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ฮสัซนั โตะดง, สะรอน ีดอืเระ 
โรงเรยีนนักขา่วชายแดนใต ้(DSJ) 

โรงเรยีนนกัขา่วชายแดนใต ้(DSJ) รวมนานาทศันะผูเ้ชีย่วชาญภาษามลายเูกีย่วกบัทวีภีาษา

มลาย ู24 ช ัว่โมงตามที ่ศอ.บต. มแีผนจะต ัง้สถานโีทรทศันด์าวเทยีม คาดวา่จะออกอากาศได้

กอ่นสิน้ปีนี ้โดยเฉพาะในประเด็นการใชภ้าษามลายใูนรายการ  เนือ่งจากคนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องไทยใชภ้าษามลายทูีแ่ตกตา่งจากภาษามลายใูนมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี 

นายดอรอแม หะยหีะซา  

ผูบ้รหิารสหกรณ์ออมทรพัยอ์สิลามปตัตาน ีในฐานะบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ ์“Fajar” 
หนงัสอืพมิพภ์าษามลายอูกัษรยาวใีนจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นอดตี 

เทา่ทีม่กีารพดูคยุกนัในการประชมุทีผ่า่นมา (การประชมุหารอืการด าเนนิงานดา้นการประชาสมัพันธ ์

ภาษาถิน่ผา่นสือ่วทิย ุ– โทรทัศนต์ามทีรั่ฐบาลมนีโยบายเรง่ดว่นใหม้กีารประชาสมัพันธภ์าษาถิน่ ทางสือ่
วทิย ุโทรทัศนโ์ดยมผีูแ้ทนจากโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามและภาคประชาสงัคม เมือ่วันท ี14 
ตลุาคม 2555 ทีโ่รงแรมปารค์ววิปัตตานี) ตกลงจะมกีารใชภ้าษามลายทูีค่นปัตตานสีือ่สารแลว้มคีวาม
เขา้ใจและเป็นภาษา มลายทูีไ่มม่กีารผสมผสานกบัภาษาอืน่ๆ เชน่ ภาษาองักฤษ ในสว่นของภาษาไทย
นัน้พยายามหลกีเลีย่งใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้แตก่็ไมไ่ดป้ฏเิสธการใชภ้าษาไทยเลยทเีดยีว 

จาก ประสบการณ์ทีไ่ดส้อนภาษามลายมูาหลายสบิปีในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามและ ใน
โรงเรยีนของรัฐบาล พบวา่นักเรยีนทีน่ีไ่ดรั้บฟังภาษามลายเูฉพาะในชว่งการเรยีนการสอนเทา่นัน้ เมือ่
ออกจากหอ้งเรยีนก็ไมม่สี ิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นสือ่ภาษามลาย ูรายการโทรทัศนไ์มม่ภีาษามลาย ูฉะนัน้หากมี
ทวีภีาษามลายเูกดิขึน้ ถอืวา่เป็นความพยายามสรา้งสภาพแวดแวดลอ้มทีเ่ป็นการสง่เสรมิการใชภ้าษา
มลาย ูขึน้มา 

ส าหรับสถานวีทิยทุีห่น่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของโดยสว่นใหญไ่มม่คีวามเป็นมอือาชพีในดา้นการใชภ้าษา

มลาย ูแมแ้ตส่ถานวีทิยขุองศอ.บต.เอง เนือ่งจากมคีวามเป็นไปไดว้า่ผูด้ าเนนิรายการน าขา่วสารใน
หนังสอืพมิพม์า อา่นอยา่งไมค่อ่ยจะอพัเดท แตม่สีถานวีทิยขุองเอกชนในพืน้ทีท่ีม่กีารอพัเดนขอ้มลู
ขา่วสารทีท่ันยคุสมยั อยูต่ลอดเวลา ซึง่ตอ้งยอมรับวา่มคีวามมอือาชพีมากกวา่ 

ในชว่งแรกของการออกอากาศทวีมีลาย ู24 ชัว่โมง อาจจะใชใ้นรปูแบบบนัทกึเทปไปกอ่น แตจ่ะมกีาร
ประชมุของภาคประชาสงัคมเพือ่สรรหาคนทีจ่ะมาเป็นสมาชกิสภาทีจ่ะมา ก ากบัดแูลทวีภีาษามลาย ูจะมี

