัอุดมศึกษาแห่งเดียวในจงัหวดันราธิวาสท่ีให้ความรู้ประสิทธิประสาทและให้ลูกหลาน
ของเราร่ําเรียนวชิาความรู้ต่างๆ มีคณะภาษาศึกษาซ่ึงสามารถเรียนรู้ทั้งดา้น ภาษา ศาสนาอยา่งกวา้งขวาง 
- กล่าวถึงบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม กล่าวถึงการไปประกอบพิธีฮจัญข์องพ่ีนอ้ง
ชาวไทยมุสลิมเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากเพราะทุกปีจะมีพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีน้ีท่ีประเทศ
ซาอุดิอาระเบียจาํนวนเกือบ ๓ ลา้นคน ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีชาวไทยมุสลิมอยูด่ว้ยจาํนวน ๑๓,๐๐๐ คน ถือวา่



 ๒๖ 

พิธีน้ีเป็นแหล่งรวมมวลมนุษยชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของโลกท่ีทุกคนพร้อมใจกนัปฏิบติัเป็น
นํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในภารกิจท่ีศาสนาอิสลามกาํหนดไว ้ในการน้ีรัฐบาลไดใ้ห้การสนบัสนุนการประกอบ
พิธีน้ีตลอดมา เพ่ือให้ชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปได้รับความสะดวกสบายปลอดภยัและได้ประกอบ
ศาสนกิจท่ีสาํคญัยิง่ ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูค้นท่ีไปร่วมพิธีเป็นจาํนวนมากแสดงเอกลกัษณ์ความเป็น
มุสลิมไทยท่ีโดดเด่นคือการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักสันติ เปรียบเหมือนทูตวฒันธรรมและทูตสันติภาพ
ของประเทศ ซ่ึงจะสร้างภาพลกัษณะท่ีดีของประเทศใหป้ระจกัษใ์นสงัคมโลก 
- การทาํใหค้นไทยเกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

การโฆษณา
ชวนเช่ือ )ความ
เป็นปรปักษ(์ 

-‚บา้นเราไม่ท่วมนะครับ ไม่เหมือนสุโขทยั กรุงเทพนู่นนะครับ บา้นเราอยูส่บายนะครับ พ่ีๆนอ้งๆทุกคน
ช่วยกนัดูแลเมืองนราธิวาสของพวกเรา ไม่เหมือนกรุงเทพ เขาคิดไม่ให้เมืองนราธิวาสของเราสบาย เนอ้ 
อืม นํ้ ามนัแพงข้ึนๆ เพ่ือใหเ้ราชาวนราธิวาสเดือดร้อนนะครับและก็เป็นหูเป็นตาใหก้บัเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง 
เพ่ือใหน้ราธิวาสของเราอยูส่บายๆ ก็ฝากๆกนัไว‛้ )antagonism(  
- ของก็แพงข้ึนทุกวนั ราคายางก็ถูก 
- สํานักข่าวไทย ฝนท่ีตกหนักในภาคใตใ้นช่วงน้ีส่งผลให้มีนํ้ าท่วมและนํ้ าป่าไหลหลาก สร้างความ
เดือดร้อนใหก้บัประชาชนหลายจุด ขณะท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกระดบันํ้ ามีแนวโนม้ลดลง 
- ผูส้ร้างภาพยนตร์ดูหม่ินศาสนาอิสลามเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประทว้งทัว่ไปในโลกมุสลิมถูกจบักุม
ตวัแลว้ 
- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขสั่งรวมแพทย ์คณะแพทยช์าวไทยมุสลิมท่ีร่วมแสวงบุญในการทาํ
พิธีฮจัญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโคโลน่า พนัธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ พร้อม
ยนืยนัยงัไม่มีการแพร่ระบาดในไทย โดยพบผูติ้ดเช้ือในต่างประเทศท่ีเดินทางกลบัมาในประเทศต่างๆ ใน
ส่วนคนไทยท่ีเดินทางไปแสวงบุญ กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ตรียมการต่อเพ่ือป้องกนัเช้ือดงักล่าวแลว้
และเตือนประชาชนถึงวธีิการดูแลตวัเอง  

  
สถานี 

 
 
ประเด็น 

๔. สถานีวทิยุมอ.ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี                                                                                                                                              
คลืน่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz (๑-๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

ตวัอยา่งเน้ือหาคาํพดูท่ีออกอากาศ 

รายงานเก่ียวกบั 
เหตุการณ์ความ 
รุนแรงในพ้ืนท่ี 
และความ
ขดัแยง้ 
โดยทัว่ไป 

- รายงานความคืบหนา้เจา้หนา้ท่ีปะทะคนร้ายท่ี ต.ท่าธง อาํเภอรามนั จ.ยะลา 
- รายงานเหตุระเบิดท่ีอาํเภอรือเสาะ นราธิวาส 
- มีรายการหน่ึงช่ือ ‚กมัปงออนแอร์‛ เป็นรายการท่ีอธิบายเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน ทั้งตน้เหตุ 
ความเช่ือท่ีเขา้ใจผิดกนั ฯลฯ ยกตวัอยา่งการดาํเนินรายการ: ‚ผูด้าํเนินรายการเปิดเทปเสียงผูร่้วมสนทนา 
๒๐ คน จากผูมี้ประสบการณ์ การเมืองการปกครอง กลุ่มชาติพนัธ์และเศรษฐกิจทัว่ประเทศ ซ่ึงสรุปว่า
ปัญหาท่ีเกิดความรุนแรงในภาคใต ้มาจากรากปมเดียวกนักบัทุกๆภาคของประเทศ‛ 
- ‚การหาวธีิการแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งสนัติมากท่ีสุด‛  
- ‚ปัญหาการเมืองของไทย เม่ือเทียบกบัมาเลเซียท่ีกาํลงัพฒันาไปเร่ือยๆ แต่ไทยยงัอยูก่บัท่ี‛ 
- ‚การแกปั้ญหาในมุมมองของมลายท่ีูนบัถือศาสนาอิสลาม‛ 
 -‚เทปเสียงบรรยาย เร่ือง ๒๐ นกัต่อสู ้ดา้นการสร้างสนัติภาพ จาก อ.ชยัวฒัน์ สถาอานนัท‛์ 



 ๒๗ 

ความสามคัคี 
ปรองดองของ 
ประชาชน 

- เน้ือหาจากรายการ ‚กมัปงออนแอร์‛: ‚ทาํอยา่งไรใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตก้ลบัมาเหมือนเดิม โดยหา
แนวทางแกปั้ญหาระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง‛ 
- ดีเจพดูกบัผูฟั้งผา่นโทรศพัท ์ซ่ึงเสนอแนะอยากใหป้ลูกฝังใหเ้ด็กไทยรักชาติ 
- ศอ.บต. เตรียมเปิดสถานีวิทยแุละสถานีโทรทศัน์ท่ีมีช่องเป็นภาษามลายเูพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัคนใน
พ้ืนท่ี 

ระบอบกษตัริย ์ - รายงานข่าวการเสด็จเยี่ยม โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี ของพระชายาใน
พระบรมโอรสาธิราช 

ปัญหายาเสพ
ติด 

- ประชาสมัพนัธ์โครงการชุมชนอุ่นใจไดลู้กหลานกลบัคืน เพ่ือแกปั้ญหายาเสพติด 
- ปัญหาท่ีตามมากบัยาเสพติด ซ่ึงใหถื้อเป็นเร่ืองชุมชน 

แง่มุมทาง 
วฒันธรรมของ 
พทุธและ
อิสลาม 

- รายการสืบสานภาษามลาย ูผูด้าํเนินรายการพดูภาษามาเลยส์ลบัภาษาไทย 
- อธิบายจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํฮจัญต์ามหลกัการอิสลาม 
- การทาํความดีต่อเพ่ือนมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นคาํสอนท่ีอยูใ่นหลกัการของศาสนาอิสลาม 
- การทาํความดีดว้ยกาย วาจา ใจดว้ยหลกัธรรมศาสนาพทุธ 
- พดูถึงเทศกาลประเพณีทอดกฐินของวดัต่างๆในช่วงน้ี  
- สปอตรําลึกวนัรูสะมิแล มอ.ปัตตานี 
- เป็นเพลงอลันาซีด )เพลงภาษามาเลเซีย แนวเพลงเนน้การทาํความดีตามแนวทางศาสนาอิสลาม( 

 
สถานี 

 
ประเด็น 

๕. สถานีวทิยุเพือ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร อ.โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี                                                                                
คลืน่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz (๑-๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕) 

ตวัอยา่งเน้ือหาคาํพดูท่ีออกอากาศ 

รายงานเก่ียวกบั 
เหตุการณ์ความ 
รุนแรงในพ้ืนท่ี 
และความ
ขดัแยง้
โดยทัว่ไป 

- กรณีท่ีมีผูก่้อความไม่สงบแต่งกายในชุดเคร่ืองแบบ ทาํให้ชาวบ้านเกิดความเขา้ใจผิด“กฎหมายได้
กาํหนดเอาไว ้ในประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา ๑๔๖ ความวา่ ผูใ้ด ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะสวมเคร่ืองแบบหรือ
ประดบัเคร่ืองหมายเจา้พนกังาน ผูท่ี้ทาํใหค้นอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธ์ิเช่นน้ี เป็นความผิด ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํ ทั้งปรับ  เม่ือทราบความเช่นน้ีแลว้ จะแต่งกายอะไรๆ ก็
ควรระมดัระวงัให้มากท่ีสุดนะครับท่านผูฟั้งครับ ท่านผูฟั้งครับ การแต่งกายเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีทหาร 
พดูง่ายๆ เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายเจา้พนกังาน ไม่ใช่เส้ือผา้อาภรณ์ปกติ ท่ีพวกเรา ประชาชน จะหาซ้ือ
มาใส่กนัไดเ้ล่นๆ”  

ความสามคัคี 
ปรองดองของ 
ประชาชน 

- เปิดเพลงส่งเสริมสามคัคีในชาติ ยกยอ่งทหารไทย ใหก้าํลงัใจทหาร  
- สารคดีรู้รักสามคัคี จาก กอ.รมน. 
- ผูด้าํเนินรายการท่านหน่ึงกล่าวออกอากาศ ‚การช่วยเหลือกนั งานถึงจะประสบความสาํเร็จนะครับ คน
ละเล็กละนอ้ย คนละไม ้คนละมือ ครับ งานมนัก็จะสําเร็จไปเอง ยาง ก็เหมือนกนั ตอ้งช่วยกนันะครับ 
ช่วยๆกนัตดั ช่วยกนัเก็บ..‛ 

ระบอบกษตัริย ์ - มีการกล่าวถึงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
- สารคดีเรารักในหลวง 
- สปอตพระราชดาํรัสในหลวง 
- แนะนําสถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คล่ืนแห่งความจงรักภักดี โดย กอ.รมน. 



 ๒๘ 

กรุงเทพฯ 
- สปอตแนะนาํรายการ และ การเชิญชวนร่วมทาํความดีเพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั                                               

ปัญหายาเสพติด - สารคดีต่อตา้นยาเสพติด โดย ทบ.ภาค ๓ 
- ดีเจเล่านิทานเร่ืองบา้กญัชา 

แง่มุมทาง 
วฒันธรรมของ 
พทุธและ
อิสลาม 
 

- สารคดีรู้รักภาษาไทย โดยราชบณัฑิตยสถานและกรมประชาสมัพนัธ์ 
- ‚ประเพณีชกัพระของหลวงพ่อแดงนะครับ เป็นประเพณีท่ีชาวไทยไดป้ฏิบติักนัมาตั้งแต่โบราณกาล 
ตามจดหมายเหตุ ของหลวงจีนอีจิง )หงีจิง(  ปรากฏวา่ เม่ือ พ.ศ. ๑๒๓๒ ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ไดมี้
ประเพณีแห่พระกนัแลว้ ประเพณีชกัพระของภาคใต ้โดยเฉพาะท่ีอาํเภอโคกโพธ์ิ ซ่ึงถือวา่เป็นประเพณี
ศรีสง่าของชาวอาํเภอโคกโพธ์ิ และเป็นเกียรติยศใหก้บัจงัหวดัปัตตานี มาจนปัจจุบนัน้ี ก็ดว้ยแนวคิด และ
ความเช่ือของพทุธศาสนาในเร่ืองของพระพทุธเจา้ ตอนท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จนิวติัลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์
นัน่เองครับ สาระเร่ืองราวของเร่ืองการชกัพระ ยงัมีอีกนะครับ”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

ตารางที ่๓ เปรียบเทียบการวิเคราะห์เนือ้หาจากวทิยุชุมชนทั้ง ๕ แห่งทีท่ าการวจัิยในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

สถานี 

                                                                                      

 

   ประเด็นเน้ือหา 

๑ 
สถานีวทิยกุระจายเสียง
ทกัษิณสมัพนัธ์ท่ี ๑๐๓  

ตาํบลบนันงัสตา จงัหวดัยะลา                                                
คล่ืน FM ๑๐๗.๕ MHz                           

)๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕( 

๒ 
สถานีวทิยอิุสร๊อพเรดิโอ 
อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา                                      
คล่ืน FM ๙๒.๗๕ MHz                                       

)๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕( 

๓ 
สถานีวทิยกุระจายเสียง                         

จงัหวดันราธิวาส                                                 
คล่ืน FM ๘๙.๒๕ MHz 
)๒๖ กนัยายน-๓ ตุลาคม 

๒๕๕๕( 

๔ 
สถานีวทิยมุอ.ปัตตานี  

จงัหวดัปัตตานี                                           
คล่ืน FM ๑๐๗.๒๕ MHz 
)๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕( 

๕ 
สถานีวทิยเุพ่ือความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร อ.โคกโพธ์ิ  
จงัหวดัปัตตานี                                            

คล่ืน FM ๑๐๗.๒๕ MHz                          
)๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕( 

รายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์
ความรุนแรงในพ้ืนท่ีและ
ความขดัแยง้ทัว่ไป 

- มีการรายงานข่าวโดยให้
รายละเอียดของเหตุการณ์                                                
- มีการใหค้วามเห็นส่วนตวั
จากผูด้าํเนินรายการ                                         
- มีการกล่าวถึงประเด็นและ
วธีิการโฆษณาชวนเช่ือ 

- ไม่มีการรายงานข่าวใน
ประเด็นดงักล่าวมากนกั                                                                               
- มกัเป็นรูปแบบการพดูคุยถึง
สถานการณ์ความไม่สงบ
โดยรวมกบัทหารและบาบอ 
)ผูใ้หญ่ทางศาสนา( 

- เนน้การมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้นในการระแวดระวงั
ภยัจากผูก่้อความไม่สงบใน
พ้ืนท่ี                                                                   
- มีการกล่าวถึงประเด็นท่ี
ค่อนขา้งเป็นปรปักษก์บัรัฐ
ไทย )จากผูด้าํเนินรายการ(                                               

- มีการรายงานข่าวเหตุการณ์
ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่
เสมอๆ                                                          
- มีรายการเฉพาะท่ีพดูคุยเร่ือง
การเมืองและปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

- มีรายงานข่าวเก่ียวกบั
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไม่มาก                                                         
- ส่วนใหญ่จะนาํเสนอข่าว
ระดบัชาติและต่างประเทศ 

ความปรองดองของ
ประชาชน 

- มีรายการส่งเสริมความ
ปรองดองและผา่นการแสดง
ความคิดเห็นของผูด้าํเนิน
รายการ      

- มกัเป็นรูปแบบการสนทนา
ถึงประเด็นดงักล่าวกบับุคคล
สาํคญัต่างๆในชุมชน 

-เนน้ย ํ้าตลอดทุกรายการ                      
- ใหค้วามสาํคญักบัการให้
กาํลงัใจเจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ี  

มีรายการท่ีถกเถียงและ
พยายามส่งเสริมการเกิดความ
ปรองดองในพ้ืนท่ีทั้งระดบั
ชุมชนและจงัหวดั 

- เนน้ความสามคัคีในชุมชน                              
- เนน้การใหก้าํลงัใจทหาร 

ระบอบกษตัริย ์ ใหค้วามสาํคญักบัพระราช
กรณียกิจของในหลวงแก่พสก
นิกร 

ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น
ดงักล่าว 

ใหค้วามสาํคญักบัระบอบ
กษตัริย ์ 

ไม่ไดเ้นน้มาก มีแค่การ
กล่าวถึงพระราชกรณียกิจเป็น
รูปแบบของข่าว 

เนน้ความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์



 ๓๐ 

สถานี 

 

 

ประเด็นเน้ือหา 

๑ 
สถานีวทิยกุระจายเสียง
ทกัษิณสมัพนัธ์ท่ี ๑๐๓  

ตาํบลบนันงัสตา จงัหวดัยะลา                                                
คล่ืน FM ๑๐๗.๕ MHz                           

)๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕( 

๒ 
สถานีวทิยอิุสร๊อพเรดิโอ 
อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา                                      
คล่ืน FM ๙๒.๗๕ MHz                                       

)๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕( 

๓ 
สถานีวทิยกุระจายเสียง                         

จงัหวดันราธิวาส                                                 
คล่ืน FM ๘๙.๒๕ MHz 
)๒๖ กนัยายน-๓ ตุลาคม 

๒๕๕๕( 

๔ 
สถานีวทิยมุอ.ปัตตานี  

จงัหวดัปัตตานี                                           
คล่ืน FM ๑๐๗.๒๕ MHz 
)๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕( 

๕ 
สถานีวทิยเุพ่ือความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร อ.โคกโพธ์ิ  
จงัหวดัปัตตานี                                            

คล่ืน FM ๑๐๗.๒๕ MHz                          
)๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕( 

ปัญหายาเสพติด มีการรายงานข่าวและรายการ
ต่างๆส่งเสริมใหเ้ห็นโทษของ
ยาเสพติด 

เนน้ย ํ้าถึงโทษของการติดยา
เสพติดอยา่งมาก 

- มีรายการสั้นๆเก่ียวกบัยา
เสพติด                                  -
ไม่ค่อยกล่าวถึงยาเสพติดมาก 

เนน้วา่ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาของชุมชน 

มีรายการเก่ียวกบัยาเสพติด 

แง่มุมทางวฒันธรรมของพทุธ
และอิสลาม 

มีการนาํเสนอและพยายามพดู
ถึงทั้งสองวฒันธรรมควบคู่
กนัไป 

- นาํเสนอแต่อิสลามเป็นหลกั                              
- ไม่มีการนาํเสนอทางพทุธ
ศาสนา                                              
- มีรายการพดูไทยปนมลายู
บา้ง แต่ภาษาหลกัๆท่ีใชคื้อ
มลาย ู

- มีการกล่าวถึงสงัคมไทย
ค่อนขา้งมาก                                           
- กล่าวถึงวฒันธรรมอิสลาม
ไม่มากแต่ค่อนขา้งเป็นกลาง                  

- มีการนาํเสนอทั้งสอง  
วฒันธรรม                                              
- บางรายการพดูภาษามาเลย์
สลบักบัภาษาไทย 

- ส่วนใหญ่จะนาํเสนอขอ้มูล
และกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา  

-ไม่ค่อยมีเน้ือหาเก่ียวกบั
มุสลิม 



 ๓๑ 

ผลการวจิัย 

  วิทยุชุมชนถือเป็นประเด็นใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในช่วงยุค ๑๙๘๐ – ๑๙๙๐ จะ
สามารถพบเห็นการแพร่หลายอย่างรวดเร็วในรูปแบบใหม่ของการส่ือสารมวลชนดว้ยตนเอง )Castells( 
ในประเทศลาตินอเมริกาและแอฟริกา  วิทยุชุมชนอาจจะมีการแพร่หลายท่ีเช่ืองช้าบา้งในทวีปเอเซีย 
บางส่วนอาจเป็นเพราะรัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากเท่าท่ีควร )Seneviratne ๒๐๑๒: ๑( ในประเทศไทย
นั้นวิทยุถือเป็นส่ือท่ีมีความนิยมเป็นอนัดบัสองรองจากโทรทศัน์ ซ่ึงมีจาํนวนร้อยละ ๔๘ ของประชากร
ในเมืองและร้อยละ ๓๓ ของประชากรในต่างจงัหวดัท่ีรับฟังวิทยุทุกวนั (Brooten & Klangnarong 
๒๐๐๙: ๑๐๘) จากรากฐานของพระราชบญัญติัวิทยุละโทรทศัน์ ค.ศ. ๑๙๕๕ สถานีวิทยุทุกสถานีใน
ประเทศจะตอ้งอยู่ภายใตค้วามคุมของรัฐและเป็นตวัแทนหลกัในจุดยืนของการเน้นภายในกรุงเทพฯ        
มีเพียงรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีเปล่ียนระบบผูกขาดดงักล่าวโดยก่อตั้งสิทธิส่ือของประชาชนใน
มาตรา ๓๙ ๔๐ และ ๔๑ ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไม่เพียงแต่รับประกนัอิสระของส่ือแต่ยงัให้สิทธิประชาชน 
ในการเขา้ถึงส่ือในอากาศของการกระจายเสียงวทิยแุละโทรทศัน์ และเสนอความตอ้งการให้ตั้งหน่วยงาน
ควบคุมอิสระสาํหรับส่ือลกัษณะน้ี ในกระบวนการดงักล่าวเสมือนวา่องคก์รรัฐหรือรัฐบาลสูญเสียอาํนาจ
ในการควบคุมส่ือในอากาศให้แก่หน่วยงานอิสระท่ีเรียกวา่ สํานกังานกสทช. )สํานกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( และหน่วยงานสาธารณะ         
ภาคเศรษฐกิจควบคุมส่ือภายใตโ้ครงสร้างอาํนาจขณะนั้นในประเทศไทยแทนท่ีเสีย อาํนาจของส่ือถูก
จาํกดัอยู่ส่วนกลางระหว่างนายทุนส่ือระดบัชาติและทอ้งถ่ิน โดยนายทุนส่ือระดบัชาติจะแสวงหากาํไร    
ท่ีสูง ในขณะท่ีระดบัทอ้งถ่ินจะดาํเนินการใหก้บัพรรคการเมืองท่ีตนสังกดัอยู ่
  การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของภาคส่ือในประเทศไทยเป็นผลลพัธ์บางส่วนจากการเคล่ือนไหวการ
ปฏิรูปส่ือท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงมีการใชก้องกาํลงัทหารในการ
ปราบปรามผูป้ระทว้งผูเ้รียกร้องประชาธิปไตย เหตุการณ์น้ีนาํไปสู่การตายของประชาชนอยา่งนอ้ย ๕๒ 
คน นักวิชาการจากเหตุการณ์และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐออกมาประณามช่องโทรทศัน์ของรัฐทั้งห้าช่องท่ี
ดาํเนินมาตรการตามการตรวจสอบเซ็นเซอร์จากรัฐในขณะท่ีมีรายงานข่าวการประทว้ง ตลอดช่วงคร่ึง
แรกของยุค ๑๙๙๐ การเคล่ือนไหวของนกัวิชาการและนกัเคล่ือนไหวท่ีไม่ใช่รัฐเรียกร้องการกระจายส่ือไทย
และการส้ินสุดของการควมคุมจากรัฐ )อุบลรัตน์ ๑๙๙๖( โดยผลท่ีตามมาคือรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐      
ซ่ึงไม่ไดร้ะบุการจดัสรรความถ่ีในมาตรากฎหมาย ซ่ึงกฎหมายน้ีจะตอ้งถูกร่างข้ึนภายในสามปี   
  การร่างกฎหมายใหม่เก่ียวกบัการจดัสรรความถ่ีเกิดข้ึนภายใตค้วามกดดนัในการชกัจูงจากกลุ่ม
เอ็นจีโอ กลุ่มเศรษฐกิจและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีว่ากลุ่มแรกต้องการกฎหมายท่ีเอ้ือให้แก่ภาคธุรกิจ ซ่ึงจะ
สนับสนุนความคิดของตลาดส่ือเสรี ในขณะท่ีกลุ่มหลงัตอ้งการให้เกิดการควมคุมส่ือภายใตห้ลกัของ 
“ความมัน่คงแห่งชาติ” ต่อไป )Brooten & Klangnarong ๒๐๐๙ หนา้ ๑๐๕( กลุ่มประชาสังคมยงัก่อตั้ง 
“กลุ่มติดตามมาตรา ๔๐” โดยจะมีกิจกรรมและส่งตวัแทนหรือกลุ่มทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น ชาวเขา 
ชาวนาและเด็กๆในการสังเกตการณ์คณะกรรมการสภาร่างกฎหมายส่ือเพื่อท่ีจะใช้สาธารณะในการการ



 ๓๒ 

กดดนัผูเ้ขียนกฎหมาย ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ‚พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบักิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม‛ ไดป้ระกาศใชเ้ป็นกฎหมาย ซ่ึงมาตรา ๒๖ ถูก
นาํไปใชแ้ละกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นความสําเร็จในการคาํนึงถึงส่ือเพราะร้อยละ ๒๐ ของคล่ืนจะ
ถูกกระจายไปยงัวิทยุชุมชนและโทรทศัน์ )อุบลรัตน์ ๒๐๐๕, Brooten & Klangnarong  ๒๐๐๙ หน้า 
๑๐๕( แม้ว่านายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร )๒๐๐๑-๒๐๐๖( พยายามท่ีจะสร้างบรรยากาศแห่งความ
หวาดกลวัในหมู่ผูส่ื้อข่าว ท่ีสําคญัโดยการยื่นขอ้หาหม่ินประมาทให้กบัพวกส่ือ แต่ยุคของวิทยุชุมชนใน
ประเทศไทยกเ็ร่ิมมีการก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา 
  แมว้า่การเคล่ือนไหวของกลุ่มเส้ือแดงในขณะน้ียงัตอ้งพึ่งพาวทิยชุุมชนในการระดมพลพรรค แต่
ในขณะท่ีทกัษิณเป็นนายกรัฐมนตรีกลบัไม่กระตือรือร้นมากมายในการสนบัสนุนส่ือชนิดใหม่น้ีสําหรับ
ความเป็นอิสระท่ีอาจเกิดข้ึน แต่อย่างท่ี Brooten & Klangnarong  ๒๐๐๙ หน้า ๑๐๘ ช้ีให้เห็นว่าสําหรับ
ทกัษิณนั้น เป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะทาํการต่อตา้นในท่ีสาธารณะต่อการเคล่ือนไหวของชุมชนวิทยุ เน่ืองจาก
ความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนและการสนับสนุนในหมู่องค์กรภาคประชาสังคม ตั้ งแต่การร่างกฎหมายใน
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ียงัไม่เสร็จเรียบร้อยดี 

  สถานีวิทยุชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งข้ึนในจงัหวดักาญจนบุรีในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่
ตวัเลขของการตั้งสถานีกลบัเพิ่มข้ึนอยา่งมากในปีถดัๆไป เทคโนโลยขีองวทิยุกระจายเสียงกลายเป็นส่ิงท่ี
สามารถดาํเนินการได้ง่ายข้ึนกว่าในอดีต กลายเป็นส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมสําหรับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆใน
ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หน่วยงานกาํกบัดูแลผูป้ระกอบการของประชาชน เร่ิมมีการกาํหนดการขอ
ใบอนุญาต ซ่ึงมากกว่า ๖,๐๐๐ ผูป้ระกอบการยื่นเร่ืองและจาํนวนสถานีวิทยุชุมชนท่ีดาํเนินงานจริงใน
ประเทศไทยอยูท่ี่ราวๆ ๖,๕๐๐ ” ๗,๐๐๐ แห่ง มีค่าเฉล่ียประมาณ ๘๕ ถึง ๙๒ สถานีต่อจงัหวดั อยา่งไร   
ก็ตามจาํนวนแตกต่างกนัไปในแต่ละจงัหวดั ในกรุงเทพฯนั้นสถานีวิทยุราวๆ ๒๖๕ แห่งทาํงานในขณะท่ี
ในนราธิวาสมีวิทยุชุมชนอยู่เพียง ๑๘ แห่ง )ท่ีมา: กสทช.( สถานีวิทยุชุมชนบางแห่งได้รับใบอนุญาต 
ในขณะท่ีสถานีบางแห่งดาํเนินงานอย่างผิดกฎหมาย จากข้อมูลของกสทช.ในปัจจุบนัประเทศไทย          
มีความสามารถทางเทคนิคอยูเ่พียง ๑,๕๐๐ สถานีโดยจาํนวนท่ีสูงข้ึนของสถานีเป็นผลลพัธ์จากการแหรก
แซงและความขดัแยง้ระหวา่งสถานีบนพื้นดิน 

   บางคร้ังอาจเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเขา้ใจวา่ส่ือชุมชนมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนโครงสร้างการส่ือสารท่ีมีใน
ทอ้งถ่ินและช่วยใหป้ระชาชนออกความเห็นโตต้อบผูป้กครองของส่ือมวลชนท่ีทนัสมยัซ่ึงดาํเนินการโดย
รัฐหรือภาคธุรกิจ ในสังคมท่ีจบัตามองกระบวนการของความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบเก่าและแบบทนัสมยั
ท่ีดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมกัจะเป็นช่องทางของการส่ือสารและมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการแกไ้ขและ
แทนท่ีดว้ยส่ือสารมวลชน อยา่งไรก็ตามส่ือซ่ึงไม่ไดมี้ภาพลกัษณ์บวกไดด้ว้ยตวัเอง แต่พวกเขาถูกส่งดว้ย
ขอ้มูลท่ีเป็นกลางซ่ึงมีเน้ือหาท่ีถูกสร้างโดยผูแ้สดงท่ีมีความสนใจแน่นอนในบางอยา่ง  
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ส่ือในภาคใต้ของประเทศไทย 
  ก่อนท่ีจะเกิดยุคของวิทยุชุมชนนั้น ภาคใตข้องประเทศไทยไม่เคยปรากฏการมีของส่ือมวลชน 
เช่น หนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน์มาเป็นระยะเวลานาน หนงัสือพิมพ ์วิทยุและโทรทศัน์ถูกครอบงาํดว้ยชน
ชั้นนาํจากกรุงเทพฯ สะทอ้นให้เห็นถึงความคิดของชาวพุทธส่วนใหญ่ท่ีมีอยู่ในประเทศ ซ่ึงกรุงเทพฯ
ไม่ได้ให้การสนับสนุนการพฒันาของส่ือท้องถ่ินจนกระทัง่ในภายหลัง ถึงแม้จะมีโรงพิมพ์ซ่ึงผลิต
วรรณกรรมเป็นภาษามาเลยส์ําหรับตลาดคนมาเลย ์แต่ยงัยากท่ีจะพบเห็นหนงัสือพิมพ์/นิตยสารทอ้งถ่ิน
หรือทางการเมืองหรือหากมีก็จะเป็นผลผลิตจากการมีอิทธิพลหรือมีจาํนวนผูรั้บขอ้มูลท่ีจาํกดั 

ในขณะท่ีปัจจุบนัมีหน้าเว็บอินเตอร์เนตเป็นภาษามาเลย์ซ่ึงรายงานข่าวเก่ียวกับภาคใต้ของ
ประเทศไทย แต่มกัจะเกิดพร้อมภูมิหลงัท่ีน่าสงสัยและไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนในต่างจงัหวดัได ้แต่
จนกระทั่งทุกวนัน้ียงัไม่มีหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเป็นภาษามาเลย์ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์
อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้)ศอ.บต.( หรือ The Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC) ไดน้าํเสนอช่องโทรทศัน์แรกท่ีเป็นภาษามาเลย ์ดว้ยเหตุผลท่ีวา่‚เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย‛ (http://www.nationmultimedia.com/opinion/Malay-
language-TV-station-is-a-positive-step-30197359.html). โทรทศัน์ช่อง ๕ ๑๑ และ ไทยพีบีเอสออกอากาศ
เป็นภาษามาเลยแ์ต่ยงัไม่เป็นท่ีนิยมกบัคนทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร 

ส่ิงน้ีจึงเกิดปัญหาข้ึน ยกตวัอยา่ง เม่ือมีการรายงานข่างระดบัประเทศเก่ียวกบัภาคใตข้องประเทศ
ไทย ชาวมุสลิมมาเลยแ์ละชาวพุทธจะรู้สึกวา่ข่าวถูกถ่ายทอดและรายงานนอ้ยกวา่ความเป็นจริงจากส่ือท่ี
ตั้งอยูท่ี่กรงเทพฯ ภาคใตข้องประเทศไทยเฉกเช่นภาคอ่ืนๆในประเทศจะพบเห็นข่าวของภาคตนเองไดใ้น
ข่าวระดับประเทศต่อเม่ือมีเหตุการณ์สําคญัเกิดข้ึน ซ่ึงข่าวจากภาคใต้มกัจะปรากฏเป็นข่าวหน้าหน่ึง
ต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงข้ึนเท่านั้ น ตามปกติแล้วนักข่าวจากช่องโทรทศัน์แห่งชาติจะให้
ความสําคญัท่ีสถานท่ีเกิดเหตุระเบิดจู่โจมหรือการโจมตีกองกาํลงัของรัฐ โดยถ่ายภาพและสัมภาษณ์
เจา้หน้าท่ีตวัแทนท่ีทราบขอ้มูลอยู่แต่เดิมและรอนาํเสนอข่าวอยูห่น้าสถานท่ี ซ่ึงชาวบา้นเองไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนได ้การรายงานข่าวท่ีมีอคติดงักล่าวสร้างภาพความบิดเบือนโดยรวมทางภาคใต้
ว่าเป็นถ่ินท่ีอนัตราย มีความเป็นอยู่อย่างกระสับกระส่ายและเป็นบริเวณท่ีเกิดความวุ่นวายในประเทศ 
ในขณะท่ีการเมืองทอ้งถ่ินหรือความสนใจในความเป็นอยูข่องชาวบา้นกลบัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร 

