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คํานํา
ในรอบทศวรรษความขั ด แย ง และความรุ น แรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับจากวันที่ 4 มกราคม 2547
จากเหตุ ก ารณ ป ล น ป น ที่ ก องพั น พั ฒ นาที่ 4 ค า ยกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส เปนตนมา
“สื่อมวลชน” ถูกวิพากษวิจารณอยางรุนแรงวามีสวนสําคัญ
ในการขยายพื้นที่ความกลัวและความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้น
และยังเปนสวนหนึ่งที่หลอเลี้ยงความขัดแยงและความรุนแรง
ใหยืดเยื้อดํารงอยูจนไมเห็นทางออก ดวยเหตุปจจัยหลายอยาง
ที่สามารถโตแยงถกเถียงเรื่องแนวคิดและขอจํากัดการสื่อสาร
เพื่อสันติภาพเชิงลึกไดอีกมาก
แตถาลองขยายภาพพื้นที่การสื่อสารใน “สนามความ
รุ น แรง” จะพบว า มี สื่ อ หลากหลายประเภทที่ ข ะมั ก เขม น
มุง มัน่ ออกแบบทัง้ “สือ่ ” และ “สาร” เพือ่ ใหเกิดการแกไขปญหา
และออกจากความขั ด แย ง ที่ ซั บ ซ อ นในสถานการณ นี้ ก็ มี อ ยู
ไมนอย
มีการเกิดขึน้ ของ “สือ่ ใหม” จนกลายเปนพลังอํานาจใหม
ของคนในพื้นที่ เชน เว็บไซตสํานักขาวทางเลือก วิทยุชุมชน
ผูผ ลิตสารคดีอสิ ระ การผลิตหนังสือและวรรณกรรมใหมๆ ขึน้ มา
และการปรากฏตัวของ “นักขาวพลเมืองชายแดนใต” “เครือขาย
ชางภาพชายแดนใต” การจัดเวทีสาธารณะอยางชุกชุมของเครือขาย
นักศึกษาทีร่ ว มมือกันหลายองคกร ความหลากหลายของประเภท

การสือ่ สารดังกลาวไดถกั ทอจนกลายเปน “โครงขายการสือ่ สาร
ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม” ทีพ่ ยายามเปดพืน้ ทีแ่ ละสราง
บทสนทนาสาธารณะ รวมทั้งการกําหนดวาระขาวสารหลาย
ประเด็นอยางตอเนื่อง เพื่อเปลี่ยนวาทกรรมการใชความรุนแรง
ในการจัดการปญหา ไปสูวาทกรรมการออกแบบสังคมใหม
การกําหนดชะตากรรมของตนเอง และการอยูรวมกันภายใต
ความหลากหลายพหุวัฒนธรรม แมขอเสนอทางการเมืองผาน
สื่อเหลานี้จะไมไดเห็นพองตองกันทั้งหมดก็ตาม ก็ถือวาเปน
ขบวนการทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการแสวงหาทางออกที่ไมใช
ความรุนแรง อันเปนการขับเคลือ่ นหนุนเสริมและสรางบรรยากาศ
ให “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี” ใหคอ ยเปนคอยไป
และเดินไดอยางมั่นคงในอนาคต
อยางไรก็ตาม แมคนผลิต “สื่อใหม” ในพื้นที่นี้มีมากขึ้น
ก็จริง แตการเขาถึงขอมูลของประชาชนในระดับรากหญากลับ
อยูใ นระดับตํา่ เพราะการเปดรับสือ่ หรือการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของคนปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา
สํารวจโดยสถานความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
เดือนมิถุนายน 2553 พบวา ประชาชนรับรูสื่อจากโทรทัศน
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วิทยุชมุ ชน สือ่ จากมัสยิด คนในชุมชน
รานนํ้าชา คุยกับเพื่อน หอกระจายขาว ตามลําดับ พูดใหงายคือ
ชาวบานเนนเสพสื่อในชุมชนเปนหลัก ดังนั้น การคาดหวังให
“สื่อใหม” เปดพื้นที่ใหเสียงตาง เพื่อเคลื่อนสังคมชายแดนใต

ที่มา: จากการสํารวจของของสถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2553.