การประชมุหลังจากนีจ้นถงึวันที ่31 ธันวาคม 2555 หลังจากนัน้จะมกีารเปิดด าเนนิรายการทวี ี

ทวี ีภาษามลายจูะตอ้งมบีอรด์บรหิารทีจ่ะเป็นผูท้ีก่ ากบัดแูลในการผลติรายการกอ่น ออกอากาศ แต่
ขณะเดยีวกนัก็จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมทีีป่รกึษาหลายๆ ดา้น ทัง้ดา้นเทคนคิ ดา้นเนือ้หาซึง่หากมกีาร
ปลอ่ยปละละเลยก็เหมอืนกบัสถานวีทิยใุนทกุวันนี ้บางสถานกี็อยูก่็อยูไ่ด ้สว่นสถานอียูไ่มไ่ดก้็ตอ้งยบุไป 

การ ทีจ่ะดงึใหเ้ยาวชนเขา้มาดทูวีภีาษามลายนัูน้ คดิวา่ตอ้งมรีายการบนัเทงิ เป็นรายการทีส่ าคัญทีจ่ะให ้
เยาวชนมาดทูวีภีาษามลาย ูเพราะรายการบนัเทงิเป็นรายการใหค้วามสขุแกท่กุๆ คนได ้ไมว่า่เป็นคนแก่
หรอืเยาวชน แตใ่นทีน่ีต้อ้งเป็นความบนัเทงิทีถ่กูตอ้งตามหลักศาสนาอสิลามดว้ย ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้
รายการบนัเทงิไมใ่ชม่เีพยีงแคล่ะครหรอืการขบัรอ้งอนา ซดีอยา่งเดยีว แตย่งัมอีกีหลายรปูแบบมากมาย  

http://www.deepsouthwatch.org/u/dsj
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การทีพ่.ต.อ.ทว ีสอดสอ่ง เลขาธกิาร ศอ.บต. มคีวามพยายามทีจ่ะกอ่ตัง้ทวีภีาษามลายทูา่นอาจจะ
มองเห็นวา่ หนึง่ในปัญหาทีเ่กดิในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใตก้็คอืทางรัฐบาลไมไ่ดต้อบ สนองสิง่ทีค่น
ในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใตต้อ้งการ ทา่นจงึบอกในประชมุวา่ทวีมีลายทูีจ่ะเกดิขึน้ ไมไ่ดเ้ป็นทวีขีอง 

ศอ.บต. แตเ่ป็นทวีขีองประชาชน ศอ.บต.เป็นเพยีงผูท้ีป่ระสานงานใหเ้กดิทวีภีาษามลายเูทา่นัน้ 

ศาสตราจารย ์ดร.ฮารนู ดาวดุ  

ผูเ้ชีย่วชาญภาษามลายจูาก Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซยี  

ศ.ดร.ฮารนูใหส้มัภาษณ์กบั DSJ ระหวา่งเดนิทางมารว่มสมัมนา “Seminar Antarabangsa 
Mematabakan Bahasa Melayu di Asean” ซึง่จัดขึน้ระหวา่งวันที ่13 – 15 ตลุาคม 2555 ทีผ่า่น
มา ณ โรงแรมปารค์ววิ อ.เมอืง จ.ปัตตาน ีเขากลา่ววา่การใชภ้าษามลายใูนสือ่ทวีกี็ตอ้งดวูา่
กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่ไหน เราจะสือ่เฉพาะคนปัตตานหีรอืกลุม่อาเซยีน ทวปีเอเชยีหรอืเป้าหมายทั่ว
โลก 

ถา้ เป้าหมายเป็นคนรับสือ่ทีปั่ตตานกี็ตอ้งใชภ้าษามลายปัูตตานเีพราะจะสือ่ตรง ตอ่ผูรั้บไดเ้ลย แตถ่า้ใช ้

ภาษามลายมูาตรฐานอยา่งทีใ่ชอ้ยูใ่นมาเลเซยี อนิโดนเีซยี คนปัตตานกี็จะไมเ่ขา้ใจ หนา้ทีข่องการ
สือ่สารทีเ่ป็นทวีดีาวเทยีมทีว่า่ก็จะไมถ่งึเป้าหมายทีเ่ป็น รากฐานเพราะเราจะสือ่ใหค้นของเรา แตค่นของ
เรากลับไมรู่เ้รือ่ง 