เม่ือพิจารณาร่วมถึงเง่ือนไขของโครงสร้างสําหรับพื้นท่ีสาธารณะในภาคใตข้องประเทศไทยบน
พื้นฐานของส่ือมวลชนรุ่นใหม่ท่ีจาํกดั ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นปัญหาในเร่ืองของขอ้มูลแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยงั
เป็นปัญหาสาํหรับชาวมุสลิมมาเลยเ์ช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ในสามจงัหวดัชายแดน ซ่ึง
ปัญหาของส่ือจะไปติดอยูท่ี่อตัลกัษณ์และการแสดงออกของตนเอง ตั้งแต่มีการรวมบริเวณดงักล่าวเขา้กบั
ราชอาณาจกัรไทย ชาวมาเลยเ์กิดความรู้สึกท่ีวา่พวกเขาไดล้ะวฒันธรรมของตนเพื่อวฒันธรรมของชาติ 
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ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นไปตามสังคมส่วนใหญ่ท่ีเป็นสังคมพุทธ1 ภายหลงัท่ีมีสนธิสัญญาสยาม-องักฤษ 
๑๙๐๙ บริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นจงัหวดั นราธิวาส ยะลาและปัตตานีกลายมาเป็นดินแดนของสยาม  ในขณะท่ี
อาณาจกัรมาเลยท่ี์เหลือตกเป็นของจกัรวรรดิองักฤษ ในระยะแรกของการรวมประเทศทางใต ้ชนชั้นนาํ
ทอ้งถ่ินถูกแทนท่ีดว้ยโครงการทางการเมืองโดยส่วนบริหารท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองดงักล่าวยงัเรียกร้องให้แยกส่วนของทอ้งถ่ินและภูมิภาคและทาํให้
เกิดการชะงกัของความเป็นอตัลกัษณ์ซ่ึงถูกแสดงในแง่ของชาติพนัธ์ุ อย่างไรก็ตามผลกระทบของลทัธิ
ชาตินิยมในภูมิภาคยงัคงถูกกกัขงัไวเ้พื่อชนชั้นนาํของบุคลากรรัฐเช่นเดียวกบัทหารและสถาบนัการศึกษา
จาํนวนไม่มาก2 ความตา้นทานต่อการรวมชาติเกิดโดยขุนนางชาวมลายูมุสลิมในประเทศ ในขณะท่ีนาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณ ยกตวัอย่างรัฐท่ีบูรณาการใน "รัฐพุทธ" ถือวา่เป็น "ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ" ท่ีเรียกร้องโดยชาว
มุสลิมมาเลยช์นชั้นสูงต่อรัฐไทยใน ค.ศ.๑๙๐๕ คือทุกอยา่งยกเวน้แรงบนัดาลใจจากศาสนา3 ความตอ้งการ
ของพวกเขามีความกงัวลต่อการอนุรักษสิ์ทธิทางเศรษฐกิจและการเมืองของชนชั้นขนุนาง4 

ปัจจุบนัโลกาภิวตัน์และการแพร่กระจายของการเคล่ือนไหวของอิสลามไม่เพียงแต่ตั้งคาํถาม
ต่ออตัลกัษณ์ของชาวมุสลิมมาเลยใ์นภาคใตข้องประเทศไทย แต่ยงัช้ีนาํชาวมาเลย์หลายคนในการตั้ง
คาํถามต่อความชอบธรรมของรัฐไทยในความเป็นชายขอบของตนไม่ใช่เพียงแค่ตอนใตข้องมาเลย ์แต่ใน
ชนบทและยอ้นหลงัไปในทางตรงกนัขา้มกบัศูนยก์ลางท่ีเป็นแบบอย่างในกรุงเทพฯซ่ึงมีความสัมพนัธ์
อย่างใกลชิ้ดกบัพระพุทธศาสนา ชนชั้นกลางมาเลยท่ี์เกิดข้ึนใหม่ซ่ึงพบว่าการจา้งงานในมหาวิทยาลยั 
โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน ธนาคารอิสลาม และแมก้ระทัง่ในระบบราชการไทย ไดตี้ความศาสนาอิสลาม
ในทางท่ีรับประกนัชีวิตท่ีดีทั้ งท่ีน่ีและตอนน้ีและในปรโลก5 หรือนัยว่าขณะท่ีรุ่นของศาสนาอิสลาม
ดงักล่าวเน้นความกตญัํูส่วนตวัและความสําเร็จทางเศรษฐกิจภาคเอกชน ก็ยงัทาํการเรียกร้องในพื้นท่ี
สาธารณะ ณ ท่ีน่ีความตอ้งการส่วนใหญ่ของชาวมาเลยคื์อการไดรั้บการยอมรับของประชาชนในการนบัถือ

                                                           
1 ตั้งแต่มีความพยายามในการสร้างชาติโดยนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม )๑๙๓๘-๑๙๔๔( บุคคลท่ีคา้นความเป็น ‚ชาวไทยพุทธ‛ จะถูก
พิจารณาวา่เป็นผูท้รยศในการรวมชาติ ดงันั้น ชาวจีน ชาวมาเลย ์ชาวอินเดียและชาวคริสเตียนจึงถูกบงัคบัให้เปล่ียนช่ือของตนและเช้ือชาติให้เป็น
แบบวฒันธรรมไทย โดย ‚ผูท้รยศ‛ จะถูกตดัคุณสมบติัจากการรับราชการหรือการเล่ือนยศให้สูงข้ึนไป สาํหรับจอมพล ป.นั้น การเป็นชาวพุทธคือ 
‚รากฐานสาํคญั‛ สาํหรับ ‚ความเป็นไทย‛ อยา่งไรก็ตามถึงแมเ้กิดนโยบายดงักล่าวในอดีต แต่จนทุกวนัน้ี รัฐไทยยงัไม่เคยปรากฏวตัถุประสงคใ์น
การทาํลายศาสนาอ่ืนๆในประเทศ แมใ้นบางช่วงจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของทหาร ดว้ยขอ้ยกเวน้บางช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๙๓๒ และ ๑๙๗๖ ก็ตาม  
นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญท่ีหลากหลายยงัอนุญาตความอิสระในการนับถือศาสนาอยู่เสมอๆ ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของความเป็นประชาธิปไตย
ในช่วงยคุ ๑๙๘๐ และ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลางยคุ ๑๙๙๐ ประเด็นของศาสนาและรัฐปรากฏข้ึนอีกคร้ัง และถึงแมจ้ะมีการประทว้งจากพระท่ี
เป็นชาตินิยม แต่รัฐธรรมนูญทั้สองในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ และ ๒๐๐๖ ก็ยงัปรากฏวา่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจาํชาติไทย )Helbardt et al. ๒๐๑๓( 
2 ไชยยนัต ์op. cit. 
3 Surin Pitsuwan (1982), Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, Cambridge, Mass: Harvard 
University, p. 9. 
4 ความตอ้งการดงักล่าวหมายรวมถึง ‚๑. เด็กๆและลูกหลานในตระกูลรวมทั้งความสมัพนัธ์ท่ีมีจะมีสิทธิไดรั้บรายไดต่้อปีจากรัฐบาล ๒. บุคคล
ทั้งหมดข้างต้นจะได้รับการยกเวน้ภาษีท่ีดินประจาํปี ๓. บุคคลทั้ งหมดข้างต้นจะได้รับการยกเว้นจากการให้บริการทางทหารรวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแทน ๔. บุคคลท่ีอยูใ่นบริการของระดบัสูงแลว้จะสามารถขอจากภาษีส่วนบุคคล‛ Surin Pitsuwan, op. cit., p. 34. 
5 Cf. Horstmann, Alexander, Class, Culture and Space: The Construction and Shaping of Communal Space in South Thailand, Bielefeld, 
Transcript Verlag 2002. 
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ศาสนาไม่ใช่รัฐทางโลกท่ีชาวมุสลิม ชาวพุทธและกลุ่มศาสนาอ่ืน  ๆในประเทศไทยสามารถอยูร่่วมกนัได ้ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีรวมไปถึง ยกตวัอยา่งเช่น การขยายของกฎหมายอิสลาม การอุดหนุนเงินจากรัฐมากข้ึน
สําหรับการศึกษาอิสลาม อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและ งานจากรัฐบาลสําหรับคนมาเลย์ในการ
บริหารงานทอ้งถ่ิน6 
 ความศรัทธาสาธารณะคือการนําคาํถามท่ีมีผลทั้งทางตรงและมีความแตกต่างกันของพื้นท่ี
สาธารณะและส่ือ โดยพื้นท่ีสาธารณะจะถูกครอบงาํโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีนบัถือศาสนาพุทธและธุรกิจท่ีไม่เป็น
ท่ียอมรับมากข้ึนและความตอ้งการการรับรู้ทางวฒันธรรม 

ในบริบทน้ีนกัเคล่ือนไหวส่ือและนกัวิชาการคาดการณ์วา่วิทยุชุมชนทอ้งถ่ินจะทาํให้ชาวมาเลย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในชนบทและผูท่ี้ไม่มีสิทธิพิเศษ ในการไดรั้บโอกาสในการแสดงออกถึง
วฒันธรรมมลายูปัตตานีและมีสิทธิและในเร่ืองของการเมืองและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของส่ือของตวัเอง 
อยา่งท่ี Appardurai กล่าวไวว้า่ วฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นเพียงการอา้งอิงแบบคงท่ีไปในอดีต แต่วฒันธรรมใน
พื้นท่ีสาธารณะสามารถมองเห็นได้ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการท่ีเป็นความสามารถท่ีจะรองรับตรรกะ     
ในอนาคตของการพฒันา อยา่งไรก็ตามการมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการพฒันา ทุกกลุ่มวฒันธรรมควร
เขา้ร่วมการอภิปรายทัว่ไปในท่ีสาธารณะเก่ียวกบัการสร้างอนาคตร่วมกนั  

 ผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืนๆหวงัวา่วทิยชุุมชนจะเป็นพื้นท่ีสาธารณะร่วมกนัระหวา่งชาวไทยพุทธและชาว
มุสลิมในภาคใตข้องประเทศไทย โดยพิจารณาจากความสาํคญัเป็นพิเศษเพราะตั้งแต่เกิดการระบาดไปทัว่
ของความไม่สงบ สภาพความไม่ไวว้างใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพุทธ ชาวมุสลิมมาเลยแ์ละรัฐ
ก็ค่อนขา้งสั่นคลอน  

  รัฐบาลท้องถ่ินได้แยกความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยุชุมชนท้องถ่ินบางคนมีมุมมองท่ีว่าเน้ือหา
ทั้งหมดของวฒันธรรมท่ีตั้งคาํถามกบัวฒันธรรมของชาติอย่างท่ีกาํหนดไวใ้นกรุงเทพฯ เป็นภยัคุกคาม   
ต่อความเป็นเอกภาพทางวฒันธรรมของชาติไทย ในขณะท่ีคนอ่ืนๆมีความกงัวลด้านความปลอดภยั 
เพราะกลวัว่าส่ือจะถูกนาํไปใช้ในทางท่ีผิดจากผูก่้อความไม่สงบ7 ส่วนความเห็นจากเจา้หน้าท่ีท่ีทราบ
เหตุการณ์จะมีทศันคติท่ีเป็นกลางมากข้ึนหรือแมก้ระทัง่มีความหวงัว่าวิทยุชุมชนจะนาํมาซ่ึงการส้ินสุด
การปกครองทอ้งถ่ินของข่าวลือเช่นเดียวกบัความไม่ไวว้างใจระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐและชาวมาเลย ์

  ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ‚วทิยุชุมชนจดัเมือง‛ เป็นสถานีวิทยุแรกในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ก่อตั้ง
ข้ึน สถานีน้ีก่อตั้งโดย จา อาลี ณรงค์ มาเส็งและกลุ่มนักเคล่ือนไหวส่ืออ่ืนๆ ท่ีถูกจดัอยู่ใน ‚กลุ่มวิทยุ
ชุมชนจดัเมืองปัตตานี‛ โดยก่อตั้งในพ.ศ.๒๕๔๖ เช่นเดียวกนั เป็นกลุ่มท่ีถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‚Kruekrai 
วิทยุชุมชนจงัหวดัปัตตานี‛ ภายในหน่ึงปีและต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น ‚Kruekai 
วทิยชุุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใต‛้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเครือข่ายนกัเคล่ือนไหวส่ือในภาคใตข้องประเทศไทย
                                                           
6 บทสมัภาษณ์ส่วนตวัระหวา่งสิงหาคม ๒๕๕๑- มีนาคม ๒๕๕๒ 
7 ดงัจะอธิบายต่อไป จะเห็นไดว้่ากรณีน้ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
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ท่ีต่ืนตวัมากท่ีสุด การจดัตั้งวิทยุชุมชนแห่งแรกในภาคใตข้องประเทศไทยนั้นกลุ่มกองกาํลงั "สถาบนั
องคก์รพฒันาชุมชน"  หน่วยงานของรัฐท่ีสนบัสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์ทางเทคนิค ต่อมานั้นกลุ่ม
ไดพ้ฒันาการอบรมเชิงปฏิบติัการและคู่มือแนะนาํชาวบา้นในการตั้งค่าและดาํเนินงานสถานีวิทยุชุมชน 
กิจกรรมเหล่าน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัพระปกเกลา้ 

  ในปีเดียวกนัสถานีวิทยุชุมชนยงัก่อตั้งในอาํเภอโคกโพธ์ิและอาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี และ
เผชิญหนา้ทนัทีกบัปัญหาซ่ึงนกัเคล่ือนไหวทางวทิยชุุมชนในภูมิภาคอ่ืนๆตอ้งแกปั้ญหาน้ีเช่นเดียวกนั นัน่
คือ ปัญหาในการหาแหล่งสนบัสนุนเงินทุน ปัญหาในการหาวิธีการระดมอาสาสมคัร ซ่ึงมีความจาํเป็น
สําหรับวิทยุชุมชนท่ีควรจะเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกาํไรอย่างท่ีระบุไปขา้งตน้ ปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งอาสาสมคัร ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวไดแ้ก่ การกระจายของเงินทุน  ท่ีวา่บางสถานีจ่ายเงินให้แก่   
ผูด้าํเนินรายการบางคน ซ่ึงจะเกิดปัญหาแก่คนท่ีเห็นเหตุการณ์และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน ในกรณีพิพาท
อ่ืนๆเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีควรเลือกในรายการท่ีออกอากาศ อยา่งไรก็ตามปัญหาเฉพาะเจาะจงกบัภาคใตข้อง
ประเทศไทยพิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่มีการรักษาความปลอดภยั อยา่งท่ีเจา้หน้าท่ีบางส่วนของกองทพัภาคท่ี 
๔ เขา้ใจวิทยุชุมชนเป็นวิธีการในการ ‚ชนะทั้งใจและความคิด" การรณรงค์ดงักล่าวเร่ิมตน้การให้การ
สนบัสนุนจาํนวนสถานีชุมชน ในทางกลบักนัผูป้ระกาศข่าวสถานีมกัจะอ่านพาดหวัข่าวและประกาศท่ีส่ง
มาจากกองทพัภาคท่ี ๔ สํานกังานใหญ่ค่ายสิรินธรในจงัหวดัปัตตานี จากจุดเร่ิมตน้ดงัว่าน้ีถูกจบัตามอง
ดว้ยความสงสัย ไม่เพียงแต่รูปแบบของการกระทาํท่ีรัฐเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความคิดของวิทยุชุมชนท่ีควร
เป็นส่ือกลางในสังคมพลเรือน ซ่ึงมีเน้ือหาเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐ แต่ยงัมีความกลวัว่ากอง
กาํลงัรักษาความปลอดภยัจะใชว้ทิยชุุมชนอยา่งเป็นระบบในการจดัการประชากรชาวมาเลย ์ 

การเกดิความกลวัและการตรวจสอบควบคุม (ตัวเอง) 

  การตรวจสอบและควบคุมจากรัฐและตนเองโดยผูส่ื้อข่าวในประเทศไทยมีประวติัอนัยาวนาน 
ส่ือในประเทศไทยถูกควบคุมภายใตรั้ฐบาล โดยในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ พระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์ไดก้าํหนดว่ารัฐเป็นเจา้ของส่ือแต่เพียงผูเ้ดียวและเป็นผูมี้อาํนาจเต็มในรูปแบบของ "การ
ควบคุมโครงสร้าง" )Structural Censorship( )อุบลรัตน์ ๒๐๐๕: ๕๓( การพฒันาการกระจายเสียงภายใต้
การอุปถมัภข์องทหารซ่ึงปกครองประเทศไทย มีขอ้ยกเวน้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๓๐ จนถึงช่วงปลาย
ทศวรรษ ๑๙๘๐ และหน่วยงานพลเรือนซ่ึงให้สัมปทานและเน้ือหาการออกอากาศ จะข้ึนอยู่กบัผูจ้ดัหา
เน้ือหาส่วนตวัท่ีเป็นทางทหารและนกัข่าวพฒันารูปแบบต่างๆของการควบคุมตวัเอง อาทิเช่น รายการข่าว
ถูกผลิตโดยกรมประชาสัมพนัธ์และจดัส่งต่อไปโดยสถานีวิทยุของรัฐท่ีควบคุมจากรัฐไทยไปยงัสถานี
วิทยุซ่ึงต้องถ่ายทอดรายการตามท่ีกําหนด โดยการประกาศข่าวอิสระเพิ่งจะเร่ิมต้นได้ไม่นานมาน้ี 
)Pirongrong ๒๐๐๗( จนกระทัง่ในปัจจุบนัท่ีวิทยุชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถใช้บริการฟรีและรัฐผลิต
รายการใหม่ออกอากาศ 
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  แมว้่าเสรีภาพในการพูด )โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เวน้แต่การหม่ินพระมหากษตัริย(์ ถือเป็นสถาบนั
ใหญ่ในประเทศไทย หากแต่จลาจลในภาคใตก้ลบัได้รับผลกระทบอย่างสําคญัในการท่ีวิทยุชุมชนจะ
ออกอากาศหรือไม่ไดอ้อกอากาศ ตวัอย่างคือ ผูป้ระกาศวิทยุชุมชนมาเลยไ์ดก้ล่าวถึงกรณีท่ีหน่วยทหาร
ชุมชนเขา้มาพบปะหลงัจากท่ีส่งรายการรายงานข่าวเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษยชนจากรัฐ8 ซ่ึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีไม่ปลอดภยัระหว่างนักเคล่ือนไหวทางวิทยุ ว่าส่ิงใดท่ีสามารถออกอากาสได้และส่ิงใดท่ี
ไม่ได ้ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั “ความมัน่คงแห่งชาติ‛ โดยกล่าววา่ ‚เราไม่รู้วา่จริงๆแลว้รัฐมีปฏิกิริยาต่อการจดั
รายการยงัไงเพราะนกัจดัรายการทุกคนในรายการตอ้งรับผิดชอบตนเอง ตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองได้
พดูออกอากาศไปแลว้ ส่ิงสาํคญัสาํหรับการพูด คือเราตอ้งรู้ประเด็น และรู้กฎหมายดว้ย การท่ีเราใชภ้าษา
มลายใูนการจดัรายการ เพราะเราตอ้งการพฒันาการใชภ้าษามลาย ูภาษามลายท่ีูเราใชไ้ม่ใช่ภาษามลายท่ีูดี
เจจดัรายการวิทยุทัว่ไปพูด เป็นภาษาท่ียกระดบั คือใช้ไวยากรณ์ภาษามลายูกลางแบบมาเลเซีย แต่ใช้
สําเนียงท่ีน่ี คือไม่ใช่ภาษาพูดโดยทัว่ไป เพราะฉะนั้น คนท่ีฟังนานๆ สมํ่าเสมอ เคา้จะมีการพฒันาภาษา 
เป็นการยกระดบัใชภ้าษามลายใูหถู้กตอ้ง‛9 
  นอกจากนั้น ผูป้ระกาศชาวมาเลย์บางคนยงัร้องเรียนในการสัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีแร
แบ่งแยกระหว่างผูก่้อความไม่สงบและชาวมาเลย์ จึงมักคิดว่าผูส่ื้อข่าวชุมชนเป็นบ่อนทาํงายความ
ปลอดภยัท่ีมีศกัยภาพ เฉกเช่นท่ีผูป้ระกาศวิทยุชุมชนคนหน่ึงอธิบายว่า “ผูค้นในวิทยุชุมชนไม่กลา้ท่ีจะ
พดูคุยเก่ียวกบัความจริงของความขดัแยง้เพราะในวนัรุ่งข้ึนทหารจะปรากฎข้ึนหนา้ประตูบา้น ซ่ึงพวกเขา
ไม่เขา้ใจว่าเราไม่ได้แบ่งแยกดินแดนเราเพียงแค่ตอ้งการท่ีจะพูดคุยเก่ียวกบัความยุติธรรมและปกป้อง
สิทธิของเรา‛10  
  วธีิการเหล่าน้ีมีการรับรู้อยา่งนอ้ยวา่เป็นรูปแบบของการควบคุม บางคนโตแ้ยง้การเซ็นเซอร์โดย
นักข่าวมาเลย์ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการใช้วิทยุชุมชนเป็นเวทีทางการเมือง การตระหนักถึงอนัตรายจากการ
ปรากฏตวัท่ีเป็นวิกฤตเกินไป พวกเขาจึงละเวน้จากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐไทยและแมก้ระทัง่ส่ิงท่ีปรากฏ
ด้วย "การเมือง" สําหรับในส่วนของเจา้หน้าท่ียืนยนัว่าพวกเขาเพียงตอ้งการท่ีจะฟ้ืนฟูเสถียรภาพใน
ภูมิภาค อยา่งท่ีกอ. รมน. หน่วยท่ีรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ ขอให้หน่วยงานทอ้งถ่ิน
ในการ ‚จบัตามอง‛ สถานีวทิยชุุมชนในทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของตนตามคาํสั่ง ถา้สถานีวิทยุเป็นผูต้อ้ง
สงสัยในการออกอากาศท่ีเก่ียวกบั ‚คาํพูดเกลียดชงั‛ ในเน้ือหาหรือการเรียกร้องให้มีการแยกจากรัฐไทย 
ทหารจะตอ้งรายงานไปท่ี กอ.รมน. ในจงัหวดัปัตตานี ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีกอ.รมน.รับผิดชอบ อยา่งไรก็ตาม
ไม่มีหน่วยทอ้งถ่ินรายงาน เหตุการณ์ดงักล่าวในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ยกเวน้เหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนท่ีวิทยุของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี11 

                                                           
8 บทสมัภาษณ์หลากหลาย ๙-๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ในยะลาและนราธิวาส 
9 บทสมัภาษณ์คุณมนัโซร์  สาและ   
10 บทสมัภาษณ์ นราธิวาส ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

11 บทสมัภาษณ์เอ้ือยพร ชุมทอง  ๘ กนัยายน ๒๕๕๕ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ปัตตานี 
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ในเดือนมีนาคม ๒๐๑๒ มีรายงานต่อเจา้หน้าท่ี กอ.รมน. วา่ในช่วงรายการท่ีเรียกวา่ ‚Kampong on air‛ 
)การออกอากาศหมู่บา้น( มู แว นกัการเมืองมาเลย-์ไทยท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีทางตอนใตเ้ปิดเพลงชาติปัตตานี
และวิพากษว์ิจารณ์การปรากฏตวัของทหารไทยในภาคใตข้องประเทศไทย ทั้งยงัถกเถียงกนัสําหรับการ
บริหารแบบอิสระในภาคใตข้องประเทศไทย )เขตปกครองพิเศษ( การสืบสวนของเจา้หน้าท่ี กอ.รมน.   
ถึงสาเหตุนั้น เจา้หน้าท่ีไดข้อสําเนาเทปอดัเสียงของวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
ต่อไป 

ส่ิงท่ีน่าสนใจนอกเหนือไปจากเพลงชาติปัตตานี คือส่วนบรรดาหลกัฐานรายการวิทยุของมู แว ท่ี
มีการขีดเส้นใตไ้วเ้พราะถือว่ามีเหตุผลสําหรับทางทหารและกอ.รมน.ระบุว่ามีส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีมู แวเองไตแ้ยง้วา่รัฐบาลเพื่อไทยภายใตก้ารนาํของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัรแทจ้ริงแลว้ตอ้งการท่ีจะยกเลิกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคใตข้องประเทศไทย แต่ทหารไทยท่ี
ต่อตา้นการยกเลิกน้ี 
  พระราชกาํหนดฉุกเฉินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากในภาคใตข้องประเทศ
ไทย ส่ิงน้ีอนุญาตให้ทหารขยายเขา้สู่อาณาจกัรพลเรือน โดยการอนุญาตให้ชไ้ดโ้ดยพลการและเกิดการ
การละเมิดอาํนาจ กฎหมายฉบบัน้ียงัช่วยให้มีการปิดสถานีวิทยุชุมชนดว้ย อย่างไรก็ตามยงัไม่มีกรณีท่ี
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัสถานีวิพากษ์วิจารณ์รัฐหรือเกิดเหตุการณ์ในลกัษณะอ่ืน เช่น การทาํร้าย
ร่างกายบุคลากรสถานีวิทยุชุมชนเพื่อข่มขู่พวกเขา ซ่ึงโดยปกติเจา้หน้าท่ีจะใช้กลยุทธ์นุ่มนวลในการ
จดัการกบันักข่าวท่ี ‚หัวร้ัน‛ หน่ึงในกรณีท่ีมีการรายงานในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ คือมีทหารเขา้เยี่ยมชมวิทยุ
ชุมชนเจา้ของสถานีในจงัหวดันราธิวาสและถามวา่จะ "เลือกใชน้ํ้ าเสียงท่ีอ่อนโยน" )พูดเบาๆ( หรือจะถูก
ละเวน้จากการท่ี "สถานการณ์จะทวีความรุนแรงข้ึน" เพื่อประโยชน์ของ "สังคมท่ีสงบสุขและความ
สามคัคี" )สังคมสันติสุข( )บทสัมภาษณ์กบัผูจ้ดัรายการวิทยุชุมชนจงัหวดันราธิวาสและยะลา ๑ และ ๔ 
ตุลาคม ๒๐๑๒( ในสภาพแวดลอ้มของความกลวัและความไม่ไวว้างใจต่อรัฐซ่ึงมีบนัทึกท่ีชดัเจนของการ
ละเมิดของมนุษย์ เช่น การขอเข้าชมสถานท่ีจะถูกจาํได้เป็นอย่างดีและถูกส่ือสารต่อๆไปในหมู่นัก
เคล่ือนไหววทิยชุุมชน 
  นอกจากกฎหมายฉุกเฉินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วิทยุชุมชนในประเทศไทยอาจมีการ
ลงโทษในกรณีท่ีก่อใหเ้กิดการข่มขู่ ‚ความมัน่คงของรัฐหรือเพื่อสาธารณะ‛ พระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๑ หา้มออกอากาศส่ิงท่ีอาจก่อใหเ้กิด  

๑. การลม้ลา้งรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขแห่งรัฐ 
๒. ส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
๓. การกระทาํท่ีลามกอนาจาร  
๔. ผลกระทบอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัการเส่ือมสภาพของจิตใจของประชาชนหรือสุขภาพ 
กฎหมายน้ีจะช่วยให้การกระจายเสียงแห่งชาติและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม )กสทช.( 

มีอาํนาจท่ีจะระงบัการแพร่ภาพใดๆหรือปิดสถานีทั้งหมด กฎหมายน้ีซ่ึงจนถึงขณะน้ี )ตน้ปี ค.ศ. ๒๐๑๓( 
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ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในภาคใต้ของประเทศไทย จึงเกิดสองแง่มุมท่ีว่า ประการแรกกสทช.ไม่ได้มี
ความสามารถในการตรวจสอบทุกสถานีวิทยุชุมชน นิยามของคาํวา่ "ความมัน่คงของรัฐและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน" อาจกวา้ง แต่กสทช.เองมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ไดไ้ปคน้หาผูล้ะเมิดอยา่งแข็งขนั ซ่ึงผู ้
ควบคุมดาํเนินการตามขอ้ร้องเรียนท่ีถูกนาํมาให้โดยบุคคลท่ีสามจะตรวจสอบแต่ละกรณีเป็นรายบุคคล 
อนัท่ีจริงอาจกล่าวไดว้า่กสทช.สนบัสนุนทกัษะการส่ือสารมวลชนในหมู่นกัเคล่ือนไหววิทยุมืออาชีพใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ กสทช.ร่วมมือกบัองค์กรเอ็นจีโอท่ีตั้งอยู่ในเจนีวา เรียกว่า 
DCAF จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในการฝึกอบรม ซ่ึงนกัเคล่ือนไหววิทยุชุมชนไดรู้้จกักบัการปฏิรูป
การรักษาความปลอดภยั นอกจากน้ีพวกเขายงัได้รับการสอนวิธีการตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีสาํคญั เช่น การทุจริตหรือการใชอ้าํนาจในทางท่ีผดิจากภ่คความมัน่คง  
  อยา่งไรก็ดียงัมีท่ีวา่งสาํหรับวาทกรรมของประชาชนท่ีสําคญั ไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 
นกัเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมีความกลา้จะหนัไปใชว้ธีิการอ่ืนๆ เพื่อกลัน่กรองนโยบายของรัฐในภาคใต ้
ทั้งการท่ีพวกเขาใช้ภาษามลายูในการแสดงมุมมองท่ีสําคญั จะทาํให้ประสบความสําเร็จเพราะทั้งสอง
หน่วยงานของความมัน่คงและความสามารถของกสทช.แทบจะไม่ควบคุมเน้ือหาทั้งหมดโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เม่ือเป็นภาษามาเลย ์ในกรณีท่ีสถานีวทิยชุุมชนท่ีเรียกวา่ ‚วิทยุร่วมดว้ยช่วยกนั‛ ในจงัหวดัปัตตานีผลิต
โปรแกรมวิทยุท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเผชิญหน้ากบัคาํถามท่ีสําคญัจากผูช้ม โปรแกรมน้ีจะแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ในส่วนแรกซ่ึงเป็นเวลาส่วนใหญ่เป็นภาษามาเลย ์ผูด้าํเนินรายการจะถามผูช้มในโทรศพัทแ์ละฝาก
คาํถามไปให้เจา้หนา้ท่ีไทยโดยไม่ตอ้งให้ช่ือเต็มของพวกเขา ขั้นตอนน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบสองอยา่ง ประการ
แรก ผูถ้ามสามารถไม่ระบุนามได้ จึงมีความเป็นไปไดม้ากข้ึนท่ีคาํถามท่ีสําคญัจะถูกถามออกมา และ
ประการท่ีสองบุคคลท่ีถามสามารถถามในภาษาท่ีตนเองถนดัได้ ในขณะท่ีผูว้ิจยักาํลงัสัมภาษณ์เจา้ของ
สถานี มีผูห้ญิงมาเลยโ์ทรเขา้มามาและถามว่าทาํไมเจา้หน้าท่ีไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธสามารถเขา้ชม
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามไดเ้สมอ และเกิดความสงสัยวา่นกัเรียนทุกคนและครูเป็นผูก่้อความไม่สงบ 
คาํถามเหล่าน้ีและอ่ืนๆจะถูกเขียนลงไปโดยผูด้าํเนินรายการและในส่วนถดัไปของรายการ อาจจะเป็นใน
วนัรุ่งข้ึนเจา้หน้าท่ีก็จะได้รับเชิญมา อาจเป็นตวัแทนของตาํรวจ ทหาร สํานักงานเขตหรือตวัแทนจาก
หน่วยงานของรัฐใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  แต่ภยัคุกคามต่อเสรีภาพในการพูดในภาคใตข้องประเทศไทยมาจากเวบ็ไซตท่ี์ก่อความไม่สงบ
เช่นเดียวกนั วทิยกุระจายเสียงมุสลิมตระหนกัเป็นอยา่งมากวา่การแสดงความคิดเห็นตรงขา้มพวกก่อการ
ร้ายคือภยัคุกคามต่อความปลอดภยัทางกายภาพของพวกเขา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในมาเลเซียและในภาคใต้
ของประเทศไทยท่ีพวกก่อการร้ายจะคุกคามและฆ่าหากจาํเป็น แมเ้พื่อนชาวมาเลยท่ี์เป็นภยัคุกคามต่อ
พวกเขา12 ในปีค.ศ. ๒๐๐๖ไอมี ดีเจผูห้ญิงชาวมาเลยถู์กฆ่าตายโดยพวกก่อการร้ายเพราะเธอสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจกองทพัไทยในรายการวทิยโุดยไอมีไดรั้บการเตือนมาก่อนแลว้ แต่ไม่ไดท้าํตามแต่อยา่งใด 
ตวัอยา่งอีกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง คือกรณีของนางสาวโรสมินทร์ นิเยะ หรือมีม่ี จากอาํเภอเจาะไอร้อง 
จงัหวดันราธิวาส เป็นหน่ึงในผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี จบการศึกษา

                                                           
12 Helbardt  ๒๐๑๑. 
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ปริญญาตรี สาขาประชาสัมพนัธ์มวลชน บิดาคือนายนิมะ นิเยะ เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ครอบครัวของมีม่ี 
อาศยัอยูท่ี่บา้นยานิง ซ่ึงทางการจดัเป็นหมู่บา้นสีแดง ประชาชนส่วนใหญ่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพล ของกลุ่มก่อ
ความไม่สงบ บิดาของมิม่ีซ่ึงไดใ้หค้วามร่วมมือกบัทางการตลอด ไดถู้กกลุ่มผูก่้อความไม่สงบยิงเสียชีวิต
ในบา้น ครอบครัวของมีม่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาภาครัฐ โดยให้มีม่ีเขา้ทาํงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์และนกัจดัรายการท่ีอาํเภอ ซ่ึงมีม่ีทาํไดดี้ เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจากประชาชน
และหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ทางหน่วยงานตน้สังกดัเกรงว่ามีม่ีจะไม่ปลอดภยัจากกลุ่มผูก่้อ
ความไม่สงบ จึงให้มีม่ียา้ยไปทาํงานกบัหน่วยงานของทหารโดยจดับา้นพกัให้อยู่ภายในหน่วยงานเลย 
และไดเ้ขา้ร่วมเป็นนกัจดัรายการวทิยใุหก้บัรายการใจถึงใจ และรายการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑ ทาํ
ใหห้น่วยงานดงักล่าวไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเป็นอยา่งดี แต่สุดทา้ยก็ส่งผลให้มีม่ีไดรั้บอนัตราย
จากกลุ่มผูก่้อความไม่สงบจนเสียชีวิตในพื้นท่ี โดยมีม่ีถูกยิงเสียชีวิตในช่วงเดือนรอมาฎอน ขณะออกไป
ซ้ืออาหารในตลาดเพื่อละศีลอด 
  ตวัอย่างความอนัตรายจากการพูดต่อตา้นกลุ่มก่อความไม่สงบก็คือความพยายามท่ีลม้เหลวของ
กองกาํลงัรักษาความปลอดภยัของไทยในความพยายามท่ีจะเอาชนะอิหม่ามหรือนกัวิชาการอิสลามท่ีเป็น
ท่ีนิยมเพื่อหารือเก่ียวกบัคาํถามของการทาํสงครามญิฮาดในรายการวิทยุหรือโทรทศัน์ ความคิดของการ
ท่ีญิฮาดเป็นศูนยก์ลางสําหรับความพยายามท่ีจะทาํให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและการชุมนุมโดยกลุ่มก่อ
ความไม่สงบเช่น การประสานงานของ BRN )Helbardt ๒๐๑๑( ดงันั้นกองกาํลงัความมัน่คงของไทย
พยายามท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์จากปัญหาน้ีสําหรับการรณรงค ์ในการพูดคุยส่วนตวักบัอิหม่ามหลาย
ท่านในภาคใตข้องประเทศไทยยอมรับว่าการใช้ความรุนแรงในการก่อความไม่สงบเป็นความไม่ชอบ
ธรรมในแง่ท่ีวา่ไม่ไดเ้ป็นญิฮาด สําหรับพวกเขา หน่ึงในเหตุผลหลกัของความรุนแรงของญิฮาดคือความ
เป็นจริงท่ีวา่ชาวมุสลิมถูกห้ามไม่ให้มีอิสระในการปฏิบติัตามศาสนาของพวกเขาในภาคใตข้องประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามอิหม่ามทั้งหมดท่ีถูกถามโดยทหารไทยในการหารือเก่ียวกบัหัวข้อน้ีปฏิเสธอย่าง
เปิดเผยเพราะกลวัการตอบโตจ้ากพวกก่อการร้าย ท่ีขนาดวา่กองทพัเองยงัไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้13  

การต่อสู้กับภาพพจน์ของรัฐ: วทิยุปราบปรามการก่อความไม่สงบ 

  กองทพัทัว่โลกใชว้ทิยเุป็นวธีิการปราบปรามการก่อความไม่สงบมาเป็นเวลานาน ส่ิงน้ีไม่ไดแ้ตกต่าง
ไปในภาคใตข้องประเทศไทย หน่วยงานของกอ.รมน. ท่ีวา่กองการมวลชนและกิจการพิเศษ มีคณะกรรมการ
ทาํงานพิเศษสําหรับวิทยุท้องถ่ิน )คณะกรรมการวิทยุชุมชน( สองประเภทของกิจกรรมวิทยุชุมชนในการ
ปราบปรามความไม่สงบจะประสบความสําเร็จได:้ )๑( มี ๒๓ สถานีวิทยุทอ้งถ่ินทาํงานอยา่งเต็มท่ีโดยทหาร
ไทยในภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีช่วงเวลาครอบคลุมประมาณ ๒๐-๓๐ กิโลเมตร )๒( ความร่วมมือกบัเอกชน
ประมาณ ๔๐ สถานีวิทยุชุมชนท่ีเป็นเจา้ของ14 ในกรณีต่อมาทหารวิทยุชุมชนมีแนวทางให้ซ้ือเวลาออกอากาศ 
จาํนวนเงินท่ีสถานีไดรั้บจากทหารจะแตกต่างกนัอยูท่ี่ประมาณ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนสําหรับเวลาออกอากาศ 

                                                           
13 บทสมัภาษณ์ทหารไทยยศพนัเอกคนหน่ึง  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
14 บทสมัภาษณ์เอ้ือยพร ชุมทอง  ๘ กนัยายน ๒๕๕๕ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ปัตตานี 



 ๔๑ 

๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ บางสถานีเพียงแค่ขายเวลาสามชัว่โมงให้ทหารคนอ่ืน ๆ ท่ีจะออกอากาศไดถึ้งสิบชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ ในบางกรณีผูด้าํเนินรายการท่ีเป็นทหารจะมาถึงสถานีและออกอากาศสด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยทหารทอ้งถ่ินและสถานีเช่นเดียวกบัการขอ้งเก่ียวกนัของผูด้าํเนิน
รายการวทิยชุุมชนทหาร 

  ในกรณีอ่ืนๆ ทหารจะส่งรายการข่าวท่ีเขียนหรือประกาศไปยงัสถานีและขอให้ผูด้าํเนินรายการ
ทอ้งถ่ินอ่านออกอากาศ สถานีท่ีรับเงินจากทหารจะมีการขอให้ส่งรายงานการเขียนเน้ือหาของตน รายงาน
เหล่าน้ีไม่ไดอ้อกอากาศทั้งเทป แต่จะให้ภาพรวมคร่าวๆของหัวขอ้ท่ีเน้ือหาของวิทยุ นอกจากน้ีสถานีจะถูก
ขอใหส่้งบนัทึกเวลาออกอากาศสาํหรับการควบคุมจากกอ.รมน. 

 สําหรับบางสถานีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเชิงพาณิชย ์ความร่วมมือน้ีมีความจาํเป็นมากในรูปแบบคงท่ี
ของรายได ้อย่างไรก็ตามจาํนวนของสถานีวิทยุชุมชนมาเลยป์ฏิเสธขอ้เสนอน้ีเพราะพวกเขากลวัว่าทหารจะ
เข้าไปยุ่งเก่ียวใน "อาํนาจอธิปไตยกระจายเสียง" ของพวกเขาและความผิดพลาดของสถานีสําหรับการ
ดาํเนินการทางจิตวิทยา ในมุมมองของผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงมาเลยห์ลายแห่งทาํลายความไวว้างใจของผูช้ม
ในการทาํงานหลกัของวิทยุชุมชนในฐานะท่ีเป็นเสียงจริงของคนท่ีเป็นอิสระจากรัฐ นอกจากนั้นการทาํงาน
ร่วมกันอย่างเปิดเผยกับทหารไทยจะเป็นการไปแก้แคน้จากพวกก่อการร้าย แต่ก็ยงัไม่มีหลักฐานเกิดข้ึน 
ทางด้านกองทัพเองก็มีการถกเถียงกันถึงการร่วมมือน้ีท่ีจะไม่ครอบคลุมถึง "สงครามจิตวิทยา" แต่มี
จุดมุ่งหมายเพียงแต่เป็นมาตรการความสัมพนัธ์ในท่ีสาธารณะเพื่อ "ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งผูค้นในภาคใต้
และรัฐ" ยงัคงมีหลายสถานีท่ีปฏิเสธคาํเสนอหรือขอเง่ือนไขเฉพาะสําหรับความร่วมมือ เง่ือนไขเหล่าน้ีอาจ
ประกอบดว้ย: )๑( พรีเซนเตอร์ทหารไม่ไดพู้ดเก่ียวกบัปัญหาของศาสนาหรือการก่อความไม่สงบ )๒( ทหาร
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างเปิดเผยหรือเผยแพร่ในช่วงของรายการ การตระหนกัว่า กอ.รมน.จะไม่สามารถ
ตรวจสอบทุกสถานีอยา่งถาวร สถานีวทิยชุุมชนอ่ืนๆจึงไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูลท่ีถูกส่งมายงัพวกเขาจากกอ.รมน.
และไม่ไดมี้การประกาศข่าวเหล่านั้นซ่ึงพวกเขาคิดว่าไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข่าวท่ีมีเน้ือหาโดยตรง
หรือเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรือมีการแพร่กระจายความสําเร็จของกองทัพยงัคงไม่ได้
ออกอากาศ15 อย่างเช่นท่ีนักเคล่ือนไหวทางวิทยุชุมชนท่านหน่ึงจากปัตตานี ผูท่ี้ไม่ประสงค์ออกนามได้
รายงานวา่ ‚เราไม่สามารถเพียงแค่บอกพวกก่อการร้าย ‚ให้หยุด‛ ส่ิงท่ีเราสามารถทาํไดคื้อการรายงานเก่ียวกบั
ปัญหาของสังคม‛)บทสัมภาษณ์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๒ ยะลา( 
  จากทั้งหมด ๒๐ สถานีทหาร ๑๐ แห่งเป็นสถานีวิทยุแบบจิตวิทยาซ่ึงเรียกว่า สถานีวิทยุทกัษิณ
สัมพนัธ์โดยจะตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีกองทพัไทยขีดไวเ้ป็นพื้นท่ี "สีแดง" คือหมู่บา้นหรือตาํบลท่ีไดรั้บการพิจารณา
ว่าเป็นฐานท่ีมัน่ของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ เสมือนในสถานีอ่ืนๆ การรณรงค์ "ชนะใจและความคิด" เป็น
รูปแบบในการทาํงานของสถานีวิทยุเหล่าน้ี โดยเป็นส่วนผสมของความบนัเทิง ประกาศของรัฐและการ
โฆษณาชวนเช่ือในความพยายามท่ีจะตอบโตก้ระแสขอ้มูลท่ีถูกครอบงาํโดยผูก่้อความไม่สงบ โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของทกัษิณสัมพนัธ์ให้ความเห็นว่า ‚ผูค้นในพื้นท่ีเหล่าน้ีมกัจะหลีกเล่ียงการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและผู ้
ก่อความไม่สงบใหข้อ้มูลท่ีทาํใหผู้ค้นเกิดความไม่ไวว้างใจกบัเจา้หนา้ท่ี พวกผผูก้่อความไม่สงบจะกระจาย

                                                           
15 บทสมัภาษณ์ มาเรียม ชัยสันทนะ ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเดก็และเยาวชน จังหวัดยะลาและปัตตานี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๒ 



 ๔๒ 

ข่าวลือของการทรมาน การทุจริตและพฤติกรรมเชิงลบอ่ืนๆของเจา้หนา้ท่ี ทาํให้ป็นสงครามของข่าวลือ
ซ่ึงจะตอ้งทาํให้เกิดการตอบโตข้่าวลือเหล่าน้ีและสร้างภาพบวกของรัฐให้มากข้ึน16  
 การตระหนกัวา่ภาพดงักล่าวไม่สามารถประสบความสาํเร็จไดง่้ายดว้ยการกระจายเสียง เจา้หนา้ท่ี
ของวทิยทุกัษิณสัมพนัธ์ตอ้งติดต่อส่วนบุคคลกบัผูช้มของพวกเขาเช่นกนั: ‚แค่เฉพาะในกรณีท่ีเราย ํ้าความ
จริงในรายการวทิยแุละในการพดูส่วนตวัในโรงเรียนหรือในตลาด เรามีโอกาสท่ีคนจะเช่ือถือและมีความ
ช่ืนชอบไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะเม่ือพวกเขาเช่ือในตวัเรา พวกเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเรา‛17 ในขณะท่ี
ส่วนหน่ึงของเน้ือหาของสถานีวิทยุท่ีใช้ปราบปรามความไม่สงบเป็นความบนัเทิงและรายการข่าว
แห่งชาติ วทิยเุองยงัผลิตข่าวทอ้งถ่ิน ซ่ึงเนน้ย ํ้าหวัขอ้ต่อไปน้ีอยา่งถาวร 

(๑) การเนน้ย ํ้าความสูญเสียของชีวติและทรัพยสิ์นจากการก่อความไม่สงบ   
(๒) การลดความเป็นประเด็นทางการเมืองหรือการลดความชอบธรรมของผูก่้อความไม่สงบ 
(๓) การสร้างภาพของรัฐในการควบคุมสถานการณ์การรักษาความปลอดภยั 
(๔) ช้ีใหเ้ห็นถึงการพฒันาท่ีประสบความสาํเร็จของรัฐบาลไทย! 
การสัมภาษณ์ในวิทยุระหว่างผูด้าํเนินรายการวิทยุทหารและอิหม่ามในทอ้งถ่ินของสถานีวิทยุ

ชุมชนทอ้งถ่ินเม่ือวนัท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๒ แสดงให้เห็น )ตวัอยา่งท่ี ๑( ความพยายามของกองทพัท่ีจะ
ลดความชอบธรรมของความรุนแรงจากผูก่้อความไม่สงบโดยการปักธงวา่เป็นผลมาจากความเขา้ใจผิด
ของศาสนาอิสลามหรือเป็นผลจากการติดยาเสพติด 

 

ตัวอย่างที ่๑ บทสัมภาษณ์อิหม่ามเกีย่วกบัเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ 
(เทปของการแพร่กระจายเสียงทหาร ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ วทิยุชุมชนนราธิวาส) 

 

ดีเจทหาร: ‚วนัน้ีเราจะมาพดูถึงความรุนแรงกนันะครับ ขอตอ้นรับท่านอิหม่าม ผูจ้ะมาไขขอ้ขอ้งใจให้เรา
เขา้ใจสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้เกียรติมาพบกบัพวกเราในรายการนะครับ‛ ‚ท่าน
อิหม่ามคิดอยา่งไรกบัประชาชนท่ีเสียชีวติในเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต?้‛ 
อิหม่าม: ‚เราอยูใ่นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งยากลาํบาก แต่ถา้หากมีทหารเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึนและมีการ
รับประกนัความปลอดภยัของเรา คิดวา่สถานการณ์น่าจะดีข้ึน‛ 
ดีเจทหาร: ท่านอิหม่ามคิดว่าท่านจะสามารถหยุดย ั้งความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดไ้หมครับ? 
อิหม่าม:  ‚เราเองก็สวดมนตต์ลอดเวลาเพื่อให้สันติสุขเกิดข้ึน ให้ทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข แต่ก็
ไม่ไดมี้อิทธิพลอะไรมาก‛ 
ดีเจทหาร:  แลว้ทาํไมชาวบา้นจึงไปร่วมขบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรง? 
อิหม่าม:  อาจเป็นเพราะติดสารเสพยติ์ด คบเพื่อนแบบผดิๆ หรือเขา้ใจศาสนาแบบผดิๆ 
   

                                                           
16 บทสมัภาษณ์ Lt. Major Kosin กองกาํลงัเฉพาะกิจทกัษิณสมัพนัธ์ ๗ กนัยายน ๒๕๕๕ ปัตตานี 
17 Ibid. 



 ๔๓ 

  การเช่ือมโยงผูก่้อความไม่สงบกบัการใชย้าเสพติดเป็นความพยายามอยา่งชดัเจนท่ีจะลดความเป็น
ประเด็นทางการเมืองของความรุนแรง ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัสมยัท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร   
ท่ีในตอนตน้ของการจลาจล ไดก้ล่าววา่ผูก่้อความไม่สงบวา่เป็นเพียง "โจรกระจอก" ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 

 วิธีน้ีจะทาํให้เกิดคาํถามของความชอบธรรมในความรุนแรงเช่นเดียวกนั บทบาทของศาสนา
อิสลามในความขดัแยง้ในภาคใตข้องประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีกล่าวถึงกนัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่คาํถามของการใส่เช้ือไฟในการก่อความไม่สงบจากชาวอิสลาม )ต่างประเทศ( หรืออุดมการณ์ชาตินิยม 
)ทอ้งถ่ิน( จะอยูไ่ปไดน้านเท่าไหร่? แต่อยา่งไรก็ตามอาจมีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมุมมองท่ีอาจจะไม่เป็น
ประโยชน์ องค์ประกอบทั้งสองสามารถไปด้วยกนัได้ ถ้าหากเข้าใจการอุทธรณ์ทางศาสนาของการ
ประสานงาน BRN เช่นเดียวกบักลุ่มอิสลามท่ีรุนแรงท่ีสุด ซ่ึงไม่ควรถามสําหรับเน้ือหาทางปรัชญาของ
การเรียนหรือตรรกะของขอ้โตแ้ยง้เพราะศาสนาสาํหรับการประสานงาน BRN เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสร้าง
แรงจูงใจของคนท่ีจะทาํหน้าท่ี หลกัของการเล่าเร่ืองทางศาสนาการประสานงาน BRN คือความคิดท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของสงครามศาสนาหรือการญิฮาด  ผูส้อนศาสนาบอกสมาชิกใหม่วา่การต่อสู้ท่ีปัตตานีจะเป็น
อิสระจากการปกครองของไทยเป็นญิฮา ดท่ีระบุไวใ้นอลักุรอานเพราะคนไทยบุกเขา้มาในดินแดนของ
ชาวมุสลิมและกลัน่แกลง้ชาวมุสลิม เม่ือ "แหล่งกาํเนิดของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต"้ 
ประเพณีอิสลามจึงเป็นรากฐานในประวติัศาสตร์ปัตตานีและให้แกนนาํไปปัตตานี เอกลกัษณ์จึงเป็นเร่ือง
ท่ีถกเถียงกนัอยู่ว่าศาสนาท่ีจะเรียกว่า Kafir บุกเขา้มาในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิโดยมีวตัถุประสงค์ในการ
ทาํลายมรดกอิสลามเพื่อท่ีจะแทนท่ีดว้ยวฒันธรรมแห่งชาติท่ีเป็นพุทธซ่ึงถูกกาํหนดมาจากในกรุงเทพฯ 
การเล่าเร่ืองทั้งหมดน้ีให้รับรู้วา่คนไทยเป็นศตัรูท่ีฉลาด โดยแทนท่ีจะฆ่าชาวมุสลิมโดยตรงกลบัพยายาม
ท่ีจะละลายอิสลามลงตามเวลากวา่หน่ึงศตวรรษ แมว้า่ตามหลกัชาวไทยพุทธจะอนุญาตให้ชาวมุสลิมนบั
ถือศาสนาของตนตามความศรัทธาของตน )เช่น สวดมนต์ในมสัยิด( ในท่ีสุดพวกเขามุ่งมัน่ท่ีจะทาํลาย
ศาสนาอิสลามผ่าน ‚การทาํให้เป็นไทย‛ และสร้างการปกครองของพุทธศาสนาแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงกลุ่ม
ไทยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกและเป็นรูปแบบท่ีโหดร้ายของการล่าอาณานิคมในประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การมีจุดมุ่งหมายต่อชาวมุสลิมหนุ่มสาวท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากกวา่ในการเขา้กบัวฒันธรรมไทย 
โครงการของรัฐบาลจะดับวฒันธรรมชาวมลายูมุสลิมอย่างช้าๆโดยกระจายให้วฒันธรรมไทยและ
ภาษาไทยซ่ึงภาษาไทยในปัจจุบนักลายเป็นวชิาบงัคบัในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลท่ีประชาชนคน
ไทยทุกคนตอ้งเขา้เรียน 

  วิทยุท่ีมีไวป้ราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบตระหนกัดีถึงวาทกรรมเหล่าน้ี จึงพยายามท่ีจะระดม
ตาํราวิชาการอิสลามญิฮาดเพื่อท่ีจะโนม้นา้วให้ประชาชนท่ีก่อความไม่สงบในภาคใตไ้ม่ดึงความวุ่นวาย
ดงักล่าวให้เป็นสงครามศาสนา อยา่งไรก็ตามในจนกระทัง่เม่ือเร็วๆน้ี นกัวิชาการเองก็ไม่ก็เต็มใจท่ีจะทาํ
เช่นนั้น อีกปัญหาพื้นฐานคือการท่ีทหารไม่ไดมี้เง่ือนงาํเก่ียวกบัผลกระทบท่ีแทจ้ริงของสถานีวิทยุต่อผูช้ม 
ในฐานะเจา้หนา้ท่ีกอ.รมน.ผูท่ี้รับผิดชอบยอมรับวา่: ‚เราไม่รู้เลยวา่ชาวมาเลยเ์ขา้ใจเราหรือไม่ เราควรจะ
ออกไปขา้งนอกใหม้ากข้ึนเพื่อพบปะกบัประชาชนและพดูคุยกบัพวกเขาในการประเมินผลกระทบท่ีเรามี 



 ๔๔ 

ขณะน้ีเรากาํลงัวางแผนโครงการวิทยุท่ีเราจะมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนโดยตรง‛18 ยงัมีเจา้หนา้ท่ีจาก
ทกัษิณสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นหน่วยกองทพัสงครามจิตวิทยาประเมินจาก ๒๓ สถานีของทหาร ประมาณ ๑๐ 
สถานีท่ีมีการเช่ือมต่อไปยงัผูช้มชาวมลายทูอ้งถ่ินและประสบความสาํเร็จบางอยา่งท่ีส่งผลกระทบ ซ่ึงเป็น
เพียงความจริงท่ีวา่ประชากรมาเลยมี์แหล่งท่ีมาท่ีแตกต่างกนัของขอ้มูลเก่ียวกบัรัฐไทยท่ีจะตอบโตข้่าวลือ
ท่ีมีการแพร่กระจายโดยการก่อการร้าย: ‚ในพื้นท่ีสีแดง ประชาชนจะหลีกเล่ียงการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี
ของรัฐและในทางกลบักนัเจ้าหน้าท่ีเองก็มีความกลวัท่ีจะไปเยี่ยมชมประชาชน และนั่นคือเหตุผลท่ี
ชาวบา้นสามารถถูกจดัการโดยผูเ้รียกร้องการแบ่งแยกดินแดน ท่ีบอกว่าเจา้หน้าท่ีเป็นคนโหดร้ายท่ีฆ่า
และทรมานชาวมาเลย ์เราจึงพยายามท่ีจะแทรกแซงและการสร้างภาพอ่ืนๆข้ึน เราบอกพวกเขาวา่เรายงัให้
บริการทางการแพทย์สําหรับชาวบ้านหรือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพวกเขาด้วยความ
ช่วยเหลือจากการพฒันาในระดบัหมู่บา้น ถา้เราไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราพูดในรายการวิทยุท่ีมีกิจกรรม
เหล่าน้ี วทิยกุ็จะไม่มีความหมายใดๆ‛  

การครอบง าจากชนช้ันกลางหรือใครทีค่รอบง าวทิยุชุมชน? 

 คุณสมบติัพื้นฐานของวิทยุชุมชนในภาคใตข้องประเทศไทยคือการครอบงาํทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากคนชั้นกลาง )เช่น ครู นกัวชิาการ พอ่คา้ ฯลฯ ( ท่ีมกัเป็นกลุ่มเจา้ของวิทยุและผูแ้พร่ภาพกระจาย
เสียง โดยสถิติขา้งล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ค่อยพบเห็นกลุ่มเกษตรกรและผูมี้การศึกษานอ้ยเป็นตวัแทนใน
หมู่ผูจ้ดัวทิยชุุมชนในทอ้งถ่ิน 

ตารางที ่๔  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๔ ๗.๓ 
มธัยมศึกษา ๘ ๑๒.๕ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๓๔ ๕๗.๓ 
ปริญญาโท ๙ ๑๓.๕ 

ประกาศนียบตัร ๕ ๘.๓ 
อ่ืนๆ ๑ ๑.๐ 
รวม ๖๑ ๑๐๐ 

 

จากตารางรายงานจากสหประชาชาติ )United Nations( ดงักล่าว พบวา่ บุคคลท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓ คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ถดัมาอนัดบั
สอง คือ การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕  รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา 
                                                           
18 บทสมัภาษณ์ ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๕ 



 ๔๕ 

จาํนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ สําหรับการศึกษาระดบัอ่ืนๆได้แก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
อิสระ จะพบเห็นนอ้ยกวา่การศึกษาทุกกลุ่มโดยมีจาํนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ 

ตารางที ่๕  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพอืน่ๆ  
ทีก่ลุ่มตัวอย่างท าร่วมกบัการท างานในสถานีวิทยุ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ผูแ้ทนส่ือมวลชนส่วนกลาง 
ครู อาจารย ์
ขา้ราชการส่วนภูมิภาค/ทอ้งถ่ิน 
นกัธุรกิจ 
คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

๒ 
๑๑ 
๘ 
๙ 
๕ 

๑๓ 

 ๓.๘ 
๒๓.๓๗ 
๑๖.๘๘ 
๑๘.๑๘ 
๑๐.๓ 
๒๙.๘ 

รวม ๖๑ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๕ ของรายงานจากสหประชาชาติ )United Nations( พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
อาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะอาชีพเป็นวทิยากร/งานภาคประชาชน/ลูกจา้งบริษทั-นกัสังคมสงเคราะห์/นกัเขียน/
ช่างภาพ ท่ีมีจาํนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆร่วมกบัการ
ทาํงานในสถานีวิทยุ รองลงมาคือ อาชีพครู/อาจารย ์จาํนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๘  ถดัมาคือ
อาชีพขา้ราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ ตามมาดว้ยอาชีพอ่ืนๆ 
  ในระดบัท่ีเป็นกลุ่ม ชุมชนดงักล่าวไม่ไดมี้ความรับผิดชอบในการสร้าง การจดัการหรือการผลิต
เน้ือหาของสถานีวทิยชุุมชนในทอ้งถ่ิน ความจริงท่ีวา่วิทยุชุมชนมีการผกูขาดโดยคนไม่ก่ีคนไม่ไดเ้กิดข้ึน
เพียงแต่ในภาคใตข้องประเทศไทย แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคุณลกัษณะพิเศษของวิทยุชุมชนทัว่ประเทศ 
)Palphol ๒๐๑๒( เช่นเดียวกบัท่ีอ่ืนๆส่ิงท่ีน่าสนใจของคนเหล่าน้ีจะเป็นในเชิงพาณิชยม์ากกวา่การเมือง 
ถึงแมว้า่กฎหมายไทยจะห้ามสถานีวิทยุท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็น "สถานีวิทยุชุมชน" ท่ีมีการโฆษณา
ทางอากาศ แต่หลายสถานียงัใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและถ่ายทอดโฆษณาให้บริษทัทอ้งถ่ินอยู่เสมอๆ 
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นทางการน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีสําหรับกสทช. แต่กลบัเป็นเร่ืองยากท่ีจะดาํเนินการกบัสถานี
วทิยเุพราะกสทช.มีศกัยภาพในการตรวจสอบส่วนท่ีจาํเป็นยงัไม่เพียงพอ 
 ส่ิงน้ีนาํไปสู่ความจริงท่ีวา่วิทยุชุมชนยากท่ีจะแยกแยะเชิงพาณิชยแ์ละการเมืองออกจากกนั บาง
กิจกรรมทางการเมืองยงัมีการโฆษณาหรือการเปิดเพลงตามคาํขอในการสนบัสนุนเงินทุนรายการทางการ
เมือง โดยตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๒ กฎหมายส่ือเรียกร้องให้สถานีวิทยุท้องถ่ินลงทะเบียนเป็นลกัษณะแบบ
สาธารณะอย่างใดอยา่งหน่ึง )ก) ในเชิงพาณิชย ์)ข(วิทยุชุมชน )ค( ในระดบัชาติ ภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ปกติผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงวิทยุเชิงพาณิชย์ท้องถ่ินนั้นมกัจะลงทะเบียนเป็นวิทยุชุมชนในท้องถ่ิน 



 ๔๖ 

สืบเน่ืองจากค่าลงทะเบียนสําหรับส่วนแรกคือ ๑๐,๐๐๐ บาท ในขณะท่ีอย่างหลงัค่าธรรมเนียมจะอยู่ท่ี 
๕๐๐ บาท 
  สมาชิกของผูแ้พร่ภาพกระจายเสียงชุมชนชนชั้นกลางจะทาํให้การครอบงาํของตนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยพวกเขาจะอธิบายว่าชาวบา้นไม่มีเวลาหรือไม่มีทกัษะการเขียนข่าว/ การจดัการท่ีเพียงพอ
สําหรับการทาํงานสถานีวิทยุ อีกประการหน่ึงก็คือไม่มีผูน้าํท่ีเขม้แข็งหรือเงินทุนท่ีเพียงพอจากแหล่ง
ภายนอก สมาชิกในชุมชนแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสรวบรวมพลพรรคสําหรับการดาํเนินการโดยรวมท่ีตอ้ง
มีส่วนร่วมในระยะยาว บางส่วนของเหตุผลเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นงานวจิยั )ชาลิสา ๒๐๐๔(  
  อยา่งน้อยส่ิงน้ียงัเป็นส่ิงสําคญันอกเหนือไปจากการระดมทุนท่ีจาํเป็น เพราะองคก์รทอ้งถ่ินท่ีมี
อยูก่่อนเกิดความสะดวกในการจดัตั้งสถานีวิทยุชุมชน )ดูกรณีศึกษาดา้นล่าง( โดยเหตุผลเฉพาะสําหรับ
ภาคใตข้องประเทศไทยคือการท่ีชาวบา้นชาวมาเลยบ์างคนไม่กลา้ท่ีจะออกอากาศเพราะพวกเขาสามารถ
พูดภาษามาเลยส์ําเนียงปัตตานีเท่านั้นและเกิดความไม่แน่ใจถึงวิธีการรายงานเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีซับซ้อน
มากข้ึนในภาษามาเลยม์าตรฐาน )บทสัมภาษณ์ ปัตตานี ๘ สิงหาคม ๒๐๑๒( 

การรับรู้ถึงผู้ฟัง 

  ถา้วิทยุชุมชนถูกครอบงาํโดยผูป้ระกาศท่ีมีพื้นหลงัเป็นชนชั้นกลาง จะมีความสําคญัท่ีวา่เน้ือหา
จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจและความคาดหวงัของผูฟั้ง ในบริบทน้ีการศึกษาวิจยัผูฟั้งเป็นวิธีท่ีสําคญั
ท่ีจะเช่ือมโยงผูป้ระกาศ ในภาคใตข้องประเทศไทยนั้นผูป้ระกาศทางวิทยุชุมชนมกัจะขาดวิธีการท่ีเป็น
ระบบในการประเมินความสนใจของผูฟั้ง การวจิยัผูฟั้งอาจทาํไดอ้ยา่งคร่าวๆและไม่จาํเป็นตอ้งสมํ่าเสมอ 
อยา่งไรกต็ามวทิยชุุมชนยงัคงเป็นภาคใหม่ของส่ือไทยและผูป้ระกาศหลายคนยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมใน
การสํารวจผูช้มของพวกเขาอยา่งเป็นระบบ แต่ผูป้ระกาศกลบัพึ่งพาการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกบั
คนท่ีอยู่ในร้านกาแฟหรือร้านอาหารหรือการสนทนาแบบส่วนตวั ความเส่ียงจึงเกิดข้ึนท่ีวา่ผูป้ระกาศจะ
วาดภาพผูฟั้งท่ีมีรสนิยมและความสนใจไปในทางเดียวกนั อยา่งไรก็ตามบ่อยคร้ังท่ีความสนใจของผูค้นท่ี
ดาํเนินงานในสถานีวทิยแุละผูช้มไม่สอดคลอ้งกนั อาหมดั เดเมง็ คนงานก่อสร้างชาวมลายปัูตตานีผูซ่ึ้งฟัง
วิทยุทอ้งถ่ินอยู่บ่อยคร้ังบ่นว่าข่าวการเมืองของวิทยุทอ้งถ่ินในจงัหวดัปัตตานีไม่ค่อยเป็นตวัแทนของ
มุมมองและความคิดเห็นท่ีน่าสนใจของชาวมาเลยท์ัว่ไป โดยกล่าววา่ ‚ในขณะท่ีฟังจะรู้สึกว่าเราจะตอ้ง
แต่งตวัและประพฤติอย่างไรให้เป็นชาวมุสลิมท่ีเหมาะสม เจา้ของวิทยุเองอาจจะไดไ้ปศึกษาในประเทศ
อียิปต์หรือลิเบียและพวกเขาก็สอนวิธีแต่งตวัในรายละเอียดให้เหมือนคนอาหรับ แต่ท่ีน่ีไม่ใช่ดินแดน
อาระเบีย เรายงัมีวฒันธรรมมาลายแูละประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัท่ียงัถ่ายทอดไปยงัคนธรรมดาทัว่ไป ฉนัจึง
ตดัสินใจสลบัช่องไปยงัสถานีวทิยุอ่ืนท่ีเปิดเพลงท่ีน่าสนใจแทน‛19 
 ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติครูของหลายนกัเคล่ือนไหวท่ีเป็นชนชั้นกลางท่ีพิจารณาประชากร
ในชนบทเป็นพวกไร้การศึกษาและมีความตอ้งการผูน้าํท่ีเป็นปัญญาชน โดยหน่ึงในนกัเคล่ือนไหววิทยุ

                                                           
19 บทสมัภาษณ์ อาหมดั เดเมง็ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปัตตานี 



 ๔๗ 

ชุมชนกล่าววา่ "เราเป็นผูน้าํของสังคม นัน่เป็นวิธีท่ีมีอยูใ่นสังคมอิสลาม )...( แต่ผูฟั้งในปัจจุบนับ่นวา่เรา
ไม่ไดพ้ดูภาษามลายท่ีูเป็นแบบหมู่บา้น หากแต่พูดภาษามาเลยท์างวิทยาศาสตร์ แต่หลงัจาก ๑๐ ปีให้หลงั
ท่ีฟังเรา พวกเขาจะปรับปรุงมาตรฐานภาษาของพวกเขา เราตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์และใช้ตรรกะ" ใน
มุมมองของชนชั้นนาํทอ้งถ่ินนั้น วิทยุชุมชนไม่ไดเ้ป็นวิธีการสําหรับชุมชนทอ้งถ่ินในการรวบรวมและ
กระจายความรู้ของพวกเขา ความรู้ทอ้งถ่ินค่อนขา้งมีความหมายท่ีไม่ทนัสมยัและไม่เป็นวิทยาศาสตร์ จึง
ถูกแทนท่ีดว้ยความรู้ท่ีมีเหตุผลซ่ึงไดม้าจากชนชั้นกลางในมหาวทิยาลยั  

  องค์ประกอบอีกประการในวาทกรรมจากชนชั้นนาํน้ีคือการเรียกร้องความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงนกั
เคล่ือนไหวทางวทิยท่ีุเป็นชนชั้นกลางบางคนให้เหตุผลวา่พวกเขาจะตอ้งเป็นเสียงของประชากรท่ียากจน
หรืออยูใ่นชนบท เพราะคนมาเลยท่ี์อยูใ่นชนบทไม่สามารถท่ีจะผลิตเน้ือหารายการวิทยุดว้ยตวัเองอย่าง
มืออาชีพไดเ้ช่นกนั สืบเน่ืองเพราะประชากรในชนบทมลายขูาดทกัษะทางภาษาท่ีจะออกอากาศหรือจาก
การท่ีพวกเขาถูกพิจารณาว่าไม่มีความรู้ทางเทคนิคหรือทางหนงัสือพิมพ์ ความรับผิดชอบในการผลิต
รายการจึงตกไปอยู่ในมือของนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีเป็นชนชั้นกลางและผูป้ฏิบติัการพฒันา ส่ิงท่ีเหลืออยู่
สาํหรับประชากรในชนบทจึงเป็นแค่โทรศพัทโ์ฟนอิน )Phone-ins( และการถูกสัมภาษณ์เท่านั้น 
อุปสรรคต่อความฉุกเฉินของกลุ่มส่ือของประชาชนน้ี ยงัถูกผลิตซํ้ าโดยความจริงท่ีวา่ส่วนใหญ่ส่ืออเอ็นจี
โอในประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์หรือไทยให้ความสําคญักบัเสรีภาพและความเป็นมืออาชีพของส่ือมวลชน
บนพื้นฐานของนกัข่าวแต่ละคน ตามท่ีบ่งช้ีให้เห็นในบริบทน้ี การใช้ส่ือโดยการผลกัดนักลุ่มให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีโครงสร้าง ส่วนใหญ่มกัจะถูกละเวน้ )Brooten ๒๐๐๙: ๒๔๐( ตวัอย่างการ
ยกเวน้ในภาคใต้ของประเทศไทยคือ "เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในภาคใต้" 
)Network of Civic Women for peace in the Deep South( ซ่ึงรวบรวมผูห้ญิงท่ีนบัถือศาสนาพุทธและ
มุสลิมในภาคใตข้องประเทศไทยเพื่อผลิตรายการวิทยุช่ือ "เสียงจากผูห้ญิงชายแดนใต"้ (The voices of 
Women in the Deep South) ซ่ึงเครือข่ายมีวตัถุประสงคห์น่ึงเพื่อ "แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของผูห้ญิงใน
บทบาทของวิทยุเจา้บา้นและความคุม้ค่าของจิตใจประชาชนซ่ึงเป็นแรงงานภาคประชาสังคมท่ีเขา้ร่วม
โครงการวทิย"ุ ในเวลาเดียวกนัเครือข่ายมีความเช่ียวชาญในการสร้างความตระหนกัจากการตกเป็นเหยื่อ
ของผูห้ญิงภาคใตใ้นเหตุจลาจลของประเทศไทย ในพ.ศ. ๒๕๕๕ ผูห้ญิงภาคประชาสังคมชายแดนใตอ้อกอากาศ
ไป ๔๗ ตอนระยะเวลา ๒ เดือนผ่าน ๑๕ สถานีและ ๓ เว็บไซต์  )http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3296(       
โดยรายงานวทิยแุต่ละคร้ังประมาณ ๑๗ นาที ซ่ึง ๑๕ นาทีเป็นภาษามลายถ่ิูนและสรุปเป็นภาษาไทยอยู ่๒ 
นาที พวกเขากล่าวถึงชะตากรรมของผูห้ญิงท่ีสามีหรือลูกชายถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ภาคใตข้องประเทศไทย โดยคุณโซรยา จามจุรี ผูผ้ลิตรายการเสียงผูห้ญิงชายแดนใต้ไดอ้ธิบายตน้กาํเนิด
และภารกิจของ ‚The voices of Women in the Deep South‛ ตามเหตุและผลดงัต่อไปน้ี 
  ‚เพราะเรามองความสัมพนัธ์ออกเป็น ๒ แบบ คือ เรา )ผูผ้ลิตรายการ( กบั เขา )สถานีวิทยุท่ี
ออกอากาศ( นอกจากนั้นยงัประเด็นท่ีว่า ๑. เราเองก็ตอ้งการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง เรา กบั เขา 
มากกวา่การออกอากาศ ๒. เรามีเป้าหมายอยากให้สถานีวิทยุกนัเองใน จาํนวน ๑๕ คล่ืน )ทั้งวิทยุชุมชน