การเขาถึงขอมูลและการรับรูขาวสารของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแดนภาคใต

จนนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงในระดับทีเ่ รียกวา “เปนความหวัง” นัน้
ยังตองติดตามกันไปอีกพอสมควร
ที่นาสนใจ คือในหวงเวลาของความรุนแรงที่ยืดเยื้อ
ยาวนานนี้ ผูคนไมคอยรูจักและรับรูวาชะตากรรมของวิทยุ
ชุมชนชายแดนภาคใตกําลังทําอะไรอยู ชีพจรและลมหายใจ
ของพวกเขาเปนอยางไร โดยเฉพาะบริบทหลังการริเริ่มพูดคุย
สันติภาพ ระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการ
บีอารเอ็น (BRN) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เปนตนมา
โครงการสร า งสรรค ก ารสื่ อ สารแบบพหุ วิ ถี เ พื่ อ
กระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต ประเทศไทย (Creating
Multi-Track Communications for Peace process in
Southern Thailand) ของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต
(Deep South Watch) ซึ่ ง ได รั บ การสนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ
ซาซากาว า เพื่ อ สั น ติ ภ าพ แห ง ประเทศญี่ ปุ น ได จั ด ทํ า และ
สํารวจฐานขอมูลวิทยุชุมชนชายแดนใต และจากการตระเวน
จั ด เวที ร ะดมสมองเพื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร ก ารสื่ อ สารของ
เครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต รวมทั้งการประชุมกลุมยอย
หลายครั้งในทุกจังหวัด ทั้งปตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา พบประเด็นที่นาสนใจหลายประการ
อาทิเชน
สื่อวิทยุชุมชนไดสื่อสารขยายพื้นที่ทางการเมืองใหการ
“พูดคุยสันติภาพ” ในระดับแทร็ค 1 (ผูกุมทิศทางความรุนแรง

และการแกไขปญหา) ลงไปสูแทร็ค 3 ประชาชนรากหญา โดย
เฉพาะ ‘สถานีวทิ ยุมเี ดียสลาตัน’ และ “วิทยุ ‘Bicara Patani’
คุ ย ทุ ก เรื่ อ งที่ ค นปาตานี ต อ งการ” ได ย กระดั บ ให พ้ื น ที่ ส่ื อ
ทางเลือก สื่อทองถิ่นในจังหวัดชายแดนใตกลายเปนพื้นที่กลาง
หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ และยกระดับประเด็นการ
พู ด คุ ย สนทนาในแทร็ ค 3 สะท อ นเสี ย งจากชาวบ า นให รั ฐ
ไดยินมากขึ้น ทําใหภาคประชาสังคมและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบติดตามขอตกลงสันติภาพในอนาคตไดวาสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของคนในพื้นที่หรือไม ทั้งยังเปนการสราง
บรรยากาศของกระบวนการสันติภาพใหคนในพื้นที่สามารถ
พูด ‘ขอเสนอทางการเมือง’ จากฝายที่เห็นตางจากรัฐได จาก
สิ่งที่ไมกลาพูด พูดไมได กลายเปน “บทสนทนาสาธารณะ”
ไดมากขึ้น
และในอนาคตยังจะเกิดสถานีวิทยุชุมชนใหม “‘Peace
Radio’ กับความมุง มัน่ ของ ‘อัสโตรา โตะราแม’ ทีต่ อ งการเปน
วิทยุที่ดีที่สุดในการใหขาวสาร การวิเคราะหขาวที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพ
ทํ า ให ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ตองเปดพื้นที่การสื่อสารขยายพื้นที่ทางการเมือง
ของภาครั ฐ ให ม ากขึ้ น โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเป น
อัตลักษณมลายูมุสลิม เปดวิทยุภาคภาษามลายู 24 ชั่วโมง
“ซั ว รอกี ต อ” แข ง ขั น กั บ วิ ท ยุ ชุ ม ชนภาคภาษามลายู ที่ มี
จํานวนมากในพื้นที่