อนั นีต้อ้งดวูา่เราตอ้งการสือ่ไปถงึกลุม่เป้าหมายทีไ่กลออกไปถงึกลันตันหรอืไกล กวา่นัน้ เราก็ตอ้งใช ้

ภาษามลายมูาตรฐานซึง่ก็ก าลังเกดิขอ้ขดัแยง้ระหวา่งมาเลเซยีกบั อนิโดนเีซยี โดยอนิโดนเีซยีอา้งวา่
เขามปีระชากรทีใ่ชภ้าษาแบบอนิโดนเีซยีมากทีส่ดุ ก็ควรจะใชภ้าษาอนิโดนเีซยีเป็นมาตรฐาน แต่
มาเลเซยีบอกวา่ภาษามลายเูป็นภาษาของเขา 

ถา้ เราดใูนประวัตศิาสตร ์ ภาษามลายไูมใ่ชภ่าษาของคนสว่นใหญข่องอนิโดนเีซยี ซึง่ในอนิโดนเีซยี
กลุม่ทีใ่ชภ้าษามลายมูเีพยีงในพืน้ทีจ่ามบทีีเ่ป็นสว่น หนึง่ของสมุาตราและทีเ่รยีวเทา่นัน้ ภาษาทีม่คีนใช ้

มากทีส่ดุในอนิโดนเีซยีคอืภาษาชวาทีป่ระชากรอนิโดนเีซยีเกอืบ 3 ใน 4 ใช ้ยิง่ทีเ่กาะสลุาเวสเีขาไม่
เขา้ใจภาษามลายแูละเขาก็เป็นชาตพัินธุด์ายกั ไมใ่ชม่ลายแูตภ่าษามลายทูีเ่ป็นภาษาของชนกลุม่เล็กๆ 
ถกูเลอืกโดยนักการเมอืงใหเ้ป็นภาษาแหง่ชาต ิซึง่ก็ท าใหท้กุคนในอนิโดนเีซยีตอ้งเรยีนตอ้งพดูภาษา
มลาย ูแตล่ะกลุม่ชาตพัินธุก์็ตอ้งใชภ้าษามลาย ู

ใน บรบิทของปัตตาน ีคนทีน่ีง่า่ยกวา่ทีจ่ะพดูภาษามลายมูาตรฐานเพราะเป็นเชือ้ชาตมิลาย ูถา้ดทูี่
อนิโดนเีซยี คนชวาซึง่ไมใ่ชม่ลายเูลยยงัสามารถพดูภาษามลายไูด ้คนดายกัยงัพดูมลายไูด ้ส าหรับคน
ทีน่ีก่บัภาษามลายมูาตรฐานไมห่า่งไกลกนัมากนักจงึเรยีนรูไ้ด ้งา่ยกวา่ 

ใน การท าทวีดีาวเทยีม ถา้เราวางเป้าหมายวา่ตอ้งการสือ่ภาษามลายปัูตตานใีหไ้กลกวา่คนปัตตาน ีถา้
เราจะยกภาษามลายปัูตตานเีป็นภาษาทางการนัน้คงเป็นเรือ่งคลา้ยกบัการตอ้ง แบกภเูขาทัง้ลกูมนัยาก
กวา่ถา้เทยีบกบัแบกภเูขาทัง้ลกูกบัการเดนิขึน้เขา หมายความวา่ภาษามลายทูีเ่ราพดูกนัทีปั่ตตาน ีกลัน
ตัน เราเป็นเพยีงคนกลุม่เล็กเทา่นัน้ และมนัมภีาษาทีใ่ชโ้ดยคนกลุม่ใหญอ่ยูแ่ลว้คอืภาษามลายมูาตรฐาน
ทีใ่ชอ้ยูใ่น มาเลเซยี ทีค่นอนิเดยี คนจนีเขา้ใจ 