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3296


 ๔๘ 

และวทิยกุระแสหลกั( ท่ีวา่น้ี ไดรู้้จกักนั ไดมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดพ้ฒันาทกัษะความรู้ท่ี
จาํเป็นในการออกอากาศในช่วงสถานการณ์ อยา่งน้ี (…) และรายการท่ีผลิตมีจุดยืนท่ีวา่ไม่ตอ้งการความ
รุนแรง แต่ตอ้งการความเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ การนาํเสนอเน้ือหาจะตอ้ง
สมดุลกนัทั้งสองฝ่าย ระหว่างฝ่ายก่อการและเจา้หน้าท่ีรัฐ ตอ้งยึดหลกัสมดุลให้ดี ซ่ึงคนท่ีจะทาํเร่ือง
เหล่าน้ีได ้ตอ้งมีทกัษะและความรู้ตามหลกัวชิาการ ซ่ึงถา้เป็นการนาํเสนอของส่ือทัว่ไป เคา้จะไม่รู้หลกัน้ี 
เราทาํยงัไงท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐก็วา่เราไม่ได ้ในขณะเดียวกนัทางเราก็ประเมินวา่ กลุ่มผูก่้อการ ก็ไม่สามารถวา่
เราไดเ้หมือนกนั ส่ิงสาํคญัการทาํรายการนอกจากความรู้แลว้ตอ้งมีความมัน่ใจ ตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนัระหว่างผูจ้ดัและผูร่้วมรายการ ตวัอยา่งเช่น รายการผูห้ญิงท่ีทาํอยู ่ผูท่ี้มาพูดในรายการตอ้งมีการ
พฒันาความไวว้างใจจนมาสู่การส่ือสารสาธารณะ คือรู้จกักนัมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆจนได้เข้า
มาร่วมกิจกรรมกนัในกลุ่มเครือข่ายผูห้ญิงดว้ยกนั ซ่ึงมนัไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งอาศยัเวลา และการฝึกอบรม
อยา่งต่อเน่ือง จนสามารถท่ีจะมาเป็นผูร่้วมจดัรายการได‛้20 

  หากแต่วิทยุอ่ืน ๆ จะรายงานมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มท่ีมีผลกระทบจากยาเสพติดในหมู่บ้านหรือ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูห้ญิงท่ีทาํงานเป็นคนหาปลา นอกจากน้ีเครือข่ายของผูห้ญิงยงัจดัหลกัสูตร
การฝึกอบรมวิทยุกระจายเสียงสําหรับผูห้ญิง สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มผูผ้ลิตเน้ือหารายการวิทยุตอ้งผา่น
หลกัสูตรเหล่าน้ีและแลกเปล่ียนประสบการณ์ของพวกเขาในการผลิตเน้ือหารายการวิทยุอย่างสมํ่าเสมอ 
)ดูรูปท่ี ๑( "เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในภาคใต้" )Network of Civic Women for 
peace in the Deep South( จึงเป็นหน่ึงในเครือข่ายในภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีประวติัท่ีดีและเป็น
เครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีมีเงินทุนท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน ๆ เช่น อ๊อกซ์แฟม )Oxfam) 
และ สหภาพยโุรป )European Union: EU) นอกจากน้ียงัมีความสามารถในการจา้งพนกังานเต็มเวลา และ
เน่ืองจาก ‚The voices of Women in the Deep South‛ ไม่มีสถานีวทิยุเป็นของตนเอง จึงตอ้งไปพึ่งวิทยุ
ชุมชนอ่ืนๆในการแพร่กระจายเสียงเน้ือหาของตนเอง จึงมกัจะเกิดปัญหาข้ึน เม่ือรายการเสียงของผูห้ญิง
ไดส่้งซีดีการจดัรายการไปให ้วทิยุชุมชนบางแห่ง)ไม่ขอเอ่ยช่ือ( ท่ีเนน้ดา้นศาสนา วิทยุชุมชนแห่งนั้นไม่
กลา้รับซีดีของรายการกลุ่มผูห้ญิงไปเปิดในรายการ โดยใหเ้หตุผลวา่ รายการเสียงของผูห้ญิง มีหลายตอน
เก่ียวกบัเร่ืองราวของสถานการณ์โดยตรง ดงันั้นดว้ยความท่ีทางสถานีเอง ไม่ทราบวา่กลุ่มผูฟั้งของสถานี
ตนเองเป็นใครบา้ง และไม่ทราบว่าเม่ือฟังไปแลว้ จะตีความเน้ือหาของรายการอย่างไร จึงไม่กลา้เส่ียง  
และขณะเดียวกนัก็อา้งวา่เป็นสถานีวทิยเุก่ียวกบัศาสนา จะนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ความ
รุนแรงคงไม่ได ้และจะเกิดความกงัวลเม่ือนาํเสนอเน้ือหาไปแลว้จะถูกเพ่งเล็งจากฝ่ายรัฐรึเปล่า แต่ปัจจุบนั
วิทยุชุมชนแห่งนั้นก็ยอมให้ออกอากาศและเห็นดว้ยในประเด็นท่ีนาํเสนอไปแลว้ ทั้งยงัรู้สึกมัน่ใจมากข้ึน
ว่าการออกอากาศคงไม่ได้มีผลกระทบถึงตนเองแน่นอน และทางรายการก็พยายามอธิบายให้เขา้ใจว่า
บทบาทหนา้ท่ีส่ือคือการทาํหนา้ท่ีของตนเองใหม้ากข้ึนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ความขดัแยง้   
 
                                                           
20 บทสมัภาษณ์คณุโซรยา จามจรีุ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ปัตตานี 
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รูปท่ี ๑: สมาชิกในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมฯรับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ด้านการ
จัดรายการวิทย ุ(แหล่งท่ีมา: ผูห้ญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต)้ 

วทิยุชุมชนและปัญหาทีเ่กี่ยวข้อง 

วิทยุชุมชนในพื้นท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีลกัษณะเป็นวิทยุชุมชน ๒ รูปแบบ คือ แบบ
สาธารณะ ท่ีมีมูลนิธิ โรงเรียนเป็นผูจ้ดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่ือกลางในการนาํเสนอขอ้มูล ข่าวสารของ
องคก์รตนเอง เช่น กศน. มูลนิธิเด็กกาํพร้า กลุ่มเยาวชน การเผยแพร่ศาสนาของพุทธของอิสลาม เป็นตน้ 
และแบบวิทยุชุมชนแบบธุรกิจ ท่ีเน้นการนําเสนอความบนัเทิง และข้อมูลผูส้นับสนุนรายการ โดย
หลีกเล่ียงการนาํเสนอข่าวการเมือง หรือการพดูถึงความขดัแยง้ในพื้นท่ี 

การเกิดข้ึนของวิทยุชุมชนในพื้นท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดข้ึนพร้อมๆกบั วิทยุชุมชนใน
พื้นท่ีอ่ืนๆของประเทศตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๔๐ วา่ดว้ยเร่ืองคล่ืนความถ่ีใชใ้นการส่ง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ดงันั้น ทาํใหภ้าคประชาชนมีสิทธิในการเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีได ้และประกอบกบัสํานกังาน
กองทุนเพื่อสังคม (SIF) และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีดาํเนินงานสนบัสนุน
การสร้างเครือขา่ยในชุมชนต่างๆอยูก่่อนแลว้ ดงันั้น เม่ือทางสถาบนัฯไดเ้ปิดโครงการสนบัสนุนเร่ืองวิทยุ
ชุมชน จึงไดด้าํเนินการผา่นแกนนาํในเร่ืองการสนบัสนุนอุปกรณ์การส่งสัญญาณออกอากาศ เช่นท่ีสถานี
วิทยุจุดเมืองปัตตานี แต่เม่ือดาํเนินการไปซักระยะ บางสถานีวิทยุไม่สามารถดาํเนินการตามกรอบ



 ๕๐ 

ขอ้กาํหนด ของพอช.ได ้ก็ตอ้งหาจดัหาอุปกรณ์ดาํเนินการเปิดเอง เช่น ท่ีศูนยเ์ยาวชนฟ้าใสของจงัหวดั
ยะลา ท่ีพอชให้การสนบัสนุนอุปกรณ์การออกอากาศ โดยให้สมาชิกของศูนยฟ้์าใสเป็นผูจ้ดัรายการ แต่
เน่ืองดว้ยพอช.ตอ้งการใหมี้การจดัรายการท่ีมสัยดิ แต่กลุ่มเยาวชนฟ้าใส เป็นกลุ่มเยาวชน ท่ีตอ้งการเสนอ
ความบนัเทิง จึงคิดวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะจดัรายการท่ีมสัยิดท่ีเนน้การเสนอดา้นศาสนา จึงออกมาตั้งสถานี
วิทยุของตนเองต่างหาก ท่ีทาํให้สามารถนาํเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทขององค์กร
ตนเองโดยตรง  

เม่ือไดรั้บการติดต่อจาก พอช.แลว้ แกนนาํในชุมชนได้เสนอแนวคิดการมีวิทยุชุมชนต่อชุมชน
ตนเองและเกิดจากการเห็นร่วมกนัของคนในชุมชน ถึงเหตุและผลท่ีควรมีวิทยุชุมชน เช่น ท่ีมสัยิดตะ
อาวนุ ท่ีชาวบา้นในชุมชนเห็นควรร่วมกนัท่ีจะมีวทิยชุุมชนเป็นของชุมชนตนเอง ในการนาํเสนอข่าวสาร
และความรู้ดา้นศาสนาอยา่งเตม็ท่ีแก่คนในชุมชนเอง 

อย่างไรก็ตามแนวคิดการมีวิทยุชุมชน ก็มาจากการท่ีชุมชนมาตกลงร่วมกันว่าชุมชนตนเอง 
จาํเป็นตอ้งมีหรือไม่ ไม่ไดมี้แนวคิดจากการเห็นตวัอยา่งท่ีอ่ืนหรือใครเป็นผูจุ้ดประกายโดยตรง แต่เม่ือได้
เกิดวทิยชุุมชนข้ึนในคร้ังแรก สถานีวิทยุจุดเมืองปัตตานีและสถานีวิทยุตะอาวุน ต.บางปู ปัตตานี ก็ไดรั้บ
การแนะนาํและให้ความรู้จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี ในการเป็นพี่เล้ียงให้ความรู้ดา้นการ
จดัรายการในช่วงแรกๆของการก่อตั้งสถานี  

การหาทุนสนับสนุนนั้น หากเป็นสถานีวิทยุชุมชนประเภทสาธารณะ เร่ิมแรกจากได้รับการ
สนบัสนุนจาก พอช.เร่ืองอุปกรณ์แลว้แหล่งทุนหลกัๆก็จะมาจากมูลนิธิจากโรงเรียนของตวัเอง หรือเงิน
ยืมจากกลุ่มออมทรัพยข์องชุมชน การบริจาคของคนในชุมชน ในกรณีจาํเป็น และไดรั้บการสนบัสนุน
จาก กอ.รนม.ภาค 4 ส่วนหน้า ท่ีให้การสนบัสนุนทุนการบริหารจดัการบางส่วน เช่นค่านํ้ า ค่าไฟ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารของสถานี วา่จะตอ้งการให้สถานีวิทยุของตนเอง มีการบริหารอยา่งไร เพราะบางพื้นท่ี 
เช่นท่ี กาํปงเรดิโอมีเฉพาะเงินทุนสนบัสนุนจากโรงเรียนและเงินบริจาค ก็ไม่ตอ้งการเงินสนบัสนุน จาก 
กอ.รมน. เน่ืองจาก หากรับเงินสนบัสนุนแลว้ ตอ้งให้ทาง กอ.รมน.มาร่วมจดัรายการดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ทาง
สถานีวิทยุ ท่ีมีนโยบายไม่ต้องการยุ่งเก่ียวกับเร่ืองการเมือง และความมัน่คง จึงไม่ขอรับการสนับสนุน       
ซ่ึงต่างกบัสถานีวิทยุชุมชนประเภทท่ีเสนอความบนัเทิงอย่างเดียว เช่น บดัด้ี เรดิโอ ท่ี อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี 
หรือ อิสร๊อพเรดิโอ ท่ี อ.รามนั จ.ยะลา ท่ีทุนในการบริหารจดัการมาจากค่าโฆษณา ค่าขายชัว่โมงรายการ
ให้กับสินค้าต่างๆ สถานีวิทยุเหล่าน้ี จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองการดูแล ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ การออกอากาศ
รายการ ต่างกบัประเภทสาธารณะ ท่ีเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการบริจาค หรือทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ  

ในทางปฏิบติั เงินทุนท่ีตอ้งใช้ในการบริหารแต่ละเดือน คือ ค่าไฟ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์ค่าตอบแทนนกัจดัรายการ ประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  

อยา่งไรก็ตามบางชุมชน เช่น สถานีวทิย ุตาํบลทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี เม่ือมีการดาํเนินการ
ออกอากาศ และการจดัรายการไปซกัระยะ ก็มีปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการ ซ่ึงสาเหตุหลกั คือเร่ืองเงิน 
ซ่ึงเป็นลกัษณะการทาํกนัเฉพาะกลุ่ม ผูจ้ดัรายการไม่ไดมี้ความรู้ ความชาํนาญ ในการทาํหนา้ท่ี จึงมีการ
จดัรายการท่ีไม่ได้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การสนับสนุนจากชุมชนไม่มี เพราะไม่ได้ยึดชุมชนเป็น



 ๕๑ 

ศูนยก์ลางจริงๆ ผูบ้ริการสถานีเอง )ในฐานะท่ีมีช่ือ เป็นผูข้ออนุญาต( เม่ือไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐ )กอ.
รมน.ภาค ๔ ส่วนหนา้( ก็ไม่สามารถบริหารไดล้งตวั ไม่มีการจดัการโครงสร้างองคก์รตวัเอง เม่ืออุปกรณ์
เทคนิคเสีย จึงไม่มีงบ ในการซ่อม สุดทา้ย ก็หยุดออกอากาศ โดยท่ีไม่ไดห้าแนวทาง อ่ืน หรืออาศยัความ
ร่วมมือในชุมชนเพื่อใหมี้วทิยชุุมชนต่อ  

แต่ลกัษณะการบริหารจดัการ ของสถานีวทิยสุ่วนใหญ่ ทีมงาน จะประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีเทคนิค 
๑ คน และนักจัดรายการ ท่ีจะหมุนเวียนกันไป คร้ังละประมาณ ๓-๔ คน และมาจากหลากหลาย
หน่วยงานท่ีมาร่วมจดั รวมแลว้ไม่มากกวา่ ๑๐ คน )หากนบัรวมทุกรายการของสถานีวทิยนุั้นๆ( 
  นอกจากนั้นยงัมีปัญหาเร่ืองอ่ืนๆ อาทิ อาหมดั บวัหลวง เป็นผูมี้ปัญญาของชาวมุสลิม กล่าวใน
มุมมองท่ีสําคญัมากเก่ียวเน่ืองกบันกัเคล่ือนไหววิทยุชุมชนท่ีเป็นชนชั้นกลางว่า "นกัเคล่ือนไหวบางคน
พูดคุยในรายการวิทยุอยู่คร่ึงชั่วโมงโดยท่ีไม่มีเน้ือหาใด ๆ พวกเขาไม่แมแ้ต่จะรู้ว่าการใช้ภาษามลายูและ
ภาษาไทยอยา่งเหมาะสมเป็นอยา่งไร และแมก้ระทัง่นกัเคล่ือ นไหวท่ีวทิยขุอง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ในจงัหวดัปัตตานีเอง ยงัมีความรู้ทางเทคนิคมากกวา่ทางการเมืองเสียดว้ยซํ้ า21 ซ่ึงตวัอย่างคือการพูดคุย
เก่ียวกบั "มหานครปัตตานี ซ่ึงเป็นรูปแบบของการกระจายอาํนาจการปกครองสําหรับภาคใตข้องประเทศ
ไทยท่ีมีการกล่าวถึงในปัจจุบนั: "ผูด้าํเนินรายการจึงกล่าวถึงมหานครปัตตานี แต่ก็เป็นเพียงแค่ศพัท์ท่ี
ทนัสมยั โดยท่ีไม่ไดอ้ธิบายความหมายท่ีแทจ้ริง" อาจารยอ์าหมดัเอง ยอมรับการกระจายอาํนาจวา่อาจจะ
เป็นกา้วท่ีดีท่ีจะสามารถทาํให้ตดัสินใจดว้ยตนเองมากข้ึนและการพูดคุยต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม
อาจารยอ์าหมดัยงัใหค้วามสาํคญักบัผลและรายละเอียดท่ียงัไม่ไดอ้ธิบาย ดงัวา่ "ใครเป็นผูจ่้ายสําหรับมหา
นครปัตตานี? ใครจะเป็นผูท่ี้มีอาํนาจท่ีจะไดรั้บตาํแหน่ง? ปัญญาชนและส่ือมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งหารือเร่ืองน้ี 
แต่ท่ีน่ีพวกเขาลม้เหลว" อาจารยอ์าหมดัพิจารณานกัเคล่ือนไหววิทยุชุมชนและปัญญาชนในภาคใตข้อง
ประเทศไทยให้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มชนชั้นนาํ เช่น นกัการเมืองหรืออาจารยม์หาวิทยาลยัซ่ึงส่วนใหญ่
มกัลม้เหลวในการรวมชนบท และรวมประชากรท่ีมีการศึกษานอ้ย 

  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งบ่อยคร้ังคือรูปแบบการถกประเด็นทางการเมืองโดยไม่มีการเตรียมตวัมาก่อน 
สถานีวิทยุชุมชนมกัจะมีปัญหาในการให้บริการการรายงานอย่างต่อเน่ืองในประเด็นเฉพาะเป็นระยะ
เวลานาน หน่ึงในวิทยุชุมชนจงัหวดัปัตตานีท่ีรู้จกัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการเมืองคือสถานีรวม ‚วิทยุร่วมดว้ย
ช่วยกนั‛  เป็นกรณีท่ีน่าสนใจ เป็นเวลาหกเดือนท่ีสถานีน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินสําหรับรายการ
ของจาก USAid โดยหน่ึงในเง่ือนไขสําหรับการสนบัสนุนทางการเงินน้ีคือการท่ีสถานีรายงานเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีสําคญั เช่น การต่อสู้การทุจริตคอรัปชั่น การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและภาคประชาสังคม 
ในช่วงเวลาหา้ชัว่โมงต่อหน่ึงวนั เวลาท่ีเหลือ สถานีสามารถส่งผา่นขอ้มูลในส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงหมายถึงการ
เปิดเพลงหรือรูปแบบอ่ืนๆของความบนัเทิง แต่การปฏิบติัจริงของส่ิงน้ีพิสูจน์ยาก แมว้่าสถานีจะมีผู ้
ดาํเนินรายการอยู่ ๖ คน แต่ยงัขาดบุคคลคน้ควา้ขอ้มูลก่อนดาํเนินรายการ อาทิเช่น เก่ียวกบัปัญหาการ
ทุจริต ฯลฯและเน่ืองจากผูด้าํเนินรายการตอ้งไปออกอากาศอยู่บ่อยๆพวกเขาจึงแทบไม่มีเวลาในการ
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 ๕๒ 

จดัเตรียม อยา่งเช่นท่ีผูด้าํเนินรายการคนหน่ึงของสถานีท่ีไม่ประสงคจ์ะออกนามอธิบายวา่ ‚ส่ิงท่ีเราทาํใน
ทุกๆวนัคือคน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เนตก่อนท่ีรายการจะเร่ิมและออกอากาศ นัน่หมายความวา่เราไม่มีบท
ท่ีจะอธิบายในประเด็นเป็นอาทิตย ์และไม่ตอ้งพูดถึงหลกัเดือน )...( และการพูดเก่ียวกบัประเด็นเหล่าน้ี
เป็นเวลาหา้ชัว่โมงต่อวนัเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ‛22 
  การไม่มีบทหรือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในแต่ละวันเป็นวาทกรรมท่ีเกิดเป็นระบบอย่าง
ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงในความรู้สึกของฮาเบอร์มาสนั้นเกิดข้ึนไดย้ากมาก23 เพราะผูฟั้งจะตอ้งฟังในส่ิงท่ีผูด้าํเนิน
รายการไปคน้พบประเด็นมาจากอินเตอร์เนตในวนันั้นๆ ในอีกทางหน่ึง แมแ้ต่ชนชั้นกลางเองยงัเป็นส่ิงท่ี
ยากในการตามใหค้วามรู้แจง้แก่ผูฟั้งดงัท่ีกล่าวมา 
 อยา่งไรก็ตามมีขอ้ยกเวน้ในกฎของการครอบงาํจากชนชั้นกลาง คือ สถานีท่ีเป็นตวัแทนชุมชน

ซ่ึงเป็นเจ้าของและอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมโดยรวม สถานีหน่ึงท่ีภาคประชาชนมีส่วนร่วมจาก

จุดเร่ิมตน้ใน ค.ศ. ๒๐๐๓/ พ.ศ. ๒๕๔๖ คือวิทยุชุมชน Taawun ในหมู่ ๑ ของหมู่บา้นในตาํบลบางปู 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เม่ือมหามะ หรือเปาะเต๊ะ ซ่ึงเป็นนกัเอ็นจีโอเขา้หาชาวบา้นและอิหม่ามของ

หมู่ ๑ ดว้ยความคิดท่ีจะสร้างสถานีวิทยุทอ้งถ่ินชุมชนในหมู่บา้น อิหม่ามและคนอ่ืนๆในตอนตน้คดัคา้น

ความคิดดังกล่าว ด้วยความกลัวว่าสถานีจะสร้างความสนใจท่ีไม่จาํเป็นโดยกองกําลังรักษษความ

ปลอดภยัเขา้มาในหมู่บา้น 

มหามะหรือเปาะเต๊ะใช้เวลาประมาณหน่ึงปีในการโน้มน้าวโอกาสใหม่ๆจากวิทยุและความจริง

ท่ีวา่รัฐบาลไทยสนบัสนุนโครงการดงักล่าว เพราะอยูใ่นรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในท่ีสุดอิหม่าม กลุ่ม

สตรี กลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัจากหมู่บา้นและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีเขา้ร่วมในการสร้างสถานี 

)บทสัมภาษณ์ในจงัหวดัปัตตานี ๘ ตุลาคม ๒๐๑๒( โดยมสัยิดสนับสนุนทุนดาํเนินงาน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับอุปกรณ์ทางเทคนิค และวิทยุมีรายการประจาํท่ีจะตอ้งมีการอ่าน การแปลและตีความอลักุรอานให้แก่

ผูฟั้ง นอกจากนั้นผูค้นภายนอกยงัมีบทบาทในการจดัตั้งสถานีเช่นเดียวกนั จาอาลี นกักิจกรรมส่ือท่ีประสบ
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23 ในหนงัสือ In The Structural Transformation of the Public Sphere นั้น ฮาเบอร์มาสไดโ้ตแ้ยง้ว่าก่อนศตวรรษท่ี ๑๘ วฒันธรรมยโุรปถูก
ครอบงาํโดย ‚วฒันธรรมแบบตวัแทน‛ ซ่ึงพรรคหน่ึงจะ ‚เป็นตวัแทน‛ ของตนเองสาํหรับผูฟั้งดว้ยเร่ืองราวท่ีพูด สืบเน่ืองจากทฤษฎีของฮา
เบอร์มาสนั้น ขั้นตอนของการพฒันาทุนนิยมจะเห็นไดจ้ากการปรากฏตวัของ Öffentlichkeit )พ้ืนท่ีสาธารณะ( ซ่ึงในวฒันธรรมท่ีมีความโดด
เด่นจากการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีสาธารณะจะมีพ้ืนท่ีดงักล่าวท่ีอยูน่อกการควบคุมของรัฐ โดยเป็นพ้ืนท่ีให้บุคคลต่างๆไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น
และความรู้ในมุมมองของฮาเบอร์มาสนั้น การเจริญเติบโตในหน้าหนงัสือพิมพ ์วารสาร ชมรมนกัอ่านหนงัสือและร้านกาแฟในศตวรรษท่ี 
๑๘ ของยุโรปนั้น ทั้ งในรูปแบบท่ีแตกต่างกันจะเป็นเคร่ืองหมายท่ีค่อยๆแทนท่ีวฒันธรรมท่ี "ดาํเนินการแทน" ด้วยวฒันธรรมพ้ืนท่ี
สาธารณะ แต่พ้ืนท่ีน้ีจะแตกต่างจากวฒันธรรมท่ี "ดาํเนินการแทน" ซ่ึงเพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเป็นผูก้ระทาํในขณะท่ีท่ีอ่ืนๆจะถูกกระทาํ โดย
วฒันธรรมพ้ืนท่ีสาธารณะจะมีลกัษณะท่ีเป็นการสนทนาทั้งแบบบุคคลไดพ้บในการสนทนาหรือแลกเปล่ียนผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ฮาเบอร์มาส
กล่าววา่พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นแหล่งของการอภิปรายท่ีเป็นอิสระและมีเหตุและผลท่ีเป็นไปตามวจันปฏิบติัศาสตร์สากล น่ีหมายความว่าการพูด
การกระทาํสืบทอดมาจาก Telos )เป็นคาํกรีกแปลว่า ‚ปลายหรือส้ินสุด‛( เป้าหมายจึงเป็นความเขา้ใจร่วมกนัและมนุษยมี์ความสามารถใน
การส่ือสารท่ีจะทาํให้เกิดความเขา้ใจดงักล่าว ในแง่น้ีการส่ือสารระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์หรือศาสนาเป็นส่ิงสําคญัในการนาํเขา้ไปเก่ียวกบั
ความเขา้ใจร่วมกนัในวิธีการท่ีจะอยูร่่วมกนั   



 ๕๓ 

ความสําเร็จในภาคใต้ของประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในขั้นต้นโดยการให้การฝึกอบรม 

อุปกรณ์และโครงสร้างองค์กรของวิทยุชุมชน นอกจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ให้การ

สนบัสนุนการบาํรุงรักษาสถานี 

  ในฐานะท่ีเป็นวิทยุท่ีไม่แสวงหากําไร พนักงานของสถานีวิทยุจึงไม่ได้รับการชดเชย นัก
เคล่ือนไหวในหมู่บา้น ๑ จึงลงทุนเวลาและเงินบางส่วนของตนเองสําหรับสถานี ผูมี้บทบาทในทอ้งถ่ิน 
เช่น อิหม่ามหรือนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัจึงผลิตเน้ือหาของตวัเองข้ึนอยู่กบัว่าใครท่ีสามารถทาํไดแ้ละ
ประเด็นอะไรท่ีน่าสนใจ ยกตวัอยา่ง กลุ่มผูห้ญิงในทอ้งถ่ินผลิตรายการยาดั้งเดิมของมาเลยห์รือบทบาท
ของสตรีในศาสนาอิสลาม ในขณะท่ีคณะกรรมการมสัยิดในหมู่บา้นเป็นผูรั้บผิดชอบเน้ือหาทางศาสนา
อ่ืนๆ กลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยในหมู่บ้านจะออกอากาศทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ตั้ งแต่เวลา 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยให้ข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับการศึกษา เช่น โรงเรียนในท้องถ่ิน โอกาสของ
ทุนการศึกษา การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ หรือประเด็นเก่ียวกบัเยาวชนอ่ืนๆ นกัเรียนจากโรงเรียนในทอ้งถ่ิน
ยงัไดรั้บอนุญาตในการผลิตเน้ือหาของตนเอง สํานกังานเขตยงัไดร่้วมกบัสถานีวิทยุและไดรั้บอนุญาตให้
ทาํประกาศสาธารณะท่ีสาํคญัซ่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวบา้น ในอีกแง่หน่ึง การมีอยูข่ององคก์ร ซ่ึงเป็นภาครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วมอย่างมากในสถานีวิทยุชุมชน แต่สําหรับการจัดหาเงินทุนของกิจกรรมวิทยุ
ประจาํวนันั้น คณะกรรมการจดังานสามารถเขียนบนมสัยิดและรับบริจาคจากประชาชนในทอ้งถ่ิน )บท
สัมภาษณ์ในจงัหวดัปัตตานี ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๐๑๓( 

ลกัษณะการบริโภคส่ือของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย 
  ในระหว่างการศึกษาวิจยันั้น มีการดาํเนินการการสุ่มตวัอย่างของชาวบา้น ๒๐๐ คนในภาคใต้
ของประเทศไทย ในการกาํหนดความคิดเห็นและความนิยมชมชอบในการบริโภคส่ือ คาํถามแรกท่ีใช้
ถามผูถู้กสัมภาษณ์คือส่ือชนิดใดท่ีประชาชนชอบบริโภค )ตามตารางท่ี ๖(  
 

ตารางท่ี ๖ กลุ่มตวัอยา่งนิยมบริโภคส่ือชนิดใดมากท่ีสุด 
 

ส่ือทีนิ่ยม จ านวน ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ ๒๑ ๑๐.๗ 
นิตยสาร ๔ ๒.๐ 

วทิยชุุมชน ๑๘ ๙.๑ 

วทิยขุองกรมประชาสัมพนัธ์ ๔ ๒.๐ 

โทรทัศน์ ๑๑๘ ๕๙.๙ 
อินเตอร์เนท ๒๓ ๑๑.๗ 

ขอ้มูลขาดหาย ๙ ๔.๖ 

รวม ๑๙๗ ๑๐๐.๐ 
 



 ๕๔ 

  ผลลพัธ์ท่ีออกมานั้นบ่งชดัว่าเกือบร้อยละ ๖๐ ซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ของภาคใตข้องประเทศไทยช่ืน
ชอบโทรทศัน์มากท่ีสุด ซ่ึงควบคู่กบัความจริงท่ีว่าในช่วงเวลาท่ีทาํการวิจยั ยงัไม่ปรากฏช่องโทรทศัน์
ภาษามาเลยใ์นภาคใตข้องประเทศไทย ดงันั้นการบริโภคส่ือท่ีเป็นโทรทศัน์จึงหมายถึงโทรทศัน์ของไทย 
ถึงแมว้่ากลุ่มตวัอย่างบางคนสามารถรับชมโทรทศัน์มาเลยไ์ดท้างจานดาวเทียม ส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบั
สองคืออินเตอร์เนต )ร้อยละ ๒๓( และหนงัสือพิมพ ์)ร้อยละ ๒๑( ซ่ึงความนิยมท่ีสูงนั้นอาจเกิดจากการ
แสดงออกมากเกินไปของกลุ่มชนชั้นกลางท่ีถูกสัมภาษณ์ ตามมาดว้ยอนัดบัส่ีคือวทิยชุุมชนท่ีร้อยละ ๑๘  
  ความนิยมโดยทัว่ไปในชนิดของส่ือท่ีแตกต่างกนัยงัสามารถสะทอ้นถึงเวลาท่ีใชใ้นการบริโภค
ส่ือต่างๆ )ตารางท่ี ๗( โดยในหน่ึงสัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งใช้เวลากบัโทรทศัน์ของไทยมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 
๔๒.๖ โดยใช้เวลาท่ี ๖-๒๕ ชั่วโมงในการรับชมโทรทศัน์และผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับชม
โทรทศัน์มาเลยเ์ลย 
 

ตารางท่ี ๗ กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลาก่ีชัว่โมงกบัส่ือต่อไปน้ี 
 

 แทบจะไม่เคย น้อยกว่า ๕ช่ัวโมง ๖-๒๕ ช่ัวโมง มากกว่า ๒๕ ช่ัวโมง 

โทรทศัน์เมืองไทย ๑๕)ร้อยละ ๗.๖( ๖๕)ร้อยละ ๓๓.๐( ๘๔)ร้อยละ ๔๒.๖( ๓๐)ร้อยละ ๑๕.๒( 

โทรทศัน์มาเลเซีย ๑๖๗)ร้อยละ ๘๔.๒( ๑๒)ร้อยละ ๖.๑( ๔)ร้อยละ ๒.๐( ๑)ร้อยละ ๐.๕( 

วิทยชุุมชน ๙๘ )ร้อยละ ๔๙.๗( ๕๓)ร้อยละ ๒๖.๙( ๒๒)ร้อยละ ๑๑.๒( ๒๑)ร้อยละ ๑๐.๗( 

วิทยขุองกรมประชาสมัพนัธ์ ๑๑๑)ร้อยละ  ๕๖.๓( ๕๕)ร้อยละ ๒๗.๙( ๒๐)ร้อยละ ๑๐.๒( ๗)ร้อยละ ๓.๖( 

หนงัสือพิมพ ์ ๗๓)ร้อยละ ๓๗.๑( ๘๓)ร้อยละ ๔๒.๑( ๓๐)ร้อยละ ๑๕.๒( ๗)ร้อยละ ๓.๖( 

อินเตอร์เนต ๙๔)ร้อยละ ๔๗.๗( ๔๗)ร้อยละ ๒๓.๙( ๓๑)ร้อยละ ๑๕.๗( ๑)ร้อยละ ๐.๕( 
 

  อีกประเด็นท่ีค่อนขา้งเห็นไดช้ดัจากตารางคือประมาณร้อยละ ๒๐ ใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการ
บริโภควิทยุชุมชนท้องถ่ิน )๖-๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมากกว่า ๒๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์( และ
ความสําคญัท่ีเท่าๆกนัท่ีวา่เกือบจะคร่ึงหน่ึงของผูถู้กสัมภาษณ์ ร้อยละ ๔๙.๗ ไม่เคยรับฟังวิทยุชุมชนท่ี
บ่งช้ีถึงการแบ่งแยกวทิยชุุมชนของประชากรในภาคใต ้

   เม่ือกล่าวถึงความน่าเช่ือถือของส่ือในประเภทท่ีแตกต่างกนัในภาคใตข้องประเทศไทย )ดูตาราง
ท่ี ๖( ไม่มีส่ือชนิดไหนท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือมากกวา่คร่ึงหน่ึงจากผูถู้กสัมภาษณ์ ส่ือท่ีไดรั้บความเช่ือถือ
มากท่ีสุดในภาคใตข้องประเทศไทยคือโทรทศัน์ท่ีร้อยละ ๔๓.๗ โดยเนน้ท่ีเน้ือหา หนงัสือพิมพแ์ละวิทยุ
ชุมชนเป็นส่ือท่ีเช่ือถือไดต้ามมาเป็นอนัดบัท่ีสองร่วมกนัท่ีร้อยละ ๑๐.๒ โดยปัจจยัท่ีทาํให้ส่ือวิทยุชุมชน
มีความน่าเช่ือถือท่ีค่อนขา้งตํ่า ไดแ้ก่ 

 “ วทิยชุุมชนถือวา่เป็นส่ือท่ีสันทดักรณีนอ้ยกวา่ส่ือระดบัชาติ 
  “ การปรับทิศทางในเชิงพาณิชยข์องสถานีวทิย ุ



 ๕๕ 

  “ การมีส่วนร่วมของกองทพับกในกิจกรรมของวทิยชุุมชน 
  “ อคติทางการเมืองของสถานีวทิย ุ)อาทิ ต่อนกัการเมืองทอ้งถ่ิน( 
 

  อยา่งไรก็ตามส่ิงน้ีเป็นภาพโดยทัว่ไป ผูฟั้งอาจจะมีความไวว้างใจในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อสถานีวิทยุ
หรือผูด้าํเนินรายการ แต่ก็ยงัปรากฏวา่วทิยชุุมชนมีปัญหาเร่ืองความไวว้างใจ 

ตารางท่ี ๘ กลุ่มตวัอยา่งเช่ือถือข่าวสารจากแหล่งใด 
 

แหล่งข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

โทรทศัน์เมืองไทย ๘๖ ๔๓.๗ 
โทรทศัน์มาเลเซีย ๓ ๑.๕ 

หนงัสือพิมพ ์ ๒๐ ๑๐.๒ 

วทิยกุรมประชาสัมพนัธ์ ๕ ๒.๕ 

วทิยุชุมชน ๒๐ ๑๐.๒ 
ขอ้มูลขาดหาย ๑๕ ๗.๖ 

รวม ๑๙๗ ๑๐๐ 
  อีกประเด็นสําคญัเฉพาะในภาคใตข้องประเทศไทยคือคาํถามของการใชภ้าษา ซ่ึงตวัอยา่งแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูฟั้ง )ชาวมาเลย(์ บริโภครายการวิทยุทั้งสองภาษา )ทั้งภาษาไทยและภาษามลาย(ู )ดูตารางท่ี ๙( 
โดยร้อยละ ๕๕ของผูฟั้งประจาํจะบริโภครายการวทิยชุุมชนดว้ยภาษาไทยและมาเลยเ์ป็นประจาํ  

ตารางท่ี ๙ ประชาชนฟังรายการวทิยชุุมชนดว้ยภาษาอะไร? 
 