ยังพบวาในจํานวนวิทยุชมุ ชนชายแดนใตทงั้ หมด มากกวา
ครึ่งหนึ่งเปนวิทยุชนชนภาคภาษามลายูที่สื่อสารหลักศาสนา
อิ ส ลามให เ ป น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของประชาชนในพื้ น ที่
ความรุนแรง เชน “สถานีตะอาวุล วิทยุโดยชุมชนเพื่อสังคม
โลกมุสลิม” ที่พยายามยืนหยัดมานับสิบป จนกระทั่งขยาย
สัญญาณครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต และพัฒนาสู
ทีวีออนไลนใหอิสลามิกชนรับชมไดทั่วโลก
ขณะเดียวกัน เราคนพบชองทางการสื่อสารของกลุม
คนไทยพุทธ “วิทยุพระพุทธศาสนากลางไฟใต” และ “วิทยุ
ชุมชนคริสเตียนยะลา: หวัง “พระเจาจะเปลี่ยนจิตใจของ
ผูใชความรุนแรง” ซึ่งเปนคนชายขอบของคนสวนนอยในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตที่พยายามใชการสื่อสารเชื่อมโยงความ
เปนชุมชนใหดาํ รงอยูใ หไดในสถานการณความขัดแยงและรุนแรง
ที่พยายามฉีกและทําลายความสัมพันธของกลุมชาติพันธุตางๆ
ในพื้นที่
เราเห็นความเขมแข็งของเครือขายผูหญิงภาคประชา
สั ง คมชายแดนใต ที่ ผ ลิ ต รายการวิ ท ยุ “‘We Voice’:
เสียงผูหญิงเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ” ที่กระจาย
เนื้ อ หาไปออกอากาศในหลายสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จ น
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งผูผลิตรายการคือ
ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ที่กาวพนความเจ็บปวด
ลุกขึ้นมาสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจ สื่อสารเรื่องสิทธิตางๆ
ใหความรูเ รือ่ งกระบวนการสันติภาพ และซอมแซมความสัมพันธ

ที่แตกราวระหวางคนไทยพุทธและมุสลิม
ภายใต ก ารขั บ เคลื่ อ นอย า งเงี ย บสงบของวิ ท ยุ ชุ ม ชน
ประเภทตางๆ ทั้งเจาของสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ และ
ผูผ ลิตรายการตองพยายามสรางสมดุลขาวสาร เพราะพวกเขาอยู
ทามกลางกระบอกปนของทุกฝาย นักจัดรายการวิทยุบางคน
และเจาของสถานที่วิทยุบางแหงในพื้นที่แดงออกปากถึงความ
ไมสบายใจทีต่ อ งอานขาวของฝายความมัน่ คงดานเดียว จึงเลือก
ทีจ่ ะไมอา นขาวสารทางราชการเสียเลยดีกวา และเกือบทุกสถานี
วิทยุในพื้นที่แหงนี้ยอมเขารวมเปน “เครือขายวิทยุเพื่อความ
มั่นคงของ กอ.รมน.” ตองยอมใหภาครัฐลิงครายการขาวมา
ออกอากาศเพื่อความอยูรอดของสถานี
มากกว า “ประเด็ น ความมั่ น คง” แล ว สถานี วิ ท ยุ
ชุ ม ชนภาคภาษามลายู ยั ง ต อ งต อ สู อ ยู ร อดให ไ ด ภ ายใต ก ฎ
การจัดระเบียบใหมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ดั ง นั้ น จึ ง มี วิ ท ยุ ชุ ม ชนจํ า นวนหนึ่ ง ล ม หายตายจากไปและ
อยูระหวางประกาศขายสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายแหง ถึงกับ
มี ข อ เสนอจากบางสถานี ว า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
นาจะมีการยกเวนระเบียบบางขอใหพื้นที่นี้ เปน “เขตพิเศษ
การสื่อสารเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม” ไมใช “เขตพิเศษเพื่อ
การสื่อสารความมั่นคง” ดังที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการใน
เรื่องนี้อยู

ทั้ง 13 เรื่องราวของผูคน/สถานีวิทยุที่คณะผูเขียนได
นําเสนอในหนังสือเลมนี้ เปนเพียงตัวอยางของการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีจากจุดยืน มุมมอง
ของพวกเขาและเธอ และเห็นการตอสูเ พือ่ ตอลมหายใจของสถานี
วิทยุชุมชนใน “สนามความขัดแยง” ที่สะทอนการอยูรอดของ
วิทยุชุมชนก็คือความอยูรอดและความเขมแข็งของชุมชนนั้นๆ
โดยปริยาย
ความตั้งใจ ผนวก “ฐานขอมูลวิทยุชุมชนชายแดนใต”
ไวทายเลม เพื่อใหเครือขายภาคประชาสังคมทั้งในและนอก
พื้นที่ชายแดนใต (คนทํางานในแทร็คสองของกระบวนการ
สันติภาพ) ไดเห็นพื้นที่การสื่อสารของประชาชนรากหญา และ
คิดใหออกวาจะเชือ่ มโยงการทํางานของแทร็คสองและแทร็คสาม
ให เข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ได อ ย า งไร เพราะจากประสบการณ
ของโรงเรียนนักขาวชายแดนใต กับการสงจดหมายขาว ‘DSJ
News Moniter’ และ ‘ซีนารัน’ หนังสือพิมพภาษามลายู
ใหสถานีวิทยุชุมชนไดอานออกอากาศ นับเปนแหลงอางอิง
และ “หลังอิง” เปนเสียงจากฝายที่สาม ที่นําไปสูการสราง
สนามสนทนาทางอากาศนี้ใหกลายเปน “พื้นที่สาธารณะที่
ปลอดภัย” ได
และจาก “สนามสนทนา” “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย”
ดังกลาว จะไปสู “สนามสันติภาพ” ไดอยางไร ภาคประชาสังคม
จะลงไปชวยเกื้อหนุนการทํางานของเครือขายวิทยุชุมชนใหเกิด
ความคิดที่หลากหลาย เครือขายที่มากขึ้น เพื่อนําไปสูปลายทาง