ใน อกีดา้นหนึง่ คนปัตตานตีอ้งท าใหภ้าษามลายปัูตตานเีขม้แข็ง จะไปไหนก็ตามคนปัตตานตีอ้งให ้
ภาษาปัตตานแีข็งแรงกอ่น พืน้ฐานของภาษาตอ้งแข็งแรง ตอ้งจัดการเรยีนการสอนภาษามลายปัูตตานี
กอ่นแลว้ใหค้นปัตตานกีา้วไปสูภ่าษา มลายมูาตรฐาน ถา้ลกูหลานเราไมม่ฐีานภาษามลายปัูตตานทีี่
แข็งแกรง่แลว้เราไปใชภ้าษามลาย ูมาตรฐาน ภาษามลายปัูตตานกี็จะสญูหายไปดว้ย เราจ าเป็นตอ้ง
บ ารงุรักษาภาษามลายปัูตตานใีหม้ัน่คงกอ่น เราตอ้งเริม่ทีส่ ิง่ทีเ่รามกีอ่น เพราะถา้รากฐานไมแ่ข็งแรงมนัก็
จะพัง ถา้ไมม่รีากแกว้มนัก็จะลม้ 



 

3      
เอกสารประกอบการเสวนา “ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร” 

 วันที่ 19 มกราคม 2556 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตาน ี

 

นายอศัโตรา ญาบตั  

นกัขา่วนกัเขยีนอาวโุส วทิยากรโครงการอบรมนกัขา่วภาษามลาย ูโรงเรยีนนกัขา่วชายแดนใต ้

(DSJ) 

การ ท ารายการทวีภีาษามลายเูห็นดว้ยอยา่งยิง่คอื เราตอ้งมกีารใชภ้าษาทัง้สองแบบคอือยา่งเป็น
รายการขา่วตน้ชัว่โมงตอ้งเป็น ภาษามลายกูลาง แตพ่อเป็นรายการวเิคราะหข์า่วทีเ่ป็นรายการสนทนาก็
ใชภ้าษามลายถูิน่ โดยเฉพาะรายการทีม่เีป้าหมายส าหรับปัญญาชน รายการทีม่เีนือ้หาทีเ่ป็นวชิาการ
หรอืคุ๊ตบะหว์ันศกุร ์ตอ้งใชภ้าษามลายกูลางเพือ่เป็นการฝึกใหค้นดทูีน่ีท่ันกบัประชาคมอาเซยีน สว่น
รายการทีเ่ป็นการวเิคราะหก์ารเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรมก็สามารถใชภ้าษามลายถูิน่ 

ใน ความเป็นจรงิชาวบา้นมคีวามเขา้ใจภาษามลายมูาตรฐานเพราะเดีย๋วนีเ้ขามทีวี ีดาวเทยีมทีด่ชูอ่ง

มาเลเซยี ทวีอีนิโดนเีซยี ฟังเพลงมาเลเซยี คนทีม่กีารศกึษาระดับชัน้ 10 ซานาวหีรอืระดับมหาวทิยาลัย
เขา้ใจภาษามลายกูลาง โดยเฉพาะกลุม่ชนชัน้น าแลว้เขาจะพงึพอใจสือ่ทีใ่ชภ้าษามลายกูลางมากกวา่
สือ่ทีใ่ชภ้าษามลายถูิน่ ซึง่เมือ่เรามโีอกาสก็ควรเปิดพืน้ทีใ่หก้บัภาษามลายกูลางใหม้ากขึน้ จะเป็นการ
พัฒนาภาษามลายกูลางใหก้วา้งขวางขึน้ในบา้นเรา 

ใน มาเลเซยีเองก็เชน่กนั เมือ่กอ่นคนมาเลเซยีก็ชอบใชภ้าษาถิน่ของตนเองมากกวา่ ไมค่อ่ยยอมรับ
ภาษากลางมากนัก แตเ่มือ่มสีือ่ภาษากลางทีเ่ป็นสือ่สารมวลชนมากขึน้ ภาษามลายกูลางก็ไดรั้บการ
ยอมรับ บา้นเราก็อยากใหไ้ปถงึจดุนัน้ เทา่ทีส่งัเกตการณ์ใชภ้าษามลายขูองคนบา้นเราเดีย๋วนี ้อยา่งใน
พืน้ที ่อ.รอืเสาะ หรอืทีอ่ ืน่ๆ เริม่มกีารใชภ้าษาทีใ่กลเ้คยีงภาษามลายกูลางเพราะสือ่ทีเ่ป็นภาษามลายู
กลาง เขา้มาสูบ่า้นเรา 

 
 