 

ภาษา ร้อยละ 

   ภาษาไทย ๒๕ 
   ภาษามาเลเซีย ๕ 

   สองภาษา ๕๕ 

   ขอ้มูลขาดหาย ๑๕ 
      รวม ๑๐๐ 

 

  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัภาษานั้น ตารางสามตารางถดัไปจะแยกภาษาท่ีผูส้ัมภาษณ์มีความสนใจตาม
ศาสนาท่ีนบัถือ แสดงให้เห็นวา่แมแ้ต่ชาวมุสลิมมาเลยฟั์งสถานีวิทยุชุมชนทอ้งถ่ินทั้งในภาษามาเลยแ์ละ
ภาษาไทยอยา่งสมํ่าเสมอ   



 ๕๖ 

ตารางท่ี ๑๐ ผูฟั้งรายการวทิยจุาํแนกตามศาสนา 
 

 ภาษาทีฟั่งรายการวิทยุชุมชน  

ภาษาไทย ภาษา
มาเลเซีย 

ทั้งสองภาษา รวม 
ศาสนา ศาสนาพุทธ ๒ ๐ ๐ ๒ 

ศาสนา
อสิลาม 

๓ ๑ ๑๑ ๑๕ 
  ๕ ๑ ๑๑ ๑๗ 

 
ตารางท่ี ๑๑ ผูฟั้งวทิยชุุมชนนิยมรายการในภาษา 

 
ภาษา จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๒ ๖๐ 
ภาษามาเลเซีย ๕ ๒๕ 

ขอ้มูลขาดหาย ๓ ๑๕ 
รวม ๒๐ ๑๐๐ 

• กรณีตอบวา่ นิยมภาษามาเลย ์ผูต้อบให้เหตุผลวา่  
• เขา้ใจง่าย 

• กรณีนิยมภาษาไทย ผูต้อบให้เหตุผลวา่ 
• เขา้ใจง่าย 
• เป็นภาษาท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 
• เป็นภาษาราชการ 
• ไม่เขา้ใจภาษามาเลเซีย 

 
ตารางท่ี ๑๒ ภาษาท่ีผูฟั้งรายการวทิยชุุมชนนิยมจาํแนกตามศาสนา พบวา่ 

 
 ภาษา  

ภาษาไทย ภาษา
มาเลเซีย 

รวม 
ศาสนา ศาสนาพุทธ ๒ ๐ ๒ 

ศาสนา
อสิลาม 

๑๐ ๕ ๑๕ 
  ๑๒ ๕ ๑๗ 

 



 ๕๗ 

  อีกแง่มุมท่ีน่าสนใจคือคาํถามท่ีอธิบายดงักล่าวขา้งตน้ ถึงแมว้า่ความเช่ือมัน่ในวทิยชุุมชนทอ้งถ่ิน
จะไม่สูงมากนกั แต่ส่วนใหญ่ของผูใ้หส้ัมภาษณ์คิดวา่สถานีวทิยชุุมชนในทอ้งถ่ินเป็นตวัแทนมุมมองของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ความนิยมของบางสถานีจะอธิบายได้ด้วยความเป็นจริงท่ีว่าพวกเขาหน้าเพจแฟนคลบั
ในเฟซบุ๊ค ความขดัแยง้ดงักล่าวเกิดข้ึนอาจเป็นเพราะความเป็นจริงท่ีว่า ผูฟั้งเห็นว่าส่ือระดบัชาติ เช่น 
โทรทศัน์ไทยจะใหข้อ้มูลทั้งภายในและนอกประเทศ ประเด็นทางการเมืองหากแต่วิทยุชุมชน )ซ่ึงอาจจะ
ยงัขาดแคลนนกัข่าว( กลบัเป็นเสียงของประชาชนในทอ้งถ่ินมากกวา่ ทั้งชาวมาเลยแ์ละชาวไทยพุทธ 

ตารางท่ี ๑๓ ผูฟั้งคิดวา่รายการวทิยชุุมชนเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของชุมชนหรือไม่? 
 

 ร้อยละ 

ใช่ ๙๐ 
ไม่ใช่ ๐ 

ขอ้มูลขาดหาย ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

ความอ่อนแอของการจัดการบริหารตนเอง 

  โดยปกติแลว้นักกิจกรรมวิทยุชุมชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ได้เช่ือมต่อกนัในความ
ร่วมมือท่ีเป็นทางการมากนัก เครือข่ายวิทยุชุมชน จึงไม่ค่อยมีความชัดเจนเพราะแต่ละสถานีวิทยุมี
เครือข่ายเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้มีการรวมตวักนัอย่างเป็นรูปธรรม ยกตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีมาร่วมกนั
เสวนาตวัแทนจากวทิยชุุมชนนั้น จากมุมมองทางสังคมและมานุษยวิทยาสามารถกล่าวไดว้า่ชุมชนมาเลย์
ค่อนขา้งมีการจดัการท่ีอ่อนแอ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัมุมมองท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศมาเลเซียซ่ึงมีความโดด
เด่นดว้ยจิตวญิญาณท่ีเก่ียวกบัลทัธิชุมชนกวา่ปัจเจกบุคคล หมู่บา้นของชาวมาเลยจ์ะเรียกวา่ ‚หมู่บา้นเปิด‛ 
)Wolf ๑๙๕๗( ท่ีว่าไม่เป็นเศรฐกิจพอเพียง แต่เป็นแบบบูรณาการเศรษฐกิจตลาดโลก ความคล่องตวัใน
การเขา้และออกจากหมู่บา้นอยูใ่นระดบัท่ีสูง ขอ้มูลมานุษยวิทยาไม่มากช้ีให้เห็นวา่ในชนบทของชุมชน
มาเลยใ์นภาคใตข้องประเทศไทย ครอบครัวใหญ่จะเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม )Fraser ๑๙๖๖( ในขณะ
ท่ีส่วนอ่ืนๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีความสามารถท่ีจาํกดัในการจดัการบริหารตนเอง สถาบนัทาง
สังคมหรือทางการเมืองในหมู่บ้านค่อนข้างไร้เสถียรภาพและมีอยู่ประปราย )Embree ๑๙๖๙ และ 
Eisenstadt ๑๙๘๔( ความทนัสมยั ความเป็นประชาธิปไตย การกระจายอาํนาจและการเพิ่มข้ึนของการ
เคล่ือนไหวของอิสลามนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัในการแบ่งชั้นทางเศรษฐกิจและความขดัแยง้
ของชุมชน ในขณะท่ีในเวลาเดียวกนัสถาบนัการแกปั้ญหาความขดัแยง้และการปฏิบติัแบบดั้งเดิม )เช่น 
อาํนาจของผูใ้หญ่บา้น( ถูกทาํลาย โดยหน่ึงในสมาคมท่ีเป็นรูปธรรมไม่ก่ีแห่งในหมู่นกักิจกรรมชุมชนคือ



 ๕๘ 

เครือข่ายวิทยุภายใตส้ภาประชาสังคมซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔24 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีจะทาํงานร่วมกนั
ของกลุ่มคนทาํงานภาคประชาสังคม ซ่ึงหากไปสอบถามชาวบา้น อาจจะไม่ทราบ เพราะไม่ใช่การทาํงาน
กบักลุ่มคนระดบัรากหญา้ แต่ก็ไม่ใช่งานของพวกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเวลาเดียวกนัหากแต่เป็น
คนท่ีมาทาํงานดว้ยความสมคัรใจและจ่ายเงินเองเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นสมาชิก เหตุการณ์น้ีไม่ใช่รูปแบบของ
สภาท่ีมีมานานและมีความมั่นคง และในปัจจุบันน้ีการดําเนินงานอยู่ในช่วงกระบวนการคิดเร่ือง
ยุทธศาสตร์ร่วมกนั ซ่ึงในบางประเด็นอาจไม่มียุทธศาสตร์ร่วม เพราะจะมีการทาํงานตามความถนดัของ
แต่ละคนเน่ืองจากการรวมตวักนัในลกัษณะหลวมๆ   
  บางส่วนของตัวแทนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิทยุท่ีอยู่ในสภาประชาสังคม คือ คุณมาเรียม 
สันชยัทนะ จากศูนยเ์ยาวชนฟ้าใส อ.มูฮาํมดั จงัหวดัยะลา บิลหะยีอาบูบากา จาก สถานีวิทยุชุมชนนิบง 
เรดิโอ ยะลา  อ.โซรยา  จามจุรี เป็นผูผ้ลิตรายการวทิยขุองผูห้ญิงท่ีไดรั้บผลกระทบ อ.มนัโซร์  สาและ กบั 
คุณจาํรูญ  เด่นอุดม จากรายการหนา้ต่างสังคม ยะลา ซ่ึงทาํเร่ืองการกระจายอาํนาจ โดยมีกิจกรรมการทาํ
เวที ๒๐๐ เวที เพื่อระดมความเห็นประชาชนในพื้นท่ีว่าตอ้งการรูปแบบการปกครองแบบใด )ซ่ึงกาํลงั
เดินเร่ืองปัตตานีมหานครอยูใ่นขณะน้ี(   ทาํร่วมกบั สปร. )สํานกังานปฏิรูประบบและโครงสร้างต่างๆใน
ประเทศไทย( และเครือข่ายสภาประชาสังคม เป็นตน้ หน่ึงในเป้าหมายของเครือข่ายน้ีคือการสนบัสนุน
ใหเ้กิดสันติภาพและการพฒันาทางสังคมในภาคใตอ้ของประเทศไทย อยา่งไรก็ตามเครือข่ายวิทยุภายใต้
สภาประชาสังคม ยงัไม่มีการหารือในยทุธศาสตร์ในสภาอยา่งจริงจงัในเร่ืองของกระบวนการส่ือสารท่ีจะ
นาํไปสู่กระบวนการสันติภาพ เพราะไปเนน้การหารือเร่ืองการกระจายอาํนาจ ความยติุธรรม และพระราช
กาํหนดเสียก่อน ตามมาดว้ยเร่ืองการศึกษา อาจจะเป็นไปไดว้า่หากมองบรรดาเครือข่ายต่างๆภายใตส้ภาฯ 
ทางสํานกังานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch: DSW) พยายามปฏิบติัการส่ือสาร
มากท่ีสุดแล้ว  แต่เครือข่ายวิทยุจะปฏิบตัต่อหรือไม่ อนัน้ีไม่ทราบ แต่ก็รับทราบว่ามีการปฏิบติักนัอยู ่
เพียงแต่ว่าในความเห็นของบงันั้น ยงัไม่ค่อยมียุทธศาสตร์และโดยหน้าท่ีของสภาก็ไม่มิสิทธิท่ีจะบงัคบั
เพราะ ณ ปัจจุบนั สภาประชาสังคม เป็นการรวมตวักนัของเครือข่ายอยา่งหลวมๆ โดยไม่ไดมี้ขอ้ตกลง
ร่วมกนั ซ่ึงแห่งต่างก็มีการส่ือสารเฉพาะกลุ่มของตนเองเท่านั้น  

ประเด็นหลกัท่ีตอ้งการส่ือสารไป คือ ณ ปัจจุบนัสภาฯไม่ไดมี้ยุทธศาสตร์ร่วมเพราะยงัไม่มี
การหารืออยา่งเป็นรูปธรรมในเร่ืองดงักล่าว เพราะสภาฯทาํงานมาไดย้งัไม่นาน ประมาณ ๑ ปีเท่านั้น จึง
ยงัไมมี่การทาํกิจกรรมอะไรมาก เพราะการตั้งสภาฯนั้น เป็นหน่ึงในกระบวนการสร้างพื้นท่ีในการรวมตวั
กนัของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ซ่ึงขณะน้ียงัเป็นช่วงอยู่ระหว่างการนาํมารวมกัน ยงัไม่มีกิจกรรมชัดเจน 
หากแต่ก่อนหนา้น้ีเพิ่งมีการจดัเวทีสมชัชา คร้ังท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
กิจกรรมร่วมกนัในการจดัเวที ๒๐๐ เวที ถือเป็นงานช้ินแรก แต่การจดัคร้ังนั้นยงัมีส่ือสารภายในสภาฯ

                                                           
24 บทสมัภาษณไ์อยุบ ปาทาน วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สาํนกังานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้)Deep South Watch - DSW( มอ.ปัตตานี 



 ๕๙ 

เป็นระบบอยู่ ถา้มองจากสมชัชาคร้ังแรก อาจจะคิดว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีระบบท่ีสุดเพราะการจดัเวทีน้ี 
ไม่ไดมี้รูปแบบตายตวัในการจดัทาํรายเดือน ซ่ึงอาจจะเป็นปีละคร้ัง25 

การก่อตั้งพืน้ทีส่าธารณะในภาคใต้ของประเทศไทย? 

 วทิยทุอ้งถ่ินสามารถก่อตั้งพื้นท่ีสาธารณะในภาคใตไ้ดห้รือไม่? ในระดบัทัว่ไปนั้น มีจาํนวนคู่คาํ
ท่ีตรงกนัขา้มซ่ึงใชใ้นการสัมภาษณ์และสามารถกาํหนดโครงสร้างไดว้า่ภาคใตข้องประเทศไทยถูกรับรู้
ในวทิยชุุมชนอยา่งไร:  

แบบดั้งเดิม ...  ทนัสมยั 

หมู่บา้น ...  เมือง 

ศาสนาพุทธ ... ศาสนาอิสลาม 

คุณธรรม ... ความชัว่ร้าย 

เหยือ่ ... ผูก้ระทาํความผดิ 

  รูปแบบของวาทกรรมทางสังคมวฒันธรรม การเมืองและศีลธรรมน้ี พบไดบ้่อยในรายการวิทยุ
ชุมชน ในบริบทของการแข่งขนัระหวา่งส่ือท่ีแตกต่างกนั ความง่ายและการแบ่งขั้วท่ีรุนแรงอาจจะดึงดูด
ความสนใจให้กบัผูช้มกวา่การอภิปรายท่ีโดดเด่น ดงัท่ีนกัเคล่ือนไหววิทยุทอ้งถ่ินระบุวา่ "ถา้ผมพูดมาก
เกินไปในบางเร่ืองและลงในรายละเอียดมาก ผูฟั้งจะเบ่ืออย่างง่ายดายและหันไปฟังสถานีอ่ืน" )บท
สัมภาษณ์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ นราธิวาส( การส่ือสารของส่ือมวลชนจึงเกิดจากการทาํให้เกิดศีลธรรม ใน
ขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การพบแนวโน้มไปทาง "ภาพสมจริง" ในชีวิตของหมู่บา้น
ในอดีตท่ีเตม็ไปดว้ยอุดมคติท่ีเงียบสงบซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสถานท่ี "อ่ืน ๆ" อยา่งเช่น ในตะวนัตก 

 ในขั้นตอนการใชค้วามรุนแรงส่วนรวม จะมีแนวโนม้ต่อการมีศีลธรรมจรรยาและการแบ่งขั้วจะ
เพิ่มข้ึนต่อไปดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ การก่อความไม่สงบท่ีมีความรุนแรงจากผูก้ระทาํผิดยงัคงไม่ระบุช่ือและ
ขาดความรู้ของผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละวนัท่ีเก่ียวกับการกระทาํของรัฐท่ีรุนแรง กาํหนดความ
น่าเช่ือถือและโทษสาํหรับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตามแนวรอยต่อระหวา่งเช้ือชาติไทยพุทธและมลายมุูสลิม
และก่อใหเ้กิดการสร้างข้ึนใหม่ของพรมแดนเหล่าน้ี ผูฟั้งชาวมลายตูาํหนิวิทยุชุมชนบางท่ีท่ีนบัถือศาสนา
พุทธ )เช่นเดียวกบัส่ือระดบัชาติ( ท่ีละเลยความแตกต่างระหว่างพวกก่อการร้ายชาวมลายแูละประชาชน
ชาวมลายผููบ้ริสุทธ์ิท่ีไม่สนบัสนุนการก่อจลาจล  
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 ๖๐ 

เหยือ่-ผู้กระท าความผดิ 

 อีกมิติของการมีศีลธรรมจรรยาในวิทยุชุมชนคือความแตกต่างของผูก้ระทาํความผิดและเหยื่อ 
อาจารยม์ลายชูายคนหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ )วิทยาเขตปัตตานี( ผูท่ี้ไม่ตอ้งการจะระบุช่ือใน
บทวิจารณ์ของเขา วิพากษ์เก่ียวกบัรายการวิทยุเสียงจากผูห้ญิงชายแดนใตว้่า "เป็นส่ิงท่ีดีท่ีไดรู้้เก่ียวกบั
ชะตากรรมของผูห้ญิงท่ีสามีหรือลูกชายถูกฆ่า แต่เธอ )สุรายา, SH) เท่านั้นยงัคงอยู่ในโลกของอารมณ์ 
ส่วนหน่ึงรู้สึกสงสารเหยือ่ ซ่ึงยงัคงอยูท่ี่ระดบัน้ี แต่สาเหตุลึกๆของสถานการณ์หรือวิธีแกปั้ญหาสาํหรับสังคมท่ี
อยูน่อกเหนือการทาํใหช้ะตากรรมของผูห้ญิงดีข้ึนนั้นแทบจะไม่ถูกกล่าวถึง" กรณีท่ีสองท่ีเก่ียวขอ้งคือนสัเซอร์เรดิโอ ใน
อาํเภอเมืองยะลา สถานีวิทยชุุมชนชาวมุสลิมน้ีใชภ้าษามาเลยเ์กือบ ๑๐๐% ท่ีโจมตีรัฐไทยทางออ้มโดยนาํเสนอชะตา
กรรมของเด็กกาํพร้ามาเลย ์ซ่ึงบิดาถูกฆ่าตายโดยกล่าวหาวา่เป็นฝีมือของกองกาํลงัความมัน่คงของไทย ซ่ึงควรรายงาน
ชะตากรรมของเด็กๆ เหล่าน้ีอยา่งเป็นกลาง หากแต่การรายงานมกัจะมีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเสียงร้องไห้ของ
เด็กท่ีปรากฎอยู ่นอกจากน้ีการรายงานมีแนวโนม้ท่ีไม่สมดุลเพราะเด็กมาเลยส่์วนใหญ่จะเป็นผูถู้กสัมภาษณ์ในขณะท่ี
เด็กกาํพร้าชาวพทุธหรือจีนแทบจะไม่พบเห็นการสมัภาษณ์เลย กล่าวอีกนยัไดว้า่ ณ ท่ีแห่งน้ี ภาพของชาวมาเลยท่ี์เป็นชน
กลุ่มนอ้ยท่ีถูกระงบัอยา่งรุนแรงโดยรัฐไทยซํ้ าไปซํ้ ามา 

การหลกีเลีย่งความขัดแย้ง 
อย่างไรก็ตามควรมีการเน้นย ํ้าถึงแนวโน้มท่ีตรงกนัขา้มกนัในความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการ

พดูคุยเก่ียวกบัความรุนแรงในกรณีการรายงานข่าวสถานการณ์ชายแดนใต ้วิทยุชุมชนส่วนใหญ่ไม่กลา้ท่ี
จะรายงานหรือพดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็น ๔ ส่วนดว้ยกนั 
   ๑. ติดเร่ืองกฎหมาย เพราะความไม่รู้กฎหมายของนกัจดัรายการ บวกกบัเร่ืองดัง่กล่าวมีเง่ือนงาํ
หรือใครเป็นผูก่้อเหตุ ท่ีจะเส่ียงในการพูดออกไป เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง นักจดัรายงานการจึงจะ
หลีกเล่ียงท่ีจะพดูถึงสถานการณ์ในชายแดนใต ้
  ๒. ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาแทรกแซงการรายงานข่าว เช่น การเขา้มาเตือนเร่ืองท่ีพูดคุย แต่ไม่
ระบุวา่เป็นหน่วยงานใด 
  ๓. เร่ืองศกัยภาพการจดัรายการข่าว ถือว่ายงัขาดคุณภาพมาก เน่ืองจากบุคลากรน้อย ทั้งยงัมี
อารมณ์ความรู้สึกเขา้มาอีกดว้ย 
  ๔. ผูป้ระกาศข่าวชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมมาเลยบ์างคนเห็นสมควรวา่หนา้ท่ีของตนคือการ
เพิ่มความน่าเช่ือถือและลดความตึงเครียดระหวา่งชุมชนมุสลิมและพุทธในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  จากเหตุผลดงักล่าวจึงเกิดความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการรายงานข่าวความรุนแรง ทั้งยงัพยายาม
ท่ีจะควบคุมสถานการณ์ให้มีความเป็นกลาง ดงัจะเห็นจากตวัอยา่งของ นางสาวพชัรา   ยิ่งดาํนุ่น ซ่ึงเป็น
ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี26 คุณพชัราเล่าว่าตนเองจดัรายการสถานีวิทยุในประเด็นสถานการณ์
ภาคใต ้มกัไม่ค่อยพดูเร่ืองร้ายๆ เช่น การบาดเจบ็ การเสียชีวติ มีเพียงแต่บอกเหตุการณ์วา่เกิดอะไรข้ึนของ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ การใหก้าํลงัใจแก่ผูสู้ญเสีย เพราะตนเอง รวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนมีความกงัวล 
จึงหลีกเล่ียงท่ีจะพูดและเสนอเร่ืองสถานการณ์ชายแดนใต้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง ซ่ึงตนเองตอ้ง
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กลบัไปทาํการบา้นอีกคร้ังวา่ ในการจดัรายการแต่ละคร้ังจะเร่ิมตน้อยา่งไร เช่น หากเกิดเหตุการณ์ระเบิด
ท่ีโรงแรม ซี เอส ปัตตานี ตนเองจะเร่ิมพูดในลกัษณะการแจง้เตือนประชาชน ว่าบริเวณใดบา้งท่ีเป็น
อนัตรายหรือหลายคร้ังๆ จะเร่ิมพดูเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม หรือเร่ืองสุขภาพจิต เป็นตน้  
  การจดัรายการอยา่งกรณีการเกิดเหตุโรงแรมซี เอส ปัตตานี หลายคร้ังส่ือต่างๆ ทั้งส่ือโทรทศัน์ 
วิทยุ มกัพุ่งเป้าในการสัมภาษณ์ เจา้หน้าตาํรวจ ขา้ราชการตาํแหน่งสูงๆ บางคร้ังติดต่อเจา้หน้าท่ีไม่ได้
เพราะดว้ยสถานการณ์ท่ีวุ่นวายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี  จะใช้แหล่งข่าวอ่ืนๆในการสัมภาษณ์
แทนหน่วยงานราชการ เช่น การสัมภาษณ์บุคคลทัว่ไป ให้เขาเล่าเหตุการณ์วา่เห็นอะไรบา้ง สถานการณ์
เป็นอย่างไร อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้การรายงานข่าวเขา้ทางใคร เช่น การรายงานผูบ้าดเจ็บและ
เสียชีวติหรือเขา้ทางประสบความสาํเร็จของผูก่้อเหตุ 
  แต่ถา้หากสถานีดงักล่าว เป็นของทหาร มกัจะจดัรายการพูดเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง
โดยตรง แต่ตนเองถา้หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ ในการจดัรายการข่าว ตอ้งไม่ประณามใคร 
ถึงแมรู้้วา่คนกลุ่มนั้นเป็นผูก้ระทาํก็ตาม   ยิ่งเด็กฟังรายการ ทางสถานีจะไม่มีการปลูกฝังให้เด็กเกิดความ
เกลียดชงั 
  อย่างกรณีเหตุการณ์ทหารฆ่าประชาชนผูบ้ริสุทธ์ ท่ีตาํบลปูโละปูโย อาํเภอหนองจิก ตนเองจะ
พยายามทาํตวัให้เป็นกลาง โดยพูดว่า ตอนน้ีกาํลงัอยู่ในการตรวจสอบความจริงอยู่คะ หรือบางคร้ังให้
กาํลงัใจแก่ครอบครัวผูสู้ญเสีย หรือจะพดูวา่ขอใหเ้จา้ท่ีปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี เต็มความสามารถ ซ่ึงตนเองตอ้ง
แคร์ความรู้สึกดว้ยกนัของทั้งสองฝ่าย และทุกคร้ังก่อนจดัรายการตอ้งเช็คขอ้มูลอยา่งละเอียด 
   นายภีรการณ์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี กล่าวถึงการรายงานข่าววิทยุชุมชนใน
ปัตตานี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การรายงานข่าวสถานการณ์ชายแดนใต ้จากท่ีตรวจสอบและสํารวจสถานีวิทยุ
ชุมชนเครือข่ายทัว่จงัหวดัปัตตานี พอวา่แทบจะไม่มีการรายงานข่าวแยกกบัการรายงานข่าวสถานการณ์
ชายแดนใต ้แต่กลบัเอาข่าวท่ีอยูต่ามหนา้หนงัสือพิมพส่ื์อกระแสหลกั หรือข่าวท่ีเป็นกระแส หรือจะเป็น
ในลกัษณะการเผยแพร่ซํ้ า27 
  ผูป้ระกาศข่าวทางวทิยอุยา่งเช่นนางสาวพชัรายงัเนน้ย ํ้าอีกวา่เป็นส่ิงท่ีสําคญัมากในการ “ควมคุม
ความรู้สึกของผูฟั้ง เม่ือคุณกาํลงัพูดออกอากาศอยู่ มิฉะนั้นเราจะอยู่บนความเส่ียงท่ีจะเป็นผูข้ยายความ
รุนแรงให้เกิดข้ึน” แมแ้ต่ในกรณีท่ีมีหลกัฐานบ่งช้ีว่ากลุ่มกบฏหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นผูล้งมือสังหาร 
โดยเธอหลีกเล่ียงการนาํเสนอช่ือโดยตรงเน่ืองจากเธอ”ไม่ตอ้งการให้เด็กๆในปัตตานีโตข้ึนมาดว้ยความ
สงสัยวา่ผูค้นรอบขา้งตนเองเป็นคนฆ่าหรือเป็นผูก้ระทาํความรุนแรง‛28 
  วทิยชุุมชนพุทธยงัคงเห็นปัญหาวา่วทิยชุุมชนพุทธอ่ืนๆยงัคงนาํเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง
ในความวิตกกังวลต่อชุมชนมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ซ่ึงเส่ียงต่อการขยายความขดัแยง้

                                                           
27 บทสมัภาษณ์ เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มอ.ปัตตานี. 
28 บทสมัภาษณ์ เม่ือวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๕ มอ.ปัตตานี. 



 ๖๒ 

ระหวา่งชุมชน อยา่งเช่นท่ีนายสุกรี จินตานนท ์นกัจดัรายการ สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจท่ี ๒๔ ศูนยฝึ์ก
อาชีพวดัชา้งไห ้๑๐๖.๕๐ และ สถานี FM ONE ๙๙.๕๐ อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 
   ‚พวกเขาพดูถึง “พวกเรา” และ “พวกเขา” โดยท่ี “พวกเรา” หมายถึงชาวพุทธและ “พวกเขา” ท่ี
หมายถึงชาวมุสลิม ซ่ึงจะกล่าวถึงเวลาท่ีโกรธอยูแ่ละกล่าววา่ “มนัมีพวกเราอยูด่ว้ย” และหากมีชาวมุสลิม
ถูกฆ่า จะไม่ถูกกล่าวถึงในวทิยุ29   
  ถึงแมว้า่นายสุกรีเองจะคิดวา่ชาวพุทธในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะไม่ถูกแบ่งแยกภายใตก้าร
โจมตีและขบัออกจากพื้นท่ี แต่เขา ซ่ึงคล้ายคลึงกบันางสาวพชัราพยายามท่ีจะไม่กล่าวถึงความรู้สึก
ดงักล่าวเม่ืออกอากาศ โดยกล่าววา่ “ส่ิงท่ีผมพยายามจะควบคุมความรู้สึกในขณะท่ีออกอากาศคือการจด
ทุกอย่างลงกระดาษ ก่อนท่ีจะพูดออกอากาศ ส่ิงน้ีจะทาํให้ผมสามารถควบคุมตนเองในขณะท่ีพูด
ออกอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี หรือไม่ก็อยา่ทาํเลย” 

  ส่ิงท่ีสําคญัมากท่ีเคา้เน้นย ํ้าคือแต่ละบุคคลไม่ควรใช้คาํพูดท่ีไม่ดีและมองโลกในแง่ร้ายในการ
กล่าวถึงความไม่สงบในภาคใตข้องประเทศไทย น้ีหมายถึงไม่ควรไปตีตราวา่เป็น “ผูก่้อการร้าย” ซ่ึงเขา
พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้คาํดงักล่าวขณะท่ีออกอากาศ ทั้งยงัพยายามท่ีจะไม่ดูถูกเหยียดหยามผูก่้อ
กบฏ เขากระทาํเช่นน้ี ไม่ใช่เพราะจะหลีกเล่ียงการว่ากล่าวชาวมุสลิม แต่เพื่อไม่ให้ชุมชนชาวพุทธมี
ความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดีต่อเพื่อนบา้นท่ีเป็นชาวมุสลิม นายสุกรีมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัทหาร ซ่ึงใน
ความเป็นจริงนั้นสถานีวทิยขุองเขากล่าววา่พบเห็นสถานีวิทยุทหารเปล่ียนภาษา ในขณะท่ีในอดีตผูป้ระกาศ
วทิยทุหารมกัจะใชค้าํวา่ “โจร” หรือ “ผูก่้อการร้าย” แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็น “ผูก่้อความไม่สงบ” 

ความหลากหลายทางวฒันธรรมและการด ารงรักษาวฒันธรรม 

  ผลกระทบดังกล่าวยงัคงมีความกาํกวม เน่ืองจากเม่ือมองในแง่หน่ึงคาํกล่าวน้ีจะต่อตา้นการ
แพร่กระจายความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจและการแบ่งแยกเช้ือชาติซ่ึงก่อให้เกิดความรุนแรงและทาํลายสังคม
ภาคใตข้องประเทศไทย อยา่งไรก็ตามยงัพบเห็นความขาดแคลนการปรึกษาหารือและการเกิดคาํถามทาง
การเมือง เช่น จุดจบของความรุนแรง การเมืองท่ีเป็นส่วนนอ้ยและอตัลกัษณ์ของชาติไทย 

   อยา่งท่ีไดก้ล่าวก่อนหน้าน้ีถึงความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรมและการพฒันาวิสัยทศัน์ร่วมกนัใน
อนาคตในบริบทของความหลากหลายทางเช้ือชาติจะเกิดข้ึนได ้เม่ือผูมี้บทบาทสําคญักา้วเขา้มาในพื้นท่ี
สาธารณะและหารือเก่ียวกบับทบาทของวฒันธรรม เง่ือนไขหน่ึงของการหารือดงักล่าวคือผูฟั้งจะตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีพอเพียงและมีความสนใจในวฒันธรรมต่างๆในภูมิภาค การสํารวจด้านล่างจึงแสดงให้เห็น
ผลลพัธ์ท่ีกาํกวมท่ีว่าผูถู้กสัมภาษณ์จาํนวนคร่ึงหน่ึงกล่าวว่าตนเองได้เรียนรู้วฒันธรรม )ไม่ว่าจะเป็น
วฒันธรรมของตนเองหรือของผูอ่ื้น( 
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ตารางท่ี ๑๔ ท่านไดเ้รียนรู้วฒันธรรมจากวทิยชุุมชนหรือไม่ 

 ร้อยละ 

ใช่ ๔๕ 
ไม่ใช่ ๔๕ 

ขอ้มูลขาดหาย ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

  บ่อยคร้ังท่ีรายการวิทยุชุมชนวฒันธรรมสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองของชั้นนาํซ่ึงกล่าวถึงชนชั้นกลาง
โดยไม่ไดค้าํนึงถึงมุมมองและความสนใจของคนทัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น การอธิบายศาสนาอิสลามในรายการ
วทิย ุมกัจะเป็นการจาํกดัการอธิบายอยา่งละเอียดของคมัภีร์อลักุรอานศกัด์ิสิทธ์ิ แทนมุมมองในชีวิตประจาํวนั
เก่ียวกบัศาสนาอิสลามท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดความสนใจจากผูฟั้งชาวพุทธเช่นกนั ดงัตวัอยา่งท่ีวา่ 
  ‚ยกตวัอย่างง่ายๆ เช่น ถา้เป็นช่วงรอมาฎอน คุณก็ให้คนมาพูดว่า รอมาฎอน คือยงัง้ี เป็นอย่างน้ี 
แต่พวกคุณอาจจะคิดวา่ อาจจะมีประเด็นอะไรท่ีชาวบา้นทัว่ไปมีขอ้สงสัยประเด็นน้ี ประเด็นนั้น ลองเอา
มาพดู ๑๐ นาที เช่น การกลืนนํ้าลายระหวา่งการถือศีลอดไดไ้หม อยา่งน้ีคนไทยพุทธ ก็สนใจ อุสตะฮ ์)ครู
สอนศาสนา( ก็อธิบายไป ไม่ใช่พูดเร่ืองรอมาฎอนทั้งเดือน เช่น ตอนใกล้ๆ  เดือนรอมาฎอน คุณจะตอ้งมี
การออกซะกาต ฟิตเราะฮ ์ก็เอาเฉพาะประเด็นซะกาตฟิตเราะฮม์าพดูวา่จะตอ้งจ่ายขนาดไหน‛30 

  อีกตวัอย่างหน่ึงเก่ียวกบัขอ้จาํกดัอย่างออ้มคือประเด็นท่ีวิทยุชุมชนในภาคใตข้องประเทศไทย
กาํลงัเผชิญอยูคื่อวทิยขุองมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิทยุทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพท่ีสุดในภูมิภาค ซ่ึงผูอ้าํนวยการภาคภูมิใจมากเน่ืองจากสถานีของเขาปฏิบติัในทาง
ตรงกนัขา้มกบัสถานีวิทยุอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ทาํให้เป็นเวทีอภิปราย )Platform( สําหรับความหลากหลาย 
และมีการรายงานในเชิงลึก )บทสัมภาษณ์ ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๕ ปัตตานี( โดยสถานีเสนอรายการปกติ
สาํหรับชาวมาเลย ์ชาวพุทธผูห้ญิง คนหนุ่มสาว มืออาชีพและกลุ่มสังคมอ่ืนๆ ในภาคใต ้รายการข่าวพิเศษ
นําเสนอทั้ งในภาษามาเลย์และไทย นอกจากน้ีวิทยุย ังพยายามท่ีจะเช่ือมโยงนักวิทยาศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยักบัผูช้มของสถานีซ่ึงขอบเขตเลยจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัไปยงัทั้งเมืองปัตตานี ใน
รายการท่ีเรียกว่า "เปิดโลกวิชาให้ชุมชน" เสนอข่าวจากโลกของวิทยาศาสตร์ โดยมีการอธิบายแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน วิทยุแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยงัมีการสํารวจผู ้ฟังท่ีเป็นระบบ เพื่อ
ประเมินผลกระทบของรายการ ซ่ึงจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัสถานีทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 

                                                           
30 บทสมัภาษณ์คุณไอยุบ ปาทาน  วนัเสาร์ท่ี ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ ณ วิทยาลยัอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี 

 



 ๖๔ 

  ในเวลาเดียวกนั เม่ือเกิดการพูดคุยเก่ียวกบัสาเหตุและการแกปั้ญหาจลาจล ผูอ้าํนวยการจะเนน้ท่ี
การส่ือสารข้ามวฒันธรรมท่ีมีอยู่อย่างจาํกัดดังว่า "เม่ือเราพยายามท่ีจะจดัระเบียบการปรึกษาหารือ
ระหวา่งนกัวิชาการชาวพุทธและชาวมุสลิม เก่ียวกบัการฆาตกรรมของชาวมาเลยท่ี์เกิดข้ึนโดยทหารของ
ไทยท่ีมสัยิดกรือเซะ เป็นเร่ืองท่ียากมากเพราะอารมณ์ความรู้สึกสามารถเกิดได้อย่างง่ายดายและการ
อภิปรายอย่างมีเหตุผลเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน" ความพยายามอีกประการของผูอ้าํนวยการคือการ
อุปถมัถ์ความเขา้ใจในการขา้มวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจระหว่างวฒันธรรม โดยการหา
บุคคลในศาสนาอิสลามหรือนกัวิชาการท่ีสามารถอธิบายพื้นฐานของศาสนาอิสลามให้ผูฟั้งชาวพุทธ 
ความพยายามน้ีลม้เหลวเพราะไม่สามารถท่ีจะหาใครมาทาํงานน้ีได ้ดงัท่ีวา่ "คาํถามทางศาสนาในปัจจุบนั
ยงัคงมีความไวต่อส่ิงกระตุน้อยู ่จนกระทัง่ไม่มีใครกลา้พอท่ีจะพูดคุยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี" กล่าวไดอี้กนยัว่า 
แมแ้ต่สถานีวิทยุปัญญาชนทอ้งถ่ินอยา่งเช่น วิทยุของมหาวิทยาลยัยงัมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการกีดกนัทาง
วฒันธรรม 

 ส่ิงท่ีวิทยุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถานีอ่ืนๆปฏิบัติคือการรายงานเก่ียวกับ 
)ประวติั(การเกิดข้ึนร่วมกนัของชาวมุสลิมและชาวพุทธในภูมิภาค ตวัอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจคือนางยะห์ 
อาลี ซ่ึงเป็นประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจงัหวดัปัตตานี ภายใตช่ื้อท่ีว่า ไทยสําหรับ "สามศาสนา สาม
วฒันธรรม" )Thai for "Three religions, three cultures"( โดยผลิตรายการสั้น 3 นาที สําหรับรายงานทาง
โทรทศัน์และวิทยุซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการแสดงให้ผูช้ม รับฟังเก่ียวกบัการเกิดข้ึนร่วมของชาวจีน ชาว
มาเลยมุ์สลิมอยา่งสันติสุขในสงขลาซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัสงขลา เป็นพรมแดนทางทิศเหนือของ
ปัตตานี )บทสัมภาษณ์ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปัตตานี(  

  ดงัจะเห็นจากการใหส้ัมภาษณ์จากผูอ้าศยัในสงขลาส่วนใหญ่ท่ีแสดงความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี: 

ไฟล์ สามศาสนา สามวฒันธรรม 
 ตวัเมืองสงขลามียา่นเก่าแก่สามสาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม หรือท่ี
เรียกวา่ยา่นชุมชนบา้นบน ความน่าสนใจของชุมชนน้ีคือวถีิชีวติท่ีมีความหลากหลาย ความแตกต่างทั้งอตั
ลกัษณ์และวฒันธรรมผูค้นอาศยัอยูร่่วมกนัมาชา้นาน มีพุทธ มุสลิม และจีนพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดย
ไม่มีความขดัแยง้กนัพวกเขาใชห้ลกัในการอยูร่่วมกนัอยา่งไร 
สัมภาษณ์ชาวบา้น 

- คนท่ี ๑ )ผูช้าย( 
ก็สามคัคีกนัก็ยงัเง๊ียะ ทาํกิจกรรมร่วมกนั ทาํบุญร่วมกนั มีติดต่อไปมาหาสู่กนั ก็ความรู้สึกของผมท่ีอยูท่ี่น่ี
ในตาํบล ในมุสลิมน้ี เหมือนกบัญาติกนัทั้งหมดเลยทั้งๆท่ีวา่จริงๆแลว้ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่สายเลือดเดียวกนั 
เหมือนเป็นญาติกนัไปมาหาสู่ตลอด มีกิจกรรมอะไรก็ทาํร่วมกนั ถา้เขาวา่งเราก็เชิญเขามา เราวา่งเราก็ไป
ช่วยเขาอะไรยงัง้ี 
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- คนท่ี ๒ )ผูห้ญิง( 
ตอ้งเขา้ใจกนัเน๊อะ อยา่เอาเปรียบกนัมนัก็ไม่มีอะไร คนเราอยา่เอาเปรียบกนัถูกไหม? ทาํอะไรอยา่เอา
เปรียบกนัถูกไหม? )แสดงวา่ไม่ชอบการเอาเปรียบกนั( เออ..ใช่ค่ะ ไม่วา่อยูต่รงไหนก็เหมือนกนั ใครมา
เอาเปรียบเราๆก็ไม่ชอบถูกไม ๊

- คนท่ี ๓ )ผูห้ญิง( 
ก็ชอบน๊ะเวลาๆไรยงัง้ี ก็พดูวา่ ‚Allah‛ ยงัง้ี ฉนัวา่อะไรทุกคร้ัง Allah Allah ดีมากๆ มุสลิม เวลาเขาถือศีล
อด ป้าพรก็ซ้ือของมาใหเ้ขาน๊ะ แลว้คนขา้งๆก็วา่ทาํไมหล่ะป้า ป้าพรเป็นศาสนาอะไร ป้าบอกไม่เป็นศา
สานาอะไรที ป้าพรชอบ! 
ในสามศาสนาและสามวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นบน เมืองสงขลานั้น เขาใชห้ลกัปฏิบติัต่อกนัมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ อยูด่ว้ยกนัเหมือนญาติพี่นอ้ง ถึงแมจ้ะไม่ใชส้ายเลือดเดียวกนัมีการช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชนในดา้นต่างๆ มีความเขา้ใจกนัและไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั จึงทาํใหชุ้มชนแห่งน้ีอยูร่่วมกนั
ดว้นความสงบสุขไดอ้ยา่งย ัง่ยนื. 
   
 

ความทรงจาํเหล่าน้ีในหมู่บา้นเกิดข้ึนในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีสากลท่ีเป็นมิตรกบัความหลากหลาย 
เป็นตวัแทนของความคิดท่ีเก่ียวกบัการรําลึกถึงความหลงัท่ีผ่านมาสําหรับพุทธศาสนิกชนจาํนวนมาก
เช่นเดียวกบัพวกมาเลย ์ไม่วา่ความหลากหลายระหวา่งเช้ือชาติจะเป็นจริงหรือไม่นั้น เทศกาลของหมู่บา้น
ท่ีทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมเขา้ร่วมหรือรับประทานอาหารร่วมกนัในโต๊ะเดียวกนั ก็ยงัเป็นตวัแทนแห่ง
ความเช่ือท่ีวา่การอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุขสามารถเกิดข้ึนได ้อตัลกัษณ์ของชาวมุสลิมอาจปรากฎให้เห็น
ไดช้ดัเจนกวา่ทั้งจากสถาปัตยกรรมอิสลามหรือการเร่ิมสวมผา้โพกศีรษะตั้งแต่การเร่ิมเขา้มาของศาสนา
อิสลามในยคุ ๑๙๘๐ ซ่ึงในทาํนองเดียวกนัชนชั้นกลางจีนและอินเดียในประเทศมาเลเซียสามารถจดจาํคาํ
วา่ kopitam ซ่ึงเป็นคาํฮกเก้ียนท่ีมีความหมายว่า "คอฟฟ่ีช็อป" )ร้านกาแฟ( ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี "วาทกรรมท่ี
สําคญัทางประชาธิปไตยผา่นเช้ือชาติ ชนชั้น เพศและอายุ" สามารถเป็นไปไดก่้อนท่ี Islamisation จะเร่ิม
แบ่งเป็นมาเลย ์อินเดียและจีนอยา่งเขม้งวด31 

 

กลุ่มติดอาวุธและส่ือท้องถิ่น 
 อินเตอร์เน็ตและวทิยชุุมชนเป็นหวัใจของกลุ่มติดอาวธุ เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีทาํให้กลุ่มสามารถส่ง
สาสน์ไปสู่สาธารณชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยไม่ถูกตรวจสอบ สาธารณชนท่ีว่าน้ี อาจเป็นเพียงใน
ระดบัทอ้งถ่ินเท่านั้น ซ่ึงแตกต่างจากส่ือในยุคก่อนท่ีทาํหน้าท่ีเป็นผูเ้ลือกสรรข่าวสาร (Gatekeeper of 
Information) โดยมีผูส่ื้อข่าวทาํหนา้ท่ีตรวจเน้ือหาท่ีรุนแรงหรือย ัว่ยุอารมณ์มากจนเกินไป ปัจจุบนัจาํนวน
เว็บไซต์ทัว่โลกของผูก่้อการร้ายเพิ่มจาํนวนข้ึนจาก ๔,๓๕๐ เว็บไซต์ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เป็น ๖,๐๐๐ 
เวบ็ไซตใ์นปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ในอฟักานิสถาน อลักออิดะฮ ์(Al Qaida) ท่ีเป็นองคก์รแบบดั้งเดิม มีระบบการ

                                                           
31 Gaik Cheng Khoo (๒๐๐๐), Kopitam: Discursive Cosmopolitan Spaces and National Identity in Malaysian Culture and Media. In: 
Wise, Amanda & Velayutham, Selvaraj (ed.), Everyday Multiculturalism, New York: Palgrave Macmillan, หนา้ ๘๗,๘๙. 
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สั่งการแบบลาํดบัชั้น (Hierarchy) โดยผูน้าํเป็นผูส้ั่งการลงไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหน่วยต่างๆ ท่ี
กระจายตวักนัอยู ่ซ่ึงหน่วยต่างๆ เหล่าน้ีไม่ไดส้ัมพนัธ์กนัแบบไร้ทกัษะและมีการปรับให้มีการส่งข่าวสาร
ผ่านทางส่ือต่างๆ เวบ็ไซต์ และอีเมลแทนการสั่งการตรง ทาํให้การตรวจสอบโดยรัฐเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบากอยา่งมาก เน่ืองจากการจบักุมหน่วยปฏิบติังานหน่ึง ไม่สามารถให้เบาะแสแก่หน่วยข่าวกรอง
เก่ียวกบัหน่วยอ่ืนๆ หรือโครงสร้างการบงัคบับญัชาของส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม อาจมีขอ้โตแ้ยง้ท่ีว่า 
กลุ่ม BRN-Coordinate ยงัคงความเป็นองคก์รท่ีมีระบบการบงัคบับญัชาแบบลาํดบัชั้น และการเกณฑ์คน
ผา่นทางระบบการส่ือสารออนไลน์แบบเห็นหนา้ไม่มีความสาํคญัมาก32 
 โลกใบน้ีเวลากบัส่ือเป็นของคู่กนั คนในสังคมทุกๆ สังคมตอ้งมีเวลาและส่ือมาเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงสําคญัของแต่ละวนั โดยเฉพาะ โทรทศัน์ วิทยุและหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นส่ือยอดนิยม
ของคนทั่วไป แต่ปัจจุบันมีส่ือหน่ึงท่ีมีความสําคัญไม่แพ้กับส่ือดังกล่าวคือ อินเตอร์เน็ตและใน
อินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบให้ผูค้นเขา้ไปและไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง เช่น ดูข่าวในอินเตอร์เน็ต เล่นเฟสบุ๊ค 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่สําหรับคนรุ่นเก่า ดงันั้น ส่ืออินเตอร์เน็ตจึงไม่สามารถเจาะเขา้ไปใน
ทุกๆ กลุ่มคนใน ๓ จชต. ได ้ซ่ึงจะมีเฉพาะคนหนุ่มสาวท่ีมีการศึกษาเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงส่ืออินเตอร์เน็ต
ได ้โดยอีกกลุ่มหน่ึง คือ คนท่ีมีอายปุระมาณ ๔๐ ปีข้ึนท่ียงัใชอิ้นเตอร์เน็ตไม่เป็นในสังคมดงักล่าว  

 อยา่งไรก็ตาม ส่ือยอดนิยมท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้คือ โทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ์ แต่
หลงัจากน้ีเป็นตน้ไป ส่ือท่ีคนหนุ่มสาวให้ความนิยมก็คงไม่พน้ส่ืออินเตอร์เน็ต แต่สําหรับขบวนการใน 
๓ จชต. ส่ือเป็นส่ิงท่ีขบวนการน่าจะเป็นห่วงมากท่ีสุด ซ่ึงโดยปกติแล้วขบวนการจะไม่นิยมใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ตในการส่ือให้ประชาชนไดรั้บรู้ เพราะเป็นการเส่ียงอยา่งมากในการเปิดเผยตวัของขบวนการ 
ดว้ยเหตุน้ีเองขบวนการจะไม่ใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ขอ้มูลหรือข่าวสาร แต่มีบา้งเม่ือจาํเป็นตอ้ง
ใช ้โดยส่วนใหญ่ขบวนการจะใช้ส่ือในการส่ือสารให้ประชาชนเขา้ใจดว้ยวิธีอ่ืน ยกตวัอย่างเช่น ใช้การ
โปรยใบปลิวมากกวา่ท่ีจะใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือวทิย ุเพราะการดาํเนินการทุกอยา่งของขบวนการจะเนน้เป็น
ความลบัมากกวา่ท่ีจะใชส่ื้อโดยไม่จาํเป็นเท่าไรนกั เพราะขบวนการตอ้งการให้ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น
ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับส่ือของขบวนการ ดังนั้น ใบปลิวก็จะเจาะจงทิ้งเฉพาะบริเวณท่ีขบวนการ
ตอ้งการเท่านั้น แต่ถา้เป็นอินเตอร์เน็ตหรือวิทยุจะเป็นส่ือท่ีควบคุมยากในการปกปิดขอ้มูล และไปไกล
เกินพื้นท่ีท่ีจาํเป็นของขอ้มูลท่ีขบวนการตอ้งการส่ือ ดว้ยปัจจยัดงักล่าว เป็นเหตุเบ้ืองตน้ท่ีขบวนการไม่
ตอ้งการใชส่ื้อในอินเตอร์เน็ตสักเท่าไรนกั  

 ยกตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัว่ามีความรุนแรงหรือไม่รุนแรง? แล้วส่ือท่ีเกิดข้ึนมี
ผลกระทบต่อขบวนการส่ือของรัฐ ซ่ึงจะช่วยในการส่งเสริมส่ิงต่างๆท่ีเกิดเหตุดงักล่าวขา้งตน้เป็นอยา่งดี 
โดยท่ีขบวนการเองไม่ตอ้งยุง่ยากในการส่งเสริมส่ือ)โฆษณาชวนเช่ือ( เพื่อให้เกิดส่ือ แต่รัฐไทยทาํให้เกิด
ส่ือเสียเอง ขบวนการเลยไดผ้ลประโยชน์ตรงน้ีโดยท่ีไม่ตอ้งลงแรงในส่ือของอินเตอร์เน็ตหรือวิทยุในการ

                                                           
32 บทสมัภาษณ์สมาชิก BRN-Coordinate ท่ีไม่ประสงคจ์ะออกนาม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



 ๖๗ 

อธิบายความของขบวนการ สาํหรับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอินเตอร์เน็ตท่ีมีทั้ง เฟสบุ๊ค และอ่ืนๆซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นความรู้สึกของคนท่ีเช่ือขบวนการ แลว้ไปตอบโตก้บัคนท่ีเช่ือรัฐ เพื่อเปล่ียนทศันคติทางความรู้สึกเท่า
นั้นเอง โดยเน้ือหามกัไม่เก่ียวกบังานของขบวนการสักเท่าไร เพราะเน้ือหาของขบวนการจะไม่มีการลง
อินเตอร์เน็ตแน่นอน เพราะเน้ือหามีไวใ้ห้กบัสมาชิกเท่านั้น สําหรับคนนอกนั้น ตอ้งเก็บเป็นความลบั
อยา่งเดียว33 

 ส่ือท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ๓ จชต. คือ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ ถา้เราตอ้งการ
ขอ้มูลจากขบวนการ จะเกิดความยุง่ยากในการคน้หา เพราะส่ือเหล่าน้ีไม่ใช่แนวทางท่ีขบวนการใช ้ซ่ึงถา้
เป็นคนทัว่ไปจะหาขอ้มูลจากขบวนการไดย้ากมาก นอกจากเป็นสมาชิกแนวร่วมเท่านั้นท่ีจะมีขอ้มูลของ
ขบวนการ โดยขบวนการจะใช้ส่ือกับสมาชิกกับกลุ่มของตนเอง ด้วยวิธีกาต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

๑. ส่ือธรรมชาติ  คือ การพดูคุยกบัประชาชนในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการ ถา้เกิดเหตุการณ์
เช่นน้ี ขบวนการก็จะปล่อยข่าวลือให้เกิดการส่ือสารในแนวทางท่ีขบวนการตอ้งการ เช่น 
บอกว่าถ้าใครทาํงานในวนัศุกร์จะตดัหู ขบวนการจะไม่ปล่อยข่าวเหล่าน้ีด้วยวิทยุ หรือ
อินเตอร์เน็ตเด็ดขาด แต่จะใช้วิธีปล่อยข่าวให้เกิดการพูดคุยอยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ี เม่ือมีการ
พูดคุยอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ี ข่าวท่ีขบวนการปล่อยก็จะมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ท่ี
ขบวนการตอ้งการนัน่เอง 

๒. ส่ือใบปลิว  ส่ือใบปลิวเป็นส่ือท่ีขบวนการใชม้ากท่ีสุดในการส่ือสาร โดยมีวตัถุประสงคก์บั
สังคมแห่งน้ี เม่ือขบวนการต้องการบอกอะไรกับสังคม ขบวนการก็จะใช้วิธีการ โปรย
ใบปลิวในพื้นท่ี เพื่อส่ือใหส้ังคมรับรู้ตามท่ีขบวนการตอ้งการ เพราะการใชใ้บปลิวเป็นส่ือท่ี
ขบวนการสามารถควบคุมต่อพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่ือวิทยุและอินเตอร์เน็ต 
และอีกอยา่งส่ือวทิยแุละอินเตอร์เน็ต โดยส่วนมากส่ือเม่ือปล่อยไปแลว้จะยากต่อการควบคุม
พื้นท่ี ซ่ึงสามารถไปไกลเกินความจาํเป็นต่อมวลชนท่ีขบวนการตอ้งการส่ือนัน่เอง  

๓. ส่ืออินเตอร์เน็ตหรือวิทยุ  เป็นส่ือท่ีขบวนการไม่ค่อยใชม้าก แต่ก็มีบา้งเม่ือจาํเป็น เช่น เพื่อ
ประจานผลงานท่ีย ํ่าแยข่องเจา้หน้าท่ี)รัฐ( หรือให้เกิดข่าวท่ีเสียหายต่อรัฐก็มีเป็นบางโอกาส 
แต่ไม่บ่อยและนอ้ยมากต่อการใชส่ื้อดว้ยวิธีน้ี เป็นเพราะขบวนการตอ้งการเป็น “องค์กรลับ
มากกว่าเป็นองค์กรที่เปิดเผย” โดยเฉพาะส่ือบางส่ือท่ีไม่จาํเป็นแล้วขบวนการจะไม่ใช้
แน่นอน ดงันั้น ส่ืออินเตอร์เน็ตและวทิย ุจึงเป็นส่ือของรัฐมากกวา่ของขบวนการ 
  

 เม่ือขบวนการสามารถควบคุมเกมส์ส่ือกบัประชาชนได ้การก่อเหตุจะรุนแรงเกินไป ขบวนการก็
ไม่ถูกประชาชนประณามในการก่อเหตุของขบวนการ เพราะถา้รัฐไทยหรือส่ือของรัฐไทยประณามใน
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การก่อเหตุท่ีรุนแรง ขบวนการก็ไม่กลวั เพราะขบวนการได้เตรียมประชาชนใน ๓ จชต. ของขบวนการ 
ไม่ใหห้ลงเช่ือส่ือของรัฐหรือส่ือทัว่ๆ ไป แต่ถา้ประชาชนของขบวนการอยากรู้อะไร ก็ให้เช่ือเฉพาะส่ือของ
ขบวนการอยา่งเดียว เช่น ใบปลิว ดงันั้น ใบปลิวจะมีบทบาทและเป็นตวัแทนในการส่ือกบัสังคมแห่งน้ี 
 
วธีิการของขบวนการท่ีจะใหป้ระชาชนไม่เช่ือรัฐมี ๕ ขอ้ 

 ข้อที ่๑  ไม่รับส่ือของรัฐ  คือ ประชาชนตอ้งไม่บริโภคส่ือของรัฐ และตอ้งไม่หลงเช่ือในส่ือของรัฐ 
ดว้ยวิธีน้ีเอง ขบวนการจึงไม่กลวัว่า ประชาชนของเขาจะเช่ือส่ือของรัฐ เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 
ฯลฯ เพราะขบวนการบอกกบัประชาชนวา่ เราตอ้งไม่รับส่ือท่ีมาจากของรัฐ คือ NO IN FOMINTAIN  

 ข้อที่ ๒  ขบวนการไม่ให้ประชาชนเช่ือรัฐ คือ ไม่อยูร่่วมกบัรัฐ ขบวนการจะพยายามส่ือสารกบั
ประชาชนไม่ให้เห็นดีเห็นงามตามท่ีรัฐกล่าว ยกตวัอย่างวา่ รัฐไทยพร้อมท่ีจะดูแลประชาชน พร้อมท่ีจะ
อยูเ่คียงขา้งประชาชน เพราะท่ีจริงแลว้ คนท่ีพร้อมท่ีจะอยูก่บัประชาชนอยา่งแทจ้ริงแลว้ คือ “ขบวนการ
ของ ๓ จชต.” นัน่เอง เพราะเป็นมลายดูว้ยกนั ในการส่ือสารตรงน้ี ขบวนการเรียกวา่ NO ASIMILASI  

 ข้อที่ ๓  ขบวนการไม่ให้ประชาชนเขา้กบัรัฐ คือ เราตอ้งไม่สมานฉันท์กบัรัฐไทย ไม่ไดจ้ริงใจ
อะไรมากมายกบัคนมลายขูอง 3 จชต. ดงันั้น ขบวนการจะพยายามใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่ รัฐไทยไม่จริงใจ 
รัฐไทยพร้อมท่ีจะทาํลายคนมลายู ปากพูดว่า “เราต้องสมานฉันท์ แต่ที่จริงแล้ว รัฐไทยไม่สมานฉันท์” 
ดงันั้น ขบวนการจะพยายามใหป้ระชาชนไม่คืนดีกบัรัฐไทย ขบวนการเรียกวา่ NO COMPROMIS  

 ข้อที ่๔  ท่ีขบวนการพยายามส่ือใหป้ระชาชนเขา้ใจ คือ เราตอ้งปกครองเอกราชของเราเอง เราไม่
ตอ้งการปกครองพื้นท่ีพิเศษท่ีรัฐไทย เรียกว่า OTO NOMI ดว้ยเหตุน้ีเอง ขบวนการจะพยายามส่ือให้
ประชาชนเขา้ใจวา่ การต่อสู้ของขบวนการไม่ใช่การต่อสู้เพื่อการปกครอง แต่เราต่อสู้เพื่อเอกราชของคน
มลายปัูตตานีทุกคนนัน่เอง ขอ้น้ีขบวนการเรียกวา่ NO OTO NOMI  

 ข้อที่ ๕  คือ ขบวนการพยายามส่ือให้ประชาชนเขา้ใจว่า เรามลายูปัตตานีตอ้งไม่ยอมรับการ
ปกครองของรัฐไทย และตอ้งไม่ยอมรับกติกาตามระบอบรัฐสภาไทย โดยส่ือให้ประชาชนเขา้ใจว่า เรา
มลายไูม่ตอ้งการปกครองแบบรัฐสภาไทย แต่เราตอ้งการปกครองแบบรัฐสภาอิสลามปัตตานีอยา่งเดียว
เท่านั้น ขอ้น้ีขบวนการเรียกวา่ NO PERLIMEN  

 เม่ือเราเขา้ใจปัญหาการรับส่ือของขบวนการกบัคนในพื้นท่ี ๓ จชต. อยา่งน้ีแลว้ จะเขา้ใจทนัทีเลย
ว่าส่ือรัฐไม่มีความหมายต่อการทาํลายขบวนการแน่นอน ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพราะขบวนการได้เตรียมหลักการให้ประชาชนใน ๓ จชต. เช่ือเฉพาะส่ือของ
ขบวนการอยา่งเดียวเท่านั้น ดว้ยวธีิการ ๕ ขอ้ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะขอ้แรก ท่ีขบวนการบอกกบั
สมาชิกแนวร่วมของขบวนการ คือ เราต้องไม่บริโภคส่ือ ความหมายของส่ือตรงน้ีคือ ส่ือของรัฐ แต่
ขบวนการบอกวา่ ถา้จะรู้เร่ืองจริงท่ีขบวนการตอ้งการ ตอ้งรู้จากส่ือท่ีมาจากของขบวนการอยา่งเดียว เช่น 



 ๖๙ 

ใบปลิว ดว้ยเหตุน้ีเอง ใบปลิวจึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนใน ๓ จชต. )เฉพาะสมาชิกแนวร่วมเท่านั้น( 
แต่สําหรับคนทัว่ไป ก็ยงัคงต้องบริโภคส่ือของรัฐ ส่ิงท่ีเขียนมาข้างต้น คนท่ีอยู่ใน ๓ จชต. ท่ีอยู่กับ
ขบวนการเขาจะไม่เช่ือส่ือของรัฐแน่นอน ดงันั้น ทุกๆ ส่ือท่ีเป็นวิทยุ โทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต จึงไม่
ค่อยมีผลกระทบต่อขบวนการ เพราะเป็น “องค์กรลับ” นัน่เอง 



 ๗๐ 

บทสรุป 

  ผลกระทบของวทิยชุุมชนท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ทางดา้นเช้ือชาติและความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดน
ภาคใตย้งัคงมีความคลุมเครืออยู ่  
  วิทยุชุมชนไดเ้ปล่ียนโฉมหน้าการส่ือสารมวลชนทัว่ทั้งประเทศ  โดยยุติการผูกขาดส่ือของรัฐ
และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่จากกรุงเทพ   นอกจากน้ี ด้วยการส่ือสารท่ีเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง รวมทั้ง
เทคโนโลยีท่ีสามารถจดัการได ้ไม่ยาก   วิทยุชุมชนยงัไดเ้ปิดพื้นท่ีสําหรับการส่ือสารมวลชนโดยตนเอง
ของชุมชนต่างๆ  ซ่ึงเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างกลายๆ  ในการพฒันาประชาสังคมในระดบั
ทอ้งถ่ิน 
  ซ่ึงการเกิดข้ึนของวิทยุชุมชนเกิดข้ึนในเวลาท่ีกระบวนการดงัเช่น การทาํให้ทนัสมยั การทาํให้
เป็นประชาธิปไตย และการกระจายอาํนาจและการเพิ่มข้ึนของขบวนการอิสลาม ไดท้าํลายสถาบนัแบบ
ดั้งเดิมท่ีมีอยู่ในสังคม อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีกลุ่มผูก่้อความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดน
ภาคใต้ของไทย  ได้แสดงศกัยภาพให้เห็นเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
ชายแดนภาคใตแ้ละการส่ือสารระหวา่งชุมชนไทยพุทธกบัมุสลิม )ยกตวัอยา่งเช่น ผูน้าํของหมู่บา้น หรือ
งานเทศกาลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น( ไดถู้กทาํลายลงอยา่งต่อเน่ือง 
  พื้นท่ีของการส่ือสารสาธารณะไดถู้กย่นยอ่ดว้ยการเพิ่มจาํนวนข้ึนของกระบวนการทางดา้นเช้ือ
ชาติและศาสนาอิสลาม ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดการแบ่งแยกอยา่งชดัเจนเป็นกลุ่มท่ีเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมใน
พื้นท่ีชายแดนภาคใตอ้ยา่งชดัเจน 
  การเชิญชวนผูค้นสู่หลกัอิสลาม )ดะวะห์ หรือ Dakwah) ซ่ึงเป็นหน่ึงข้ึนตอนในกระบวนการ
เปล่ียนศาสนาของมุสลิม รวมทั้งวาทกรรมอิสลามในช่วงทศวรรษท่ี ๘๐ ไดน้าํมาสู่การแสดงถึงอตัลกัษณ์
อิสลามท่ีเขม้ขน้และเห็นไดช้ดัเจนข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ สถาปัตยกรรมแบบอิสลาม 
ธนาคารอิสลาม ระบบประกนัแบบอิสลาม รวมทั้งการคลุมฮิญาบอยา่งแพร่หลายของมุสลิมสตรี และวิทยุ
ชุมชนก็ไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์มุสลิมมาเลยจ์ากบริบทดงัท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ 
  อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยกี็ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อสังคมอยา่งไปทั้งหมด  ในความเป็นจริงแลว้สังคม
จะเป็นตวักาํหนดเทคโนโลยีจากความตอ้งการและจาํเป็นท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รวมทั้ง
โครงสร้างสังคมมีอิทธิพลต่อเทคโนโลยแีละไดรั้บผลตอบแทนจากเทคโนโลยท่ีีวา่น้ี    
  ผลการวิจยัพบว่า ในขณะท่ีเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น วิทยุชุมชนและอินเตอร์เน็ต ได้รองรับ
รูปแบบของหน่วยงานทางสังคม  แต่เทคโนโลยีดงักล่าวน้ี ยงัตอ้งคงตอ้งอิงกบัเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมรวมทั้ง
หน่วยงานให้ทุนและการจดัการอย่างย ัง่ยืนของสถานีวิทยุ  ซ่ึงไดแ้สดงให้ว่าทุนทางสัญลกัษณ์ ทุนทาง
สังคม ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยัและความมัน่คงมีความสาํคญักบัวทิยชุุมชนมากเพียงใด 
  โดยทัว่ไปแลว้ จะเห็นไดว้่านกัจดัรายการวิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นนกักิจกรรมท่ีเป็นชนชั้น
กลาง ซ่ึงทาํให้ชุมชนยากท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานีวิทยุชุมชน  ซ่ึงการครอบครองพื้นท่ีสถานีวิทยุ
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ชุมชนโดยชนชั้นกลางเหล่าน้ีเป็นท่ีเขา้ใจได ้ดว้ยความรู้และเครือข่ายท่ีพวกเขามี ทาํให้เกิดความแน่นอน
ทางดา้นทุนสนบัสนุนทั้งจากภายในและนอกประเทศ  อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาอีกแง่หน่ึงแลว้ นกัจดั
รายการวิทยุท่ีเป็นชนชั้นกลางเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเห็นคนด้อยการศึกษาเป็น
อุปสรรคดว้ยความรู้ท่ีมีอยา่งจาํกดั ความคิด หรือแมแ้ต่การเลือกใชค้าํในการส่ือสาร ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ี 
ยงัขาดการวจิยัอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัผูฟั้งรายการ  อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัฉบบัน้ีระบุวา่ประมาณร้อยละ 
๕๐ ของกลุ่มประชากรทั้งหมดฟังวิทยุชุมชน  และมากกวา่คร่ึงระบุวา่พวกเขาเป็นตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ิน  
กล่าวไดใ้นอีกนยัหน่ึงก็คือ  วิทยุชุมชนเป็นส่ือท่ีสําคญัอีกชนิดหน่ึงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้ถึงแมว้า่จะ
เป็นเชิงพาณิชยก์็ตาม 
  งานวิจยัฉบบัน้ียงัได้เน้นถึงการท่ีกลุ่มก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนมาเลยจ์ะใช้วิทยุชุมชนเป็น
ช่องทางในการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ขอ้ความเพื่อสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่การต่อสู้แบบญิฮาดต่อรัฐไทย  
  การก่อความรุนแรงในภาคใตซ่ึ้งนาํโดย BRN Coordinate ไดป้รับรูปแบบการต่อสู้กบัภาครัฐ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ จนถึง ๑๙๘๐ ในลกัษณะ ๒ ประการ ประการแรก คือ แทนท่ีผูก่้อการความไม่สงบ
จะซุ่มตวัอยู่ในป่า แต่ในปัจจุบนัไดแ้ฝงตวัมาอยู่ในหมู่บา้น และใชป้ระโยชน์จากการควบคุมของรัฐท่ีมี
ไม่ทัว่ถึงก่อความไม่สงบข้ึน  ประการท่ีสอง กลุ่มดงักล่าวน้ีนาํการปลูกฝังลทัธิความเช่ือโดยใหชุ้มชนโดย
ประยกุตแ์นวคิดชาตินิยมและญิฮาดเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงประการหลงัน้ีไดก้ลายมาเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 
  BRN Coordinate แสดงออกให้เห็นถึงวตัรปฎิบติัท่ีเคร่งครัดในสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมี
จุดประสงค์เพื่อท่ีจะคุ้มครองและปกป้องกลุ่มของตัวเอง รวมทั้ งต่อต้านการแทรกซึมของรัฐ ซ่ึง
หมายความวา่กลุ่มคนดงักล่าวน้ีถูกปลูกฝังวธีิปฎิบติัดงักล่าวดว้ยความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั 
  ยงัมีความทา้ทายอีกหลายประการสําหรับวิทยุชุมชนในเขตพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้ การขาดความ
เช่ือถือของสถานีวิทยุชุมชนเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีควรไดรั้บการศึกษาวิจยั  ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อโทรทศัน์
ในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลยงัคงมีมากกวา่ความเช่ือมัน่ต่อข่าวสารท่ีมาจากวิทยุ ซ่ึงอาจตรงขา้ม
กบัความคิดของหลายคน  ความกลวัและการเซ็นเซอร์ตวัเองของนกัจดัรายการวิทยุชุมชนมาเลยเ์ป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีสาํคญัไม่แพก้นั   
  ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่านักวิทยุชุมชนหวาดหวัน่ต่อการตอบกลบัอย่างรุนแรงจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงรวมทั้งผูก้ลุ่มก่อความไม่สงบ หากพวกเขานาํเสนอประเด็น
เก่ียวกบัความมัน่คง ดงันั้น ประเด็นดา้นการต่อตา้นสิทธิมนุษยชนหรือความชอบธรรมเก่ียวกบัความ
รุนแรงจึงไดถู้กละเอาไวใ้นการดาํเนินรายการ ยงัผลให้ความไม่เช่ือใจกนัระหวา่งชุมชนพุทธกบัมุสลิม
ยงัคงมีอยู่ และวิทยุชุมชนก็ยงัไม่สามารถก้าวขา้มประเด็นความเช่ือมัน่ท่ีประชาสังคมมีต่อรัฐได้จาก
สาเหตุดงักล่าว 
  ปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจนจากการวจิยัในคร้ังน้ีคือความไม่เพียงพอในการผลิตเน้ือหาขา้มวฒันธรรม
ท่ีเช่ือมโยงชุมชนพุทธกบัมุสลิม  แต่ละกลุ่มมีแนวโนม้ท่ีจะผลิตเน้ือหาซ่ึงเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบักลุ่มผูฟั้ง
ของตวัเอง โดยส่วนใหญ่จะเนน้ในดา้นเน้ือหาเชิงพาณิชย ์หรือเพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั  
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  การตระหนกัถึงปัญหาพื้นท่ีสาธารณะชายแดนภาคใตใ้นฐานะท่ีมีประกอบไปดว้ยหลายชาติหรือ
การเป็นสากล )Cosmopolitan( เป็นทางหน่ึงท่ีจะรับมือกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างชุมชนพุทธและมุสลิมใน
ปัจจุบนั  พื้นท่ีท่ีประกอบไปดว้ยหลายชาติ คือ พื้นท่ีซ่ึงกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรมไดม้า
ปะทะสังสรรคก์นั  โดยใชเ้ป็นพื้นท่ีกลางท่ีมีการแบ่งปันคุณค่าต่างๆ ไม่วา่เป็นเช้ือชาติ ชนชั้น หรือแมแ้ต่
เพศสภาพ ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การเปิดใจรับวฒันธรรมอ่ืนและการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีต่างกนัภายใตพ้ื้นท่ี
ทางกายภาพท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม   
  อยา่งไรก็ตามการเป็นสากลท่ีวา่น้ีไม่ไดห้มายถึงการกา้วขา้มพรมแดนดา้นเช้ือชาติแต่เพียงอยา่ง
เดียว หากเป็นการตกลงร่วมกนัแบบวฒันธรรมประชาธิปไตยพลเมืองในระดบัชาติ  หาก Pluralism หรือ
พหุวฒันธรรมคือหลกัการของวฒันธรรมท่ีของขั้วท่ีอยูต่รงขา้มกนั อาจกล่าวไดว้า่ Cosmopolitanism ก็คือ
การขา้มผา่นพรมแดนดา้นความหลากหลายท่ีมีอยูใ่นสังคมดว้ยลกัษณะดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้   
  งานวิจยัฉบบัน้ียืนยนัวา่ การผลิตเน้ือหาในรายการวิทยุชุมชนในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้ยงัคงเป็น
การผลิตซํ้ าในประเด็นการแบ่งพรมแดนดา้นวฒันธรรมของชุมชนพุทธกบัมุสลิมในพื้นท่ี  กล่าวอีกนยั
หน่ึงก็คือ ยงัคงแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพหุวฒันธรรมซ่ึงมุ่งท่ีจะปกป้องวฒันธรรมทั้งพุทธและมุสลิม
ใหค้งอยูใ่นพื้นท่ีต่อไปนัน่เอง 
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ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงปรากฏชดัเจนในการศึกษาวจิยัน้ีคือการขาดแคลนการผลิตเน้ือหาระหวา่งวฒันธรรม
ท่ีจะเช่ือมโยงชุมชนพุทธศาสนาและชุมชนมุสลิม ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะแสดงแนวโน้มในการผลิตเน้ือหา
สาํหรับผูฟั้งของตนเอง และเน้ือหาท่ีผลิตสาํหรับผูฟั้งทั้งสองส่วนมกัจะออกมาในรูปแบบของเชิงพาณิชย ์
)เช่น ความบันเทิง( การคิดถึงพื้นท่ีสาธารณะในภาคใต้ของประเทศไทยในฐานะท่ีเป็น ‚สากล‛ 
)Cosmopolitan( เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะหลบหนีจากขอบเขตของการแบ่งแยกเช้ือชาติระหวา่งชุมชนชาวพุทธ
และมุสลิม ‚พื้นท่ีสากล‛ หมายถึงช่องวา่งท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมและกลุ่มมาบรรจบกนั นอกจากน้ี
การใชค้าํวา่ ‚สากล‛ เป็นการอธิบายถึงพนัธสัญญาในการแลกเปล่ียนค่านิยมและความเป็นมนุษยร่์วมกนั
โดยไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติ ชนชั้นและเพศสภาพ การจะมีความเป็นสากลคือการเปิดใจต่อวฒันธรรมของ
ผูอ่ื้นและเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกของประเทศหน่ึงๆ การมี
ความรู้สึกท่ีเป็นสากลไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาซ่ึงการเดินทางไปตามพรมแดนของประเทศ แต่สามารถเกิดข้ึน
ไดจ้ากการมีพนัธสัญญาท่ีกวา้งต่อวฒันธรรมของพลเมืองประชาธิปไตยในระดบัชาติ ถา้เป็นแนวคิดพหุ
นิยมจะมีความหมายโดยนยัท่ีวา่วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัท่ีอยูเ่คียงขา้งกนั การเป็นสากลจะคาํนึงวา่มีความ
หลากหลายในฐานะท่ีมีอยู่แลว้และตอ้งมีขอบเขตท่ีสามารถขา้มไปได ้ส่ิงท่ีเรากาํลงัพยายามจบัตามอง
การผลิตเน้ือหาของวิทยุชุมชนทอ้งถ่ินในภาคใตข้องประเทศไทยคือการทาํซํ้ าของขอบเขตทางสังคมท่ีมี
อยู่ ซ่ึงเป็นรูปแบบของพหุนิยมท่ีคาํนึงถึงการป้องกนัและทาํให้เป็นถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวฒันธรรม
ของศาสนาพุทธและมุสลิมท่ีดาํรงอยู ่

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

  การพิจารณาวิทยุชุมชนวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัอยา่งยิ่งของภาคส่ือในภาคใตข้องประเทศไทย
และคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าส่ิงน้ีสามารถเป็นเวทีอภิปรายสําหรับการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะระหว่าง
วฒันธรรมในภูมิภาค งานวจิยัน้ีจึงบ่งช้ีขอ้เสนอแนะทางนโยบายดงัต่อไปน้ี 
     

  ๑. เป็นสะพานเช่ือมรอยต่อระหว่างช่องว่างในการศึกษาของการเคลือ่นไหวทางวทิยุชุมชน  
   ปัจจุบนัวิทยชุุมชนถูกครอบงาํโดยชนชั้นกลาง จึงควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรท่ีมี
การศึกษาน้อยและยากจนโดยสนับสนุนด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ มีทั้ งคู่มือและแผนการ
สนบัสนุนทางการเงินใหท่ี้เหมาะสม 
 

  ๒. เสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองความไว้วางใจในเสรีภาพการแสดงออกของส่ือให้แก่นักวิทยุชุมชน 

ส่ือตอ้งการสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายและการเมืองท่ีเหมาะสมในการทาํงาน เสรีภาพของส่ือ
ไดรั้บการคุม้ครองท่ีสาํคญัจากสนธิสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ภายใตก้ฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ซ่ึงนกัข่าวไม่ควรอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัและสิทธิท่ีจะแสวงหา ไดรั้บและแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสารผา่น
ส่ือใดๆ แมว้า่จะเป็นไปไดย้ากทางการเมืองท่ีจะปกป้องนกัเคล่ือนไหววิทยุชุมชนจากการตอบโตข้องการ
ก่อความไม่สงบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและความมัน่คงและเขม้แขง็ของรัฐเพื่อลดความไม่ไวว้างใจกนั
ทั้งสองฝ่าย การศึกษาวิจยัน้ีจึงพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นวา่ในการก่อความไม่สงบนั้น ผูก้ระทาํการไม่ได้



 ๗๔ 

ใชว้ิทยุชุมชนโดยตรงในการก่อความไม่สงบเพื่อส่งเสริมการใชค้วามรุนแรง แมก้ฎหมายฉุกเฉินจะยงัมี
การดาํเนินการบงัคบัอยู ่แต่การรับประกนัเสรีภาพในการพูดและการไม่มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานความ
มัน่คงของวิทยุชุมชนควรได้รับการคุม้ครอง นอกจากนั้นการประชุมเชิงปฏิบติัการและการฝึกอบรม
สาํหรับนกัข่าววิทยุชุมชนสามารถทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเสรีภาพส่ือในบริบทของ
กฎหมายฉุกเฉินและการปรากฏตวัของทางทหารในภาคใตข้องประเทศไทย การฝึกอบรมดงักล่าวอาจ
รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี: 

ก( ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานและหลกัการของเสรีภาพส่ือ 
  ข( ตระหนกัถึงองคป์ระกอบของกรอบกฎหมายในการปกป้องเสรีภาพส่ือ 
  ค( ตระหนกัถึงองคป์ระกอบของกรอบสถาบนัในการปกป้องเสรีภาพส่ือ 
  ง( เรียนรู้วิธีการท่ีจะทา้ทายขอ้จาํกดัต่อเสรีภาพส่ือท่ีกาํหนดโดยผูใ้ห้บริการการรักษาความ      

     ปลอดภยัและความยติุธรรม 
  จ( ตระหนกัถึงหลกัการและตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมินกรอบสาํหรับส่ือเสรีภาพ 

 

  การดาํรงอยูข่องพื้นท่ีเปิดดงักล่าวสามารถสร้างพื้นท่ีสาธารณะท่ีสดใสในระดบัทอ้งถ่ินในระยะ
ยาว ซ่ึงจะช่วยให้การพูดคุยเก่ียวกบัปัญหาท่ีสําคญั เช่น ความสงบสุขหรือความขดัแยง้ระหว่างชุมชน
เกิดข้ึนได ้
  ๓.การสนับสนุนการผลิตเนื้อหาระหว่างวัฒนธรรมในรายการวิทยุโดยใช้กลุ่มที่ให้ความสนใจ 
  วิทยุชุมชนสามารถมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูความรู้ทางวฒันธรรมระหว่างกนัและการ
ส่ือสารระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในชุมชน ในจิตวิญญาณของการเสริมสร้างความเขา้ใจท่ีเป็นสากล 
กลุ่มท่ีแตกต่างกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจจะมีส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหา ตวัแทนของชาวมาเลยมุ์สลิม
และชาวพุทธ เช่น อาจไดรั้บการสนบัสนุนในการระบุปัญหาท่ีน่าสนใจสําหรับทั้งสองฝ่ายและสําหรับ
ผูฟั้งในวงกวา้ง )เช่น ปัญหายาเสพติด, ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มเยาวชนชาวพุทธและมาเลย ์การศึกษา 
ฯลฯ( โดยสามารถผลิตเน้ือหาทั้งในภาษาไทยและภาษามาเลย ์ทั้งยงัสามารถจดัทาํแผน่ซีดีและแจกจ่ายไป
ยงัสถานีวทิยชุุมชนท่ีแตกต่างกนัในภาคใตข้องประเทศไทยเพื่อท่ีจะออกอากาศต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆอาจรวมถึง กลุ่มสตรีชาวมาเลยแ์ละไทยพุทธ กลุ่มเกษตรกร )ปัญหาท่ีพบบ่อย เช่น ในชาวสวนท่ีกรีด
ยางท่ีเป็นชาวพุทธและชาวมุสลิม ซ่ึงมีศกัยภาพในการร่วมมือกนัขา้มวฒันธรรมทางการเกษตร( และ
ผูสู้งอายุ และในภายหลงักลุ่มเหล่าน้ีอาจถูกขอให้จดัการปัญหาท่ีมีความสําคญัและละเอียดอ่อนมากข้ึน 
เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนชาวพุทธและชาวมุสลิมในชุมชนและการแกไ้ขปัญหา 

  ๔.การสร้างความเข้าใจและความรู้ทางวฒันธรรมระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลมิ 
  ในขณะน้ีส่ิงท่ีสําคญัในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีจะสร้างความเขา้ใจทัว่ไปของวฒันธรรมทั้งหลายเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระบวนการการกีดกนัทาง
วฒันธรรมเกิดข้ึน วิทยุชุมชนสามารถเติมเต็มช่องว่างในการส่ือสารระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมท่ี
กาํลงัปิดกั้นความเขา้ใจวฒันธรรมต่อกนัอยู่ ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมระหว่างกนัทัว่ไป



 ๗๕ 

มากข้ึน ชนชั้นนาํทางวฒันธรรมของทั้งสองศาสนา เช่น อิหม่ามหรือพระสงฆค์วรสนบัสนุนให้เกิดการ
ทาํงานร่วมกนัในการผลิตรายการวิทยุทัว่ไปมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการแนะนาํต่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน     
ในภูมิภาคทุกวฒันธรรมและเกิดการจดัการปัญหาในอนาคตร่วมกนั 
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ภาคผนวก 

ก) จ านวนวทิยุชุมชน (เป็นจังหวดั) 

จังหวดั ผู้ทดลองออกอากาศ 
จ านวนผู้ยืน่ขอรับ

ใบอนุญาต 

กระบี่ ๔๑ ๔ 

กรุงเทพมหานคร ๒๖๕ ๔๑ 
กาญจนบุรี ๖๖ ๑๒ 
กาฬสินธ์ุ ๘๕ ๑๕ 
ก าแพงเพชร ๘๑ ๖ 
ขอนแก่น ๑๘๙ ๔๗ 
จันทบุรี ๗๖ ๙ 
ฉะเชิงเทรา ๔๙ ๑๒ 
ชลบุรี ๒๐๑ ๑๙ 
ชัยนาท ๔๑ ๘ 
ชัยภูมิ ๗๙ ๒๔ 
ชุมพร ๕๒ ๓ 
เชียงใหม่ ๒๕๐ ๖๓ 
เชียงราย ๑๔๓ ๔๓ 
ตรัง ๔๘ ๖ 
ตราด ๒๒ ๓ 
ตาก ๓๘ ๑๓ 
นครนายก ๒๖ ๓ 
นครปฐม ๙๑ ๑๐ 
นครพนม ๗๓ ๗ 
นครราชสีมา ๒๓๕ ๖๒ 
นครศรีธรรมราช ๑๑๘ ๒๖ 
นครสวรรค์ ๑๒๗ ๔๗ 
นนทบุรี ๘๔ ๖ 
นราธิวาส ๑๘ ๗ 



 ๘๐ 

จังหวดั ผู้ทดลองออกอากาศ 
จ านวนผู้ยืน่ขอรับ

ใบอนุญาต 

น่าน ๔๖ ๓๒ 
บึงกาฬ ๒ ๓ 
บุรีรัมย์ ๑๐๙ ๒๐ 
ปทุมธานี ๗๙ ๔ 
ประจวบคีรีขันธ์ ๖๕ ๑๑ 
ปราจีนบุรี ๖๔ ๘ 
ปัตตานี ๒๖ ๒ 

พระนครศรีอยุธยา ๘๙ ๕ 
พะเยา ๕๐ ๑๕ 
พงังา ๒๖ ๒ 
พทัลุง ๓๔ ๑๐ 
พจิิตร ๕๔ ๗ 
พษิณุโลก ๑๑๙ ๑๕ 
เพชรบุรี ๔๔ ๑๒ 
เพชรบูรณ์ ๙๖ ๑๔ 
แพร่ ๕๖ ๑๗ 
ภูเกต็ ๖๙ ๓ 
มหาสารคาม ๘๒ ๑๔ 
มุกดาหาร ๔๘ ๑๘ 
แม่ฮ่องสอน ๒๓ ๘ 
ยโสธร ๖๗ ๑๕ 
ยะลา ๒๗ ๕ 

ร้อยเอด็ ๑๑๔ ๓๙ 
ระนอง ๑๔ ๑ 
ระยอง ๑๐๔ ๑๕ 
ราชบุรี ๗๘ ๑๐ 
ลพบุรี ๖๘ ๙ 



 ๘๑ 

จังหวดั ผู้ทดลองออกอากาศ 
จ านวนผู้ยืน่ขอรับ

ใบอนุญาต 

ล าปาง ๘๙ ๙ 
ล าพูน ๕๕ ๑๑ 
เลย ๖๕ ๑๔ 
ศรีสะเกษ ๙๖ ๔๓ 
สกลนคร ๗๗ ๒๐ 
สงขลา ๑๑๔ ๒๑ 
สตูล ๑๘ ๑ 
สมุทรปราการ ๔๖ ๑๔ 
สมุทรสงคราม ๑๔ ๐ 
สมุทรสาคร ๓๕ ๖ 
สระแก้ว ๔๖ ๗ 
สระบุรี ๗๒ ๘ 
สิงห์บุรี ๓๓ ๓ 
สุโขทัย ๕๙ ๑๓ 
สุพรรณบุรี ๘๐ ๘ 
สุราษฎร์ธานี ๙๗ ๑๔ 
สุรินทร์ ๑๒๗ ๒๕ 
หนองคาย ๙๒ ๑๗ 
หนองบัวล าภู ๕๖ ๑๐ 
อ่างทอง ๒๓ ๑ 
อ านาจเจริญ ๔๔ ๗ 
อุดรธานี ๑๔๐ ๒๖ 
อุตรดิดถ์ ๔๘ ๗ 
อุทยัธานี ๓๔ ๕ 
อุบลราชธานี ๑๖๐ ๓๔ 
 ๕๘๗๑ ๑๑๓๔ 

 



 ๘๒ 

ข) ตัวอย่างเนื้อหาส าหรับการวเิคราะห์จากรายการวทิยุชุมชนใน ๑ วนั 

สถานีวทิยุกระจายเสียงทกัษิณสัมพนัธ์ที ่๑๐๓ ต าบลบันนงัสตา  อ าเภอบันนังสตา  จงัหวดัยะลา คลืน่ FM ๑๐๗.๕ MHz  
วนัองัคาร ที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เวลา รายการ ดเีจ เนือ้หาดเีจพูด 

๐๖.๐๐ - 
๐๗.๐๐ 

 เชา้น้ีท่ี 
๑๐๗.๕ 
 
 

ยอด
ดอย 

เปิดเพลง 

               สวสัดีครับคุณผูฟั้งครับ ขอตอ้นรับเขา้รายการ ๑๐๗.๕ ทางสถานีวิทยุทกัษิณ 
๑๐๓ ออกอากาศ ณ ตาํบลบนันังสตา อาํเภอบนันังสตาจงัหวดัยะลา  ในระบบความถ่ี 
๑๐๗.๕MHz ครับ ๖ นาฬิกาถึง ๗ นาฬิกา พบกบัผม ยอดดอย รับหน้าท่ีดาํเนินรายการ
สวสัดี เช้าน้ีครับ เชา้วนัองัคารท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวนัทาํงานอีกวนัหน่ึงวนัน้ี 
ยอดดอย ก็นําวนัขวัญวันแม่ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้า
พระราชทาน มานาํออกรายการ ก็สามารถหากนัได ้จดกันไดต้ามหนังสือพิมพ์ทัว่ไป
ครับ ก็ใกลเ้ขา้มาแลว้นะครับวนัแม่ วนัท่ีพวกเราระลึกถึงพระคุณแม่ เล้ียงดูอุม้ชูพวกเรา
มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ จนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของเราครับ ก็คงมีข่าวสาร
พดูคุยเหมือนเดิมเหมือนทุกๆ เชา้ ยอดดอย ก็จะหาข่าวสารต่างๆท่ีเป็นประโยชน์มาฝาก
ท่านผู ้ฟั งครับ ก็ อ่ืนท่ี เราจะพูดในช่วงต่อไปครับ ช่วงน้ีทั้ งสองพระองค์  ทั้ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวร ประทบั 
ณ โรงพยาบาลศิริราช สถานีวิทยุทกัษิณสัมพนัธ์ท่ี ๑๐๓ ของเชิญชวนพี่น้องพสกนิกร
ชาวไทย ถวายความจงรักภคัดี ถวายพระพรแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขอพระองคท์รงพระเจริญ พระชนม์มายยุิ่งยืนนาน ทรงพระ
เกษมสําราญ สถิตเป็นม่ิงขวญัอยู่ในใจคนไทยทุกหมู่เหล่า ซ่ึงนาํมาเพ่ือความสุขความ
เจริญ ความรัก ความสามคัคี และความปรองดองของคนในชาติ ตลอดไปครับ 

สปอตพระราชดาํรัส 

ช่วงน้ีข่าวสารต่างจะทราบดีนะวา่จบัยาบา้ได ้ก็มียาไอซ์มาเก่ียวเน่ืองดว้ย ไม่
วา่จะเป็น ก่ีกิโล สองกิโล ยาไอซ์น้ี แพงนะครับ ถา้เป็นสมยัก่อนเขาเรียกเป็นยาของไฮโซ 
พวกท่ีมีสตางค ์เวลาซ้ือเป็นกรัม นิดเดียวไม่มากมาย ยงัไงเสีย ยอดดอยก็ขอฝาก อยา่ไป
ขอ้งเก่ียวหรือยุง่ยาเสพติดเลย ทุกชนิดมนัไม่ดี ยอดดอยก็หาความรู้ความเขา้ใจแนะนาํ
นอ้งเยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆ ยาเสพติดทุกชนิด บรรดาคุณคุณต่างๆแบ่งเวลาอนัมีค่า 
ใหย้อดดอย แนะนาํนอ้งๆเยาวชน จริงๆแลว้นอ้งๆเยาวชนอาจจะไม่ขอ้งเก่ียวดว้ย แต่จะ
นาํความรู้ท่ีจะไปสอน เพ่ือนๆของเขาใชย้าเสพติดนัน่ก็ได ้ก็ถือวา่เป็นท่ีไม่มีโทษอะไร 
จะเรียนไวว้า่เงินทอง มนัก็หายากอยูแ่ลว้ ถา้ใชเ้งินในส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนั
ไม่ดี ช่วงน้ีฝากไวใ้นเร่ืองยาเสพติดเป็นพิเศษดว้ย ยาเสพติดให้โทษ มาเป็นเยาวชนท่ีดี 
เอาดีดา้นกีฬาดีกวา่ ร่างกายก็แข็งแรง ทาํให้กระชุ่มกระช่วย ผูท่ี้ประสบความสาํเร็จดา้น
กีฬาไดท้ั้งช่ือเสียง ทั้งเงินทอง อะไรๆ ก็ตามกนัมา ชวนกนัเล่นกีฬาชวนนอ้งๆ ชนิดใดก็
ไดต้ามท่ีเราชอบ ช่วงน้ีสามผลงานเพลงครับ พูดมาสักยาว มอบให้ผูฟั้งทุกๆท่านและทุก
ภาคส่วนครับ 

ช่วงเปิดเพลงและสปอตโฆษณา 
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เวลา รายการ ดเีจ เนือ้หาดเีจพูด 

๐๖.๐๐ - 
๐๗.๐๐ 

เชา้น้ีท่ี 
๑๐๗.๕ 
 

ยอด
ดอย 

ครับก็สามผลงานเพลงให้กาํลงัพ่ีนอ้งประชาชน ท่ีลงมาปฏิบติังานภูมิภาคใน
พ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายภาคใต ้ไม่ว่าจะเป็นยะลา นราธิวาส ปัตตานี ก็มาเพ่ือดูแลความ
ปลอดภยัในชีวิตละทรัพยสิ์นของพ่ีนอ้งประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ ตอนน้ีก็ยงัปฏิเสธไม่ไดน้ะ
ครับ วา่ยงัมีบุคคลซ่ึงเป็นคนส่วนนอ้ยในพ่ีนอ้งคนส่วนใหญ่ท่ีมีความคิดความอ่านท่ีไม่
ดีไม่งามถือวา่ก็ มีความคิดท่ีหลายๆท่านคงจะทราบกนัดี ก็พยามก่อเหตุความรุนแรงเพ่ือ
สร้างสถานการณ์ เพ่ือสร้างบรรยากาศของบา้นเราให้เป็นท่ีน่ากลวั ไม่น่าอยู่ ไม่น่ามา
เท่ียว มาชม อะไรอย่างน้ี ก็กลุ่มบุคคลเพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้น กลุ่มส่วนใหญ่ท่ีรัก
สันติภาพ รักความสงบสุข ตอ้งร่วมด้วยช่วยกันนะครับ พ่ีน้องท่ีรู้จักพบเห็นมีขอ้มูล
ข่าวสาร พบเห็นช่วยแจง้ใหท้ราบไม่วา่จะเป็นหน่วยงานความมัน่คง หรือวา่ฝ่ายปกครอง
ทางอาํเภอ ก็ดี เพราะวา่พวกเรา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนก็ทาํให้บา้นเรามีความสงบสุข
กลบัมาเหมือนเดิม ก็เพราะพวกเรา สองมือ หน่ึงใจ ร่วมมือกนันะครับ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้
ว่ามีความพยายามอยู่ ซ่ึงเม่ือวานก็ในพ้ืนท่ีอําเภอรามัน ก็ยงัมีการลอบวางระเบิด
รถจกัรยานบอมอยูน่ะครับ ก็เป็นพ้ืนท่ีในตลาดหนา้ธนาคารอิสลามของอาํเภอรามนั ก็ทาํ
ให้เสียหาย ธนาคารก็ตอ้งหยดุทาํการ ซ่ึงในพ้ืนท่ีบา้นเราอาํเภอบนันังสตาไดรั้บความ
เสียหายไปแล้วในส่วนของสถาบันการเงินทั้ ง ส่ีแห่ง ทําให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ผลกระทบการทาํธุรกรรมการเงินต่างๆเหล่าน้ี แหละครับ คือผลเสียของการก่อเหตุความ
รุนแรง เราตอ้งร่วมมือช่วยกัน และเราก็ทราบว่าก็ยงัมีกาํลงัใหม่ท่ีอาจจะชักชวนไป 
นอ้งๆเยาวชนโดนชกัชวนไปให้ความคิดความอ่านท่ีผิดเพ้ียนหลกัศาสนา ท่ีไม่ตรงกบั
ความจริง ไปฝึกกันมาแลว้มาก่อเหตุ เราเป็นผูป้กครอง ก็ร่วมด้วยช่วยสอดส่องด้วย 
เพราะวา่บางทีเราอาจะเห็นบุตรหลานของเราไปโรงเรียนบางทีไปไม่ถึงโรงเรียนก็ไดน้ะ
ครับ ไปซ่องสุมชกัจูงในทางท่ีผิด จริงแลว้ก็มีอยูห่ลายรายท่ีเขา้สู่กระบวนการท่ีผิดแลว้ก็
อาจจะเสียชีวติ และถูกจบัพ่อแม่พ่ีนอ้งของเราก็ไม่ทราบวา่ลูกหลานไปเรียนทุกวนั เป็น
คนดีในชุมชน ในหมู่บา้น แต่ทาํไมเวลาไปอยูข่บวนการกลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงได ้ดู
บุตรหลานของเราดว้ยนะครับ ถามไถ่การเรียนเป็นยงัไงบา้งเพราะวา่ การเรียนรู้เรียนทั้ง
ชีวิต พ่ีน้องชาวไทยมุสลิมบอกว่าการเรียนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เรียนไปเร่ือย ไม่มีจบ ถือว่า
เป็นส่ิงท่ีดี เราก็จะมีความรู้เท่าทันมีความรู้ใหม่ ดีกว่าไปทาํอะไรท่ีไม่ดี ไม่งามเราก็
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในทุกแขนงเลยก็วา่ได ้ 
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เวลา รายการ ดเีจ เนือ้หาดเีจพูด 

   และก็อีกเร่ืองหน่ึง กลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรงเน้ีย ท่ีพยามแต่งกายเลียนแบบ
เจา้หนา้ท่ี ทุกๆ ภาคส่วนไม่วา่จะเป็น ทหาร อส. ตาํรวจของให้พ่ีนอ้งท่านผูฟั้ง สังเกต



 ๘๔ 

ดว้ยนะครับ อาจจะมองเห็นวา่รถบรรทุกคนัน้ีใชใ้นการทุกเข็นอะไรบา้ง ก็สามารถที
จะแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบได ้เราตอ้งช่วยกนั อาจจะไม่ใช่เจา้หน้าท่ีก็ไดน้ะ แต่ง
เคร่ืองแบบถือปืนถืออาวธุ โดยเฉาะอาวธุสงครามนะ เราเห็นจะไดท้ราบกนั ตามแต่ง
เคร่ืองแบบทุกภาคส่วนก็จะมีเคร่ืองหมายตามแบบ สงักดั เคร่ืองหมายต่างๆ ส่วนรถท่ี
ใชจ้ะบ่งบอกเป็นอยา่งดีแลว้นะครับ ก็ช่วยกนัสังเกตนะครับ ส่ิงท่ีผิดปกติทั้งหลายทั้ง
ปวง วา่อยา่งนั้นนะครับ ย ํ้าอยูเ่สมอการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นเด็กเล็กๆ 
คนเฒ่าคนแก่ ผูอ้าวโุสต่างๆ ในหมู่บา้นในชุมชน ช่วงน้ีเป็นช่วงเดือนรอมาฎอน เดือน
ถือศีลอดพ่ีน้องชาวมุสลิมก็ปฏิบติัศาสนกิจอย่างเต็มท่ีนะครับ ด้วยความศรัทธาต่อ
องค์อลัลอฮ์ และก็ไดไ้ปเยี่ยมกนัในการเปิดปอซอหลายพ้ืนท่ีนะครับก็เห็น ดีใจและ
ภูมิใจแทนในหลายๆ หมู่บา้นร่วมมาเปิดปอซอกนัท่ีมสัยิด ขอให้มีความสุขและบุญ
กศุลมากกนัเลยทีเดียวครับ เอาเป็นวา่ช่วงน้ีสามงานเพลงสุดทา้ย ในช่วง ๑๕ นาที ฟัง
กนัใหผู้ฟั้งทุกท่านของใหมี้ความสุขมากๆดว้ยครับ 

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ 
ช่วงเปิดเพลงและสปอตพระราชดาํรัช การถ่ายทอดข่าวจากสาํนกัข่าว สวท. เคารพธงชาติ 
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สวสัดีครับคุณผูฟั้งครับ ขอตอ้นรับเขา้สู่ข่าวใตร้ายวนัก็อยากใหพ่ี้นอ้งทราบ
ข่าวจากทางราชการวา่มีอะไรบา้ง เยอะไปนิดหน่ึง คงไม่วา่กนั มาเร่ิมตน้ข่าวกนัวนัน้ี 
ตรงกบัวนัองัคาร ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวนัท่ีสองของการทาํงานมาเร่ิมตน้ข่าว
กนัในเร่ืองของพยากรณ์อากาศครับ 

   ข่าวพยากรณ์อากาศ 

   มาดูในเร่ืองของยาเสพติดยงัมีอยู ่จบัทั้งวิสามญัคนร้ายวิ่งเขา้ไปในวดัตอ้สู่กนั 
ท่ีสุพรรณบุรี วิสามญัคนร้าย แก๊งยาเสพติดขนาดท่ีเอากระบอกปืนยิงใส่เจา้หน้าท่ี เขา้
จบักุมหนีเขา้ไปในวดัไม่น่าเขา้ไปเลย ไม่รู้จะไปทางไหน ช่ือผูเ้สียชีวิต คือ นาย สิริพงค ์
อายุแค่ ๑๙ ปีเอง เป็นอ่างทอง ถูกยิงดว้ยอาวุธปืนหนา้อก เสียชีวิตไปมีอาวุธปืนขนาด ๙ 
มม.กระสุนด้วย พร้อมกับจักรยานยนต์ เป็นการจับกุมของเจ้าหน้าท่ี สืบทราบว่าและ
ติดตามมาถึง ๔ เดือนแลว้ ล่าสุดมีการเคล่ือนไหวส่งยาเสพติดท่ีวดั เจา้หน้าท่ีไดติ้ดตาม
คนร้ายไปก็มีคนร้ายทัง่หมด ส่ีคน ขบัรถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ก่อนเกิดเหตุ มีการส่ง
ยาบ้า ตํารวจก็เข้าแสดงตัวจับคนร้าย ส่วนคนร้ายไหวตัวทัน ส่วนผู ้ตายพยายามข่ี
รถจักรยานยนต์หนี ถูกเจ้าหน้าท่ีขับรถยนต์สกัดเอาไว ้จากนั้ นได้ถือปืนหันมายิง
เจา้หน้าท่ี เจา้หน้าท่ีก็ไม่รู้ว่ายิงหรือไม่ยิง ก็โดนเจา้หน้าท่ีวิสามญัไป คน้ตวัผูต้ายมียาบา้
เกือบสองพนัเมด็ สวนคนร้านสามารถจบัได ้๑ คนท่ี ดอนมะสงัข ์อาํเภอเมือง 
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เวลา รายการ ดเีจ เนือ้หาดเีจพูด 

   นายกิตติศกัด์ิ อายุ ๒๑ ปี ส่วนท่ีเหลืออีกสองคนหลบหนีไป ก็คงจะตอ้ง
ติดตามกนัมา ยาบา้ยาเสพติดจบักนัทุกวนั ไม่มีหมด บ่งบอกวา่ผูบ้ริโภค ผูเ้สพถา้หาก
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เป็นผูเ้สพ มีโอกาสเลิกได ้ในช่วงออกพรรษาพ่ีนอ้งชาวไทยพุทธ มีโอกาสลด ละ เลิก
ได ้เอาช่วงน้ีเป็นโอกาสดี ไดบุ้ญไดกุ้ศลดว้ยดีแก่ตนเอง ก็จะหลุดพน้จากบ่วงกรรมยา
เสพติด ใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์ฝากเตือนทุกท่านท่ีติดยาเสพติดอยูไ่ม่วา่จะเป็นชนิด
ใดก็แลว้แต ่

ไปดูเร่ืองการใชน้ํ้ าใชท่้า บางคร้ังก็มีผลกระทบอยูเ่หมือนกนั ท่ีพนมสารคาม 
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองใชน้ํ้ า บ่อบาดาล สาเหตุเพราะอะไร กระทรวงสาธารณสุข ห้าม
เร่งใชน้ํ้ าบาดาลหวัน่สารเคมี จากบ่อลูกรัง อะไรท่ีเขาขุดข้ึนมาเน้ียนะ ปัจจุบนัเราใช้
สารเคมีเยอะก็ซึมลงไปใตดิ้น เม่ือเราใชน้ํ้ าใตดิ้นมาใชม้นัก็จะติดสารเคมีดว้ย น้ีคือผล
การใชส้ารเคมีแบบไม่ระมดัระวงั ระยะยาวก็มีผลกระทบไปดว้ยก็ลองดูนะ ในแหล่งนํ้ า
ปัจจุบนัน้ี ในนาขา้ว ในสวนอะไรก็แลว้แต่ เราใชส้ารเคมีกนัเยอะ เม่ือฝนตกชาํระลา้ง
ลงไปในคู่ในคลอง หรือวา่ซึมลงไปในใตดิ้น สารเคมียงัอยูน่ะ มีบางตวัไม่สามารถยอ่ย
สะลายไปได้ ก็ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองสารเคมีอนัตรายทั้ งหลาย ฉะนั้นก็มาใชม้นัท่ีไม่
ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม มนัเป็นจุลินทรี อะไรพวกน้ี มนัตอ้งควบคู่ไปดว้ยเพ่ือท่ีจะทาํให้นํ้ า
หรือฮผลกระทบจากสารเคมีมนัเบาบางลง มิเช่นนั้นอยู่ต่อไปเร่ืองนํ้ าบ่อบาดาล ไม่
สามารถท่ีจะธใชรั้บประทานได ้มนัมีสารเคมีเยอะมากมาย เพราะว่าชาวบา้นมีหมอมี
แพทย ์จากโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพ พบวา่ ผูสู้งอายบุางคนเร่ิมเจ็บป่วยกนับา้งแลว้ 
ไม่ควรบริโภค อุปโภคในบ่อบาดาลต้ืน ภายในหมู่บา้นซ่ึงมีกวา่ ๖๐ บ่อ อนัน้ีเกิดข้ึนท่ี
พนมสารคาม เป็นเร่ืองราวท่ีอยูใ่กลต้วัเรา พ่ีนอ้งชาวสวนในภาคใต ้การใชส้ารเคมี ควร
ใชค้วามระมดัระวงั อะไรก็แลว้แต่ท่ีเราชาํระลา้งลงไป ลงสู่พ้ืนดินลงสู่ลาํคลอง ลงสู่
แม่นํ้ า ต่อไปเราทาํเป็นปี สารเคมีมนัสะสมไปเร่ือยตอ้งระมดัระวงัตรงน้ี       

ไปดูในเร่ืองซูโดอีเฟดรีน เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ก็ยงัมีการ
จบักุมกนัอยู่ ส่งพ่อคา้มูลค่ากว่า ๑๐๐ ลา้นไม่น้อยเลย เป็นสารเคมี ท่ีภูเก็ต ศุลกากร
จบักมุสารซูโดฯ ท่ีซุกซ่อนในกระเป๋า ท่ีทาํเป็นพิเศษ ๒๐ ใบ นํ้ าหนกัรวม ๒๐ กิโลกรัม 
หากเลด็รอดมาได ้จะผลิตยาบา้ไดม้ากวา่มูลค่า ๑๐๐ ลา้นบาท เตรียมส่งผมคา้ในอาํเภอ
หาดใหญ่ดว้ย บอกวา่เพ่ิงทาํคร้ังแรก อืม น้ีคร้ังแรกเล่นกนัหนกัเลย ในขณะท่ีไดค้่าจา้ง 
๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ ตรวจสอบพบบินเขา้ไทยมาแลว้ ๕-๖ คร้ัง ในรอบ ๕ เดือน เดือนละ
คร้ัง แลว้มาบอกวา่น้ีเป็นคร้ังแรก    
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   ไปดูในเร่ืองท่ีผิดพลาดไปแลว้ในชีวิตไม่ว่าจะทาํอะไรก็แลว้แต่ถือว่าเป็น
การผิดพลาดในชีวติ บางคนก็ตอ้งถูกจองจาํคุก จะดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามแต่ เดือนน้ีก็
มีวนัสําคัญของพี่น้องชาวไทยเป็นวนัแม่แห่งชาติ วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ทางกรม
ราชทณัฑ ์เรือนจาํ ก็เปิดโอกาสใหก้บั ครอบครัวเขา้ไปใหแ้วะเยีย่ม โดยเฉพาะผูท่ี้ยงัมี
พ่อแม่ให้เขา้ไปเยี่ยมกัน เขาบอกว่านํ้ าตาท่วมเรือนจาํ ท่ีชลบุรี ก็คิดว่าทุกท่ีนะ จัด
โครงการกอดแม่วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา วนัแม่แห่งชาติก็เปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงัไม่
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จาํกดัชั้น จะหนักเบาขนาดไหนก็ไดเ้ยี่ยมพบปะเยี่ยมเป็นพิเศษในช่วงวนัท่ี ๖ -๑๓ 
สิงหาคม วนัละ ๔ รอบ รอบละ ๑๐๐ คน เพราะวา่ผูต้อ้งขงัเยอะจริงๆ แสดงว่ามีการ
ทาํผิดเยอะ ผมจะพูดยอ้นกลบัทุกวนัในเร่ืองของศีลธรรม ธรรมะการยบัย ั้งชัง่ใจ พอ
เกิดเหตุข้ึนมาแลว้การจองจาํ จาํคุกอิสรภาพมนัหมดส้ินไป ถา้หากใครไปในนั้นทาํใจ
ไม่ไดล้าํบาก เฉพาะเราอยู่ขา้งนอกแลว้เรายงัทาํใจลาํบาก แลว้น้ีไปสู่กักกันไว ้เขา
ยงัให้โอกาสไดพ้บปะเยี่ยมเยือนไดส้ร้างกาํลงัใจก็แลว้กนั ตอ้งทาํใจนะผูท่ี้มีปัญหา
หนกัๆแบบน้ีไม่วา่จะเป็นญาติพ่ีนอ้งท่ีอยูใ่นนั้น ส่ิงท่ีดีท่ีสุดจะทาํอะไรไวก่้อน ตอ้งคิด
คิดใหเ้ยอะๆ เอาธรรมะเขา้มาอยูใ่นใจ ไม่เช่นนั้นแลว้จะเขา้ไปอยูใ่นคุก หมดอิสรภาพ 
บางคนก็หมดชีวติไปเลยชีวติก็มีเท่าน้ีเอง บางคนก็เสียไปเลย ประชดไปเลยจริงๆแลว้
ไม่ใชโ้อกาสท่ีมี โดยเฉพาะขณะน้ี ท่านท่ีอยูข่า้งนอก นอกเรือนจาํยงัไม่ไดก้ระทาํผิด 
ยงัมีความผิดเอาธรรมะไวใ้นใจเยอะ ทําบุญทําทานโดยเฉพาะพี่น้องไทยพุทธ 
เขา้พรรษานะ ทาํบุญไดทุ้กวนัยิง่ดี จะมากนอ้ยก็ไม่เป็นไรตามท่ีเราสามารถทาํไดเ้ป็น
การกล่อมเกลาจิตใจตนเอง ใหรู้้จกับาป บุญ คุณ โทษ ไม่เช่นนั้นแลว้ไม่ใชว้า่รู้อยา่งน้ี
แลว้ ยบัย ั้งชัง่ใจ มนัสายไปแลว้  

ก็เลยนาํข่าวน้ี มาคุยกบัท่านผูฟั้ง ร่วมถึงผูท่ี้ยงัก่อเหตุในขณะน้ี ไม่วา่จะเป็น
นบัถือศาสนาอะไรก็แลว้แต่ หรือไม่มีศาสนา การเข่นฆ่าผูอ่ื้นทาํให้เสียชีวิตน้ี ไม่ใช่
ธรรมดานะ มันเช่ือได้เหลือเกินว่ามันจะเกาะกินในใจตลอด โอกาสท่ีจะกลบัมา
เหมือนคนท่ีไม่ทาํอะไรเลยมนัลาํบาก หยดุ ละ เลิกการกระทาํซ่ึงทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 
ความรุ่นแรง การเข็นฆ่ากนั เอาหลกัธรรม คาํสั่งสอนดีๆ พ่ีนอ้งชาวไทยมุสลิมจะรู้ดี
ในหลกัคาํสอนมีอะไรบา้ง แค่คิดก็ผิดแลว้ ในใจท่านขุนขอ้งหมองใจแลว้ยิ่งคิดและ
จะทาํด้วยในส่ิงท่ีไม่ดี มนัก็บาปอยู่ในใจตรงไหน ในใจของท่านแหละครับ ต่อไป
บาปจะสะสมเป็นคนท่ีโหด อาํมหิต ไม่มีความเมตตา มนัจะสัง่สมไปเร่ือยๆ 
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   ไปดูเร่ืองค่าแรงดี จกัรยานยนตข์ายได ้เม่ือมีรายไดค้่าแรงสูงข้ึน ก็มีการผอ่น
รถกนั เช่าซ้ือ บริษทัสินเช่ือการปล่อยเงิน อยา่ลืมคิดยาวๆหน่อย บางคนตอ้งการเงินกู ้
เงินมนัไดม้าง่ายแต่อย่าลืมดอกเบ้ียมนันะ เราจะส่งไดไ้หม โดยเฉพาะรถรับจา้งผูท่ี้
ออกรถมา หรือวา่รายไดเ้ราเพ่ิมข้ึนมาขณะน้ี งานท่ีทาํอยูม่นัมัง่คงถาวรขณะไหน บาง
คนออกนูน้ ออกน้ี พอตกงานปัญหาก็ตามมาครับ รถก็ถูกยึด งานก็ไม่มี รายไดก็้ตกตํ่า 
ตอ้งคิดใหย้าวๆ คิดให้รอบคอบ แต่เร่ืองน้ีเร่ืองคา้แรง สินเช่ือ คา้แรง ๓๐๐ ทาํให้การ
ผอ่นรถอะไรมนัดีข้ึน ยงัไงก็ขอใหต้ลอดรอดฝ่ังนะครับ กาเป็นหน้ีเป็นสินมนับนัท่อน
จิตใจนะ กวา่จะหมดหน้ีสินมนัทรมานเหลือเกิน พกัสกัครู่ เด๋ียวคุยข่าวทัว่ไปครับ 

   ช่วงเปิดเพลงและสปอตโฆษณา 
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   ช่วงน้ีเป็นช่วงของการทาํบุญนะ ทาํบุญ ทาํความดีทั้งพ่ีนอ้งชาวไทยพุทธ 
มุสลิม เหตุการณ์ข้ึนผูก้ระทาํเป็นคนนอกศาสนา เพราะวา่เขาทาํดีกนั ทาํบุญกนัทาํส่ิง
ท่ีดีๆ แต่ตนเองไปก่อเหตุ สร้างความเดือนร้อนใหพ่ี้นอ้งประชาชน ในขณะน้ีก็ยงัมีอยู ่ 
ช่วยกนัจะสาปแช่งมนัก็เป็นบาปแก่ตวัเราเองดว้ย เพราะเราทาํบุญในส่ิงท่ีดีๆ คิดดี ทาํ
ดี พดูดี เอาเป็นวา่ส่งความเห็นใจไปยงัผูท่ี้ก่อเหตุอยูใ่นขณะน้ี ใหเ้ขาเลิกซะ ให้มีจิตใจ
ท่ีดี ก็ขอแบบน้ีอย่าไปสาปแช่เขาเลย ของให้เขากลบัตวักลบัใจคิดไดข้อให้เป็นคนดี 
ทาํส่ิงดีๆให้กบับา้นเมือง ทาํส่ิงดีให้กลบัพ่ีนอ้งประชาชน ก็ขอให้เป็นอยา่งนั้น เวลา
เราไปสาปแช่งเขาอะไร มนัก็เป็นบาปเป็นกรรมแก่ตวัเราอีก ให้เขากลบัตวักลบัใจ พี่
นอ้งไทยพทุธก็อธิฐานจิตใหเ้ขากลบัตวักลบัใจสาํนึกผิด สาํนึกบาป พ่ีนอ้งชาวมุสลิมก็
ช่วยกนันะ ช่วยกนั เอาละครับก็เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน สาม ส่ีจงัหวดัภาคใตบ้า้นเรา ทุก
คนไม่อยากใหเ้หตุการณ์เกิดข้ึน 

ก็มาส่งท้ายข่าวกันมีเวลานิดหน่อย ไปดูเร่ืองน้ีหน่อย แก๊งเงินดาํ ตม้ตุ๋น 
อาจารย ์ม.ดงั สูญเกือบลา้น อาจารยน่์าจะรู้อยู ่ไม่ดูข่าวหรอน้ีคือความโลภของคนนะ 
ท่ีเกาะกินในใจเขาบอกวา่ ของฟรีไม่มีในโลกน้ี แก๊งน้ีเขาดูออกครับ มาพดูในเร่ืองการ
ไดเ้งินมาง่ายๆ แก๊งเงินดาํหลอกเป็นชาวต่างชาติ จริงๆกรณีแบบน้ีมีข่าวหลายคร้ังแลว้
นะมนัเป็นเร่ืองของการหลอกล่วงมนัเป็นไปไม่ได ้ตุ๋นเงินไป ๙ แสน ไม่ใช่น้อยนะ
ครับ โอโ้ห่ ทาํงานมาทั้งชีวิต รับราชการ โดยรู้จกักบัคนร้ายในขณะท่ีเดินซ้ือของใน
ห้างสรรพสินคา้ท่ีชลบุรี ทาํมาตีสนิทวา่ หลบหนีภยัสงครามพร้อมพนัธบตัรจาํนวน
มาก ซ่ึงเป็นเงินในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัสงครามเป็นเคลือบสารสีเขียวไวเ้พื่อ
ความปลอดภยัและตอ้งใชน้ํ้ ายาเฉพาะลา้งสีดงักล่าวได ้แต่ตอ้งไปซ้ือนํ้ ายา ๑ ลา้น ๕ 
แสนบาท แต่ใหอ้อกลงทุนซ้ือนํ้ ายาคนละคร่ึง ซ่ึงแรกๆคนกลุ่มน้ีทาํให้ดูใชพ้นัธบตัร
ดอลล่าร์ ซ่ึงใชแ้ลกไดจ้ริง อา เขา้ใจทาํนะ พิสูจน์ใหดู้วา่มนัทาํไดจ้ริงหรือเปล่าไอเ้ป็น
แผน่ๆ เขียวเน้ีย  กระดาษเขียวทาํเป็นแบงคจ์ริงไดห้รือเปล่า เขาก็เอาของจริงมา  
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   วธีิการของเขาเคลือบสีอะไรไวแ้ลว้ไปลา้งนํ้ ามนัก็ออก จนกระทัง่นาํเงินมา
มอบชั้นใตดิ้นบริเวณสถานีรถไฟ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เน่ืองจากคนร้ายอา้งวา่มี
สินคา้อยู่เป็นเงินสดและยงัไม่ไดน้ํ้ ายาเลยเช่ือว่าถูกหลอก จบักุมไดน้ี้คือความโลภ
อยากจะไดเ้งิน เอาละหลายๆท่านฟังข่าว แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งอะไรต่างๆระวงันะ
ครับก็คงมีอยูเ่อาข่าวใตร้ายวนัวนัคงตอ้งจากลากนัแลว้พบกนัใหม่ต่อๆไปนะ ขอบคุณ
ทุกท่านท่ีติดตามรับฟังขอบคุณทุกท่านทุกสถานีร่วมกัน กระจายเสียงกันในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วนัน้ีขอบคุณทุกท่าน ลดละเลิกในส่ิงท่ีไม่ดี ผูท่ี้คิดไม่ดีอยู ่ยติุ
ความรุนแรงไดแ้ลว้ขอใหทุ้กท่านสุขสมหวงัโชคดีตลอดไปครับ 

   ช่วงเปิดเพลง สญัญาณขาดหาย ช่วงเปิดเพลง 



 ๘๘ 

๐๙.๐๐ - 
๑๐.๐๐ 

 ดีเจไม่
ทราบ
ช่ือ 

ผา่นไปแลว้คะกบัแดน วรเวช กบัสภาวะท้ิงตวัแบบน้ี หลายคนคงอยากจะ
สมหวงัในความรัก ทั้งคนรักพ่อแม่พ่ีนอ้ง เอาละคะมาถึงช่วงสาระสุขภาพกนัแลว้นะ
คะ วธีิกินใหอ่ิ้มช่วยใหอ้ะไรเอ่ย ช่วยใหอ่้อนกวา่วยันัน่เองคะ  

 

๑.เราตอ้งคิดวา่ตกัอาหารแลว้มนัอ่ิมพอดี เพ่ือควบคุมปริมาณของตวัเราเอง  
๒.เราตอ้งเค้ียวอาหารอยา่งชา้ไม่ใช่ เค้ียวเอ้ืองนะคะ กวา่จะรู้ตวัก็แน่นทอ้งเสียแลว้ 
๓.สงัเกตความอ่ิมของตวัเองวา่ ก่อนตกัอาหารเพ่ิมเราอ่ิมแลว้ยงัวา่ ทอ้งอ่ิมแลว้แต่ปาก     
ของเรายงัอยากอยู ่ถา้เราตามใจปากแบบน้ีรับรองวา่นํ้ าหนกัเพ่ิมชวัร์ค่ะ  
๔.ควรวางแผนอาหาร งานท่ีจะไปงาน โดยเฉพาะอาหารบุฟเฟ่ต ์ถา้นานคร้ัง โอเคนะ 
แต่อยา่ปล่อยให ้อาหารท่ีทั้งเก่าใหม่ แต่ถา้บ่อยก็จะทาํใหน้ํ้ าหนกัเพ่ิมมาไดอี้กแลว้ 
๕.ท่องไวใ้ห้ข้ึนใจเลยนะคะว่า กินเพ่ืออยู่คะ ไม่ใชว้่าเราอยู่เพ่ือกินคะ แต่ถา้กินแลว้
เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์นะคะ ถา้เรากินจุกจิกเน้ียะ กินไดค้ะ กินของไม่มีประโยชน์
กินไปก็เท่านั้น  เราตอ้งกินเพ่ืออยู่ไม่ใชอ้ยู่เพ่ือกิน ดีท่ีสุดแลว้จะไดมี้อายุอยู่กินนาน 
อยา่งพอเพียงคะ อนัน้ีดีท่ีสุด 
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ช่ือ 

ม้ือท่ีเป็น ม้ือท่ีหนกัท่ีสุดคุณผูฟั้งรู้ไหมคะเป็นมือไหน นัน่คือม้ือเชา้เป็นม้ือ
ท่ีสาํคญัท่ีสุด ของคนเราท่ีร่างกายตอ้งการ ขอใหท้านมากหน่อยคะ เพ่ือม้ือกลางวนัไม่
ตอ้งทานเยอะนั้นเอง พอตกม้ือเยน็ แลว้อาจจะเปล่ียนจากขา้วเป็นซุปนํ้ าขน้ผกัผลไม้
อนัน้ีดีท่ีสุดเลยนะคะ ถา้กินมากเกินไปกระเพาะตอ้งทาํงานหนัก สารอาหรตอ้งไป
เล้ียงส่วนต่างๆ แถมอีกนิดหน่ึงคุณหมอบอกว่า กินแต่ละม้ือเอาความพอเพียง เอา
ช่วงเวลาว่างกินอาหารเสริมพวกผลไม ้ทนัยาพืช ขนมท่ีไม่มีรสหวานเพราะว่า นํ้ า
ผลไมก็้ได ้ค่อยๆจิบ ค่อยๆ เค้ียว เพ่ือให้ร่างกายของเราขยายตวัไดง่้ายไม่อ่อนเพลีย
จนเกินไป สรุปง่ายๆ กินมากรู้สึกแน่นทอ้ง นัน่แหละทาํให้เราแก่เร็ว แต่ถา้ค่อยๆกิน 
อีกสกั สองชัว่โมงเราค่อยกินใหม่เลย จะทาํให้ตวัเลขไปขา้งหนา้ แต่อายขุองเรากลบั
ยอ้ยไปเป็นเด็กใหม่ใชไ้หนคะ เอาเป็นวา่เคล็ดลบัปฏิบติัสุขภาพท่ีนอ้งฟ้าเอสมาฝาก
อยา่ลืมเอาไปปฏิบติัดว้ย ยิง่ใครท่ีไม่ทานอาหารมือเชา้ตอนน้ียงัทนัอยูน่ะคะ ก่อนเท่ียง
รับประทานรองทอ้งไปก่อนก็ไดน้ะคะ เราพกัเบรกมาฟังเพลงกนัเลยเพ่ือให้เขา้กบั
บรรยากาศวนัแม่นะคะ ฟังพร้อมกนัเลยคะ 

ช่วงเปิดเพลง 
๙.๕๘ นาที ไดเ้วลาท่ีตอ้งจากลากนัแลว้ ตอ้งขออภยัดว้ยท่ีขดัจงัหวะท่ีทุก

คนกาํลงัฟังเพลง ก็ขอใหทุ้กคนรักแม่ก็แลว้กนั  
ขอใหคุ้ณผูฟั้งโชคดีมีความสุข จะนาํโอกาสเร่ืองสุขภาพดีมาฝากคุณผูฟั้งคะ จากกนั
ไปกบับทเพลงท่ีสาวปัตตานีแนะนาํมาคะ อ่ิมอุ่น ก็อยา่ลืมบอกรักแม่ถึงแมว้า่เราจะไม่
กลา้บอกโดยตรง แต่เราสามารถส่งเพลงเป็นส่ือได ้ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ไหน ท่านจะจาก



 ๘๙ 

เราไปแลว้ เราก็ส่งความรักไปท่ีท่านไดค้ะ เพียงเราโทรหาท่านทุกๆวนั เท่าน้ีท่านมี
ความสุขแลว้คะ พรุ่งน้ีเรากลบัมาเจอกนัใหม่สวสัดีคะ 

ช่วงเปิดเพลง 

 รายการใต้
ใจหน่ึง
เดียว 

ดีเจ 
อ ย ู

สวสัดีคะคุณผูฟั้งเขา้สู่ช่วงโมงท่ีสองในภาคเชา้ วนัน้ีองัคารท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๕ กบัรายการใตใ้จหน่ึงเดียว อีกไม่ก่ีวนัก็จะถึงวนัแม่กนัก็อยา่ลืมแสดงความรัก
ไม่ใช่เฉพาะวนัแม่นะคะ ควรจะแสดงทุกๆวนัเลย และก็ขอใหรั้กแม่มากกวา่เดิมนะคะ 
ของให้ทุกคนรักแม่เหมือนกับท่ี ยูรักแม่นะคะ เอาละวนัน้ีก็ ยูไดม้าอยู่กบัคุณผูก้ับ
รายการเพลงใตเ้พียง ๑ เดียวลูกทุ่งเพ่ือชีวิตนะคะ อยากจะฟังก็อย่าลืมมอบให้กนัท่ี 
๐๗๓๒๘๙๒๕๘ และก็ ย ูก็ไดห้ยบิบกข่าวสารสาระประชาสัมพนัธ์มาเล่าสู่กนัฟังอีก
เด๋ียวเรามาฟังเพียงช่วงหนา้ เรามาฟังเพลงกนัก่อนคะ 

ช่วงเปิดเพลง 
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 รายการใต้
ใจหน่ึง
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ช่วงน้ีนะคะเรามาฟังข่าวประชาสมัพนัธ์นิดหน่ึงจากกองรักษาความมัน่คง
จงัหวดัยะลา การศึกษานาํพาอนาคตนัน่คือ การศึกษาสร้างคนให้มีความรู้ มีพ้ืนท่ีฐาน
ท่ีดี พร้อมท่ีจะต่อสู้กบัตนเองและสังคม การศึกษาทาํให้คนมีความเจริญ พ่ึงพาสังคม
การศึกถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอย่างยิ่ง จึงจาํเป็นดา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่เคร่ืองนุ่งห่มและยาก
รักษาโรคการศึกษาจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยในการแกปั้ญหาทุกดา้นของโลกท่ีมี
กระแสทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วนะคะ ส่งเสริมชีวิตให้มีการ
เปล่ียนแปลงและมีความจาํเป็นยิง่ข้ึนดว้ยนะคะ โดยมีชีวติท่ีดีมีความสุขนั้นเอง และเย
วาชนนั่นคือพลงัท่ีมุงสร้างชาติในอนาคตสร้างจิตสํานึกเป็นพลเมืองท่ีดีบทบาทท่ี
สาํคญัในการยนืยนัชาติและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เยาวชนในจงัหวดัชาติแดน
ภาคใต ้เพ่ือมีรายไดเ้ป็นของตวัเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาชายแดนใตร่้วมถึง ช่วย
พฒันาชีวติและปัญหาสงัคมนัน่เอง ท่ีผา่นมาพ่ีนอ้งชาติจงัหวดัยะลาไดน้อ้มนาํเอาพระ
ราชดาํรัสของพระเจา้อยู่หัวรู้รักสามคัคีในการเอามาปฏิบติัและน้อมนาํยุทธศาสตร์ 
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาเป็นกรอบแนวคิดหลกัเพ่ือสร้างความเช่ือมนัใหก้บัประชาชนมี
ชีวติท่ีดี ไวส้งัคมท่ีหลากหลาย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีศูนยก์ลางสอนศาสนาอิสลาม
ประเทศไทย ในทุนทางสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรสังคม ร่วมทั้ง
แหล่งท่องเท่ียวทางประมงอีกมากมาย และเยาวชนเป็นพลงัของชาติท่ีสําคญั การ
พฒันาชีวิตก็เหมือนคาํว่า นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้จะดูถูกไดอ้ยา่งไร ดงัจะเห็นใน
ประเทศไทยมีอิสรเสรีเปิดกวา้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพต่างๆ ความ
เช่ือมัน่ ความศรัทธาต่อศาสนา จะปฏิบติัตนตามความถูกตอ้งของกฎหมายบา้นเมือง 
เราจะเห็นไดจ้ากพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมท่ีประสบความสําเร็จจนมีช่ือเสียง 



 ๙๐ 

บางท่านก็เป็นนกัการเมือง บางท่านก็เป็นทหาร เป็นอาจารย ์เป็นขา้ราชการจงัหวดัอ่ืน
อีกมากมายหลายสาขา อาชีพข้ึนอยูก่บัการศึกษาแทบทั้งส้ิน การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสาํคญัในการพฒันาบา้นเมืองอยา่งมัน่คงอยา่งย ัง่ยืน และน้ีก็เป็นข่าวขากกองรักษา
ความมัน่คงภายในจงัหวดัยะลา เล่าข่าวกรศึกษานาํพาอนาคต ยงัไงก็อยา่ลืมก็แลว้กนั
กบังานเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวติ เพ่ิมงานเพลงกนัเขา้มาไดท่ี้ ๐๗๓๒๘๙๒๕๘ นะคะ 

   ช่วงเปิดเพลง 

 รายการใต้
ใจหน่ึง
เดียว 

ดีเจ 
อย ู

ผา่นพน้ไปสาํหรับงานเพลงท่ียิบยกมาฟัง ช่วงน้ีอาจจะพูดเพ้ียนมีบา้งผูผ้ิด 
ตอ้งขออภยัด้วย ช่วงน้ีอยู่ในช่วงไม่สบายนิดหน่ึง ไม่รู้เป็นอะไรเป็นหวดั ช่วยเป็น
กาํลงัใจใหย้หูายดว้ย ช่วงน้ีเรามาฟังกบัสาระ ท่ียไูดม้าเล่าสู่กนัฟังนั้นเอง การแปรงฟัน
ท่ีแยอ่าจจะส่งผลเป็นมะเร็งไดน้ะคะ บางทีคุณผูฟั้งตอ้งสงัเกตกนัวา่เท่ียวจะส่งผลเป็น
มะเร็งตอ้งทาํอยา่งไร และวธีิแกต้อ้งทาํอยา่งไร คือวา่ วจิยัท่ีประเทศองักฤษ ไดท้าํวิจยั
เร่ืองน้ีมามากกวา่ ๑๐ ปีแลว้ และออกมาเตือนสุขภาพช่องปากของตนเองตั้งแต่เด็ก 
พวกเขาพบว่าโรคมะเร็งน้ี เก่ียวพนักบัเช้ือแบคทีเรียท่ีช่องปากตวัเอง ผูท่ี้มีเช้ือแบบ
ทีเรียมากมีปัญหาฟันผ ุไม่ดูแลช่องปากตนเอง มีโอกาสเป็นมะเร็งไดม้ากกวา่คนปกติ
ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นกนัเลยทีเดียว  

 
สถานีวทิยุกระจายเสียงทกัษิณสัมพนัธ์ที ่๑๐๓ ต าบลบันนงัสตา  อ าเภอบันนังสตา  จงัหวดัยะลา คลืน่ FM ๑๐๗.๕ MHz  
วนัองัคาร ที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เวลา รายการ ดเีจ เนือ้หาดเีจพูด 
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นกัวจิยัยงับอกต่ออีกวา่การติดเช้ือในช่องปาก เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัใน
การเกิดมะเร็งต่างๆ และโรคเหงือกเป็นสาเหตุของกล่ินปากและถา้ไม่รักษาฟันผุ จะ
ทาํใหเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์ติดอยูใ่นร่องเหงือกได ้อาจจะส่งผลใหมี้ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ อยา่ง
โรคหวัใจ ความคิด โรคหวัใจน้ี เร่ิมตน้ต่อยอดโดยนกัวจิยัชาวอเมริกนั จะเขา้สู่กระแส
เลือดและส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายทางท่ีดีเราก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายท่ีดีใน
ชีวติประจาํวนั ใหดี้อาบนํ้ าแปลงฟันใหส้ะอาด กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ นอนหลบัให้
เพียงพอสุขภาพก็จะยิม้แยม้ร่าเริงนะคะ เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยเพ่ิมภูมิคุม้กนัมากมายจาก
ท่ีเราไม่รู้ตวัเลย และน้ีเป็นสาระท่ีหยิบมาสู่กันฟังกบัการแปรงฟันท่ีแย่ ส่งผลเป็น
มะเร็งนะครับ เอามาจากเวบ็ไซต์ท่ีน่ีดอทคอมนะคะ เราก็สามารถคน้หาเวบ็ไซตท่ี์กู
เกิลไดน้ะคะ อาจจะมีคาํตอบทุกคาํตอบมีบา้งไม่มีบา้ง และช่วงน้ีเราก็มาฟังกนัต่อกบั
ผลงานเพลงเพื่อชีวติ ท่ีหยบิมอบมาใหค้ะ 

ช่วงฟังเพลง 

ผา่นไปแลว้แพลงท่ีฟังกบัรายการใตใ้จหน่ึงเดียว ก็ตอ้งขอบคุณผูฟั้งท่ีอยู่
ดว้ยกนัเป็นกาํลงัใจ เรากลบัมาเจอกนัคะ 

ช่วงเปิดเพลงยาว 

ช่วงเปิดถ่ายทอดข่าวจาก สวท.และสารคดี 

ช่วงเปิดเพลง 



 ๙๑ 

๑๓.๐๐ - 
๑๔.๐๐ 

 ดีเจ 
โม่โม 

ยนิดีตอ้นรับคุณผูฟั้งช่วงโมงภาคบ่าย ชัว่โมงแรก กบัภาคแนวหนา้บ่ายโมง
ถึงบ่ายสองโมงอยู่เป็นเพ่ือนกบัคุณผูฟั้งกบัดีเจ โมโม่นะคะ กบัเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต 
อยากฟังเพลงไหนอยากจะมอบให้กบัใคร ก็อยา่ลืมท่ีจะ ๐๗๓๒๕๙๒๕๘ และช่วงน้ี
อยา่งท่ีบอกไปจะหยบิข่าวสารและประชาสมัพนัธ์มาเล่าสู่กนัฟังอีก เด๋ียวเรามาฟังช่วง
หนา้ก็แลว้กนั ช่วงน้ีเรามาฟังกนัเลยกบัผลงานเพลงเรามาฟังกนัคะ 

ช่วงเปิดเพลง 
                ผ่านกันมาหลายๆงานเพลงกนัเลยทีเดียว กบัผลงานเพลงลูกทุ่งเพลงชีวิต 
ยงัไงก็อยากลืม อยากจะฟังเพลงหรือว่าจะมอบให้ใคร ก็มาเพ่ิมผลงานเพลงเขา้ท่ี 
๐๗๓๒๕๙๒๕๘ นั่นเอง และมาช่วงน้ีเรามาฟังกบัสาระน่ารู้กับวิธีจัดการอารมณ์
โกรธนะคะ เม่ือเกิดอารมณ์โกรธจะทาํร้ายตนเองหรือคนรอบขา้งนัน่ ควรจะเรียนรู้ท่ี
จะอยู่กบัอารมณ์โกรธได ้หมดัจดัการอารมณ์โกรธตวัเองเสมอ และก็ส่ิงท่ีย ัว่ยุ ส่ิงท่ี
ง่ายท่ีสุดแต่ไม่ไดแ้น่นาํในส่ิงท่ีจะหยดุย ัว่ย ุแต่แนะนาํวา่ควรจะปรับตวัทาํความเขา้ใจ
ใหม้ากท่ีสุด แต่ถา้ยงัโกรธอยูใ่นหวัใจนะนาํใหท้าํวธีิน้ีนะ 

 

 
 