สันติภาพเชิงบวกไดอยางไร ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
จุดประกายความคิดใหพวกเราในบทที่วา “ทําไมวิทยุชุมชนจึง
สําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’?
ทั้งหมดนี้ จึงเปนเพียงจุดเริ่มตนของ “เสียงในสนาม
สันติภาพ” ที่ตองชวยกันขยายพื้นที่ใหมากขึ้น.
ฐิตินบ โกมลนิมิ
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
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“ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี” :
ทําไมวิทยุชมุ ชนจึงสําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’ ?1
ฮัสซัน โตะดง

“ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี” บรรยาย ทําไมวิทยุ
ชุมชนจึงสําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’ ในการระดมสมอง
กับเครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต ชี้กระบวนการสันติภาพ
เปน “บทสนทนา” หรือวาทกรรมที่มาจากการทํางานรวมกัน
ของผูค นหลายฝายเพือ่ สรางพลังอํานาจทางการเมือง ทีต่ อ งการ
แกความขัดแยงดวยสันติวิธี ความสําคัญของการสรางสนาม
การพูดคุยและการสื่อสารสาธารณะเพื่อใหทุกคนกระโดด
เขามารวมแมจะคิดตางกัน มีความหลากหลายทั้งศาสนาและ
ชาติพันธุก็ตาม
ต อ ไปนี้ เ ป น การถอดความจากการบรรยายของ
ผศ.ดร.ศรี ส มภพ จิ ต ร ภิ ร มย ศ รี ผู อํ า นวยการศู น ย เ ฝ า ระวั ง
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557. http://www.
deepsouthwatch.org/dsj/5218
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สถานการณภาคใต (Deep South Watch) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในการประชุมระดมสมองเพือ่
พัฒนายุทธศาสตรเครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต เมื่อวันที่
12 มกราคม 2557 ทีโ่ รงแรมปารควิว อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีตวั แทน
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดยะลาเขารวมประมาณ 10 สถานี
ซึ่งมีเนื้อหานาสนใจใหวิธีคิดเกี่ยวกับการทํางานและขับเคลื่อน
สังคมโดยวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่สามารถ
มีบทบาทในการสรางพื้นที่กลางในการแกปญหาความขัดแยง
อยางสันติไดอยางไร
เปนการบรรยายที่อยูบนฐานของประสบการณและการ
ทํางานรวมระหวางศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตกบั เครือขาย
วิทยุชมุ ชนในพืน้ ทีม่ าระยะเวลาหนึง่ ทีผ่ า นมา มีความโดยสรุปดังนี้
จากวาทกรรมความรุนแรง สูวาทกรรมสันติภาพ
“...กระบวนการสั น ติ ภ าพเป น เรื่ อ งของการสร า ง
บทสนทนาหรือวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรมในที่นี้ไมใช
เพียงแคศลิ ปะการพูด สํานวนโวหาร วาทศิลป หรือคําพูดเทานัน้
แตเปนเรื่องของความคิดหรือกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน
อยางเปนระบบ หรือชุดของความคิดทีม่ คี วามเชือ่ เหตุผลบางอยาง
รองรับ ที่มาจากการทํางานหรือปฏิบัติรวมกัน เปนการทํางาน
ที่มีอํานาจหรือมีพลังทางการเมือง”
ดังนั้น วาทกรรมหรือบทสนทนาที่เปนระบบไมใชเปน
เพียงแคใครคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาแลวจะเปนวาทกรรมได แต

เสียงในสนามสันติภาพ :

บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง
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เปนการสรางบทสนทนาหรือสรางการพูดคุยกันอยางมีความหมาย
มีการผลิตซํ้า ผานการคิด สรุปบทเรียน หรือการแลกเปลี่ยน
ระหวางบุคคลหลายๆ คน จนกระทั่งทําใหเกิดชุดของความคิด
ขึน้ มาอยางเปนระบบ เชน ‘กระบวนการสรางสันติภาพ’ ก็เปน
การสรางบทสนทนาหรือความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องการแกปญหา
ความขัดแยง จากเดิมใชความรุนแรง แตหันมาใชสันติวิธีในการ
แกปญหา
ในแงนี้ การสรางสันติภาพจะตองมีวาทกรรมหรือการ
สรางบทสนทนา ที่นํามาสูการคิดและการพูดของคนในสังคม
ในบทสนทนาของการแกปญหาที่เกิดขึ้น มีทั้งที่เปนสวนตัวและ
สวนรวม แตการสรางบทสนทนาในการแกปญหาดวยสันติหรือ
สันติภาพ มีลกั ษณะพิเศษคือจะตองสรางกระบวนการ หรือรูปธรรม
ของวาทกรรม หรือปฏิบัติการขึ้นมาดวย
เมือ่ บทสนทนาถูกสรางขึน้ จะถูกตัง้ ชือ่ และใหความหมาย
ขยายความ วิเคราะห และเกิดความรูสึกอะไรบางอยางรวมกัน
ในทีส่ ดุ แลว ทําใหเกิดการวินจิ ฉัยหรือตัดสินใจเลือกอะไรบางอยาง
ที่เปนแนวทางเดียวกัน
วิทยุชุมชน คือผูสราง ‘สนามการสนทนา’
ทั้งนี้ บทสนทนาจะเกิดขึ้นไดตองมีความสัมพันธกันใน
วงกวาง สิง่ ทีน่ า สนใจคือวิทยุชมุ ชนเปนสนามในการพูดคุยหารือ
แลกเปลี่ยนบทสนทนาของคนในสังคมในระดับทองถิ่นหรือ
ชุมชนที่ลึกลงไป ซึ่งการสรางบทสนทนาเชนนี้ เปนสวนหนึ่งของ
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การสรางสันติภาพ เพราะในรอบปที่ผานมา บทสนทนาที่เปน
แนวทางสันติภาพไดเกิดขึ้นแลว ในลักษณะที่ทุกคนไมอยาก
ใชความรุนแรงหรือการฆากัน เพราะทุกคนมีความตองการ
ความสงบ สันติสุข
สิ่งนี้เปนลักษณะพิเศษของกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งการ
สรางบทสนทนาตองอาศัยเพื่อน พรรคพวก เครือขายที่มีความ
สัมพันธกันระหวางประชาชนกลุมตางๆ รวมทั้งระหวางองคกร
ภาคประชาสังคมทั้งระดับสูง ระดับกลาง และรากหญา จนเกิด
ความสัมพันธในวงกวางมากขึ้น
ในบทสนทนาอันนี้ ทําใหเกิดสนามการพูดคุยเรือ่ งสันติภาพ
หรือไมตองการความรุนแรงขึ้นมาแลว คือสนามที่รัฐบาลไดไป
พูดคุยกับขบวนการ BRN หรือขบวนการอืน่ ๆ แมจะมีคนเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ตาม แตก็ทําใหความคิดเรื่องสนามสันติภาพนี้
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขยายตัวออกไปมากขึ้นจนกลายเปน
พลังอํานาจของภาษาหรือวาทกรรมหลักในสังคม
มากกว า นั้ น สื่ อ ระดั บ ชาติ ก็ นํ า เสนอเรื่ อ งการพู ด คุ ย
สันติภาพ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ ที่สําคัญสื่อใน
ระดับทองถิ่นที่มีการขยายตัวอยางมากในการนําเสนอเรื่องการ
พูดคุยสันติภาพในชวงหนึ่งปที่ผานมา
จาก ‘สนามการสนทนา’ สู ‘สนามสันติภาพ’
การทีม่ กี ารพูดคุยสนทนาในเรือ่ งสันติภาพมากขึน้ ในสังคม
หรือ ‘สนามสันติภาพ’ มีลกั ษณะเดน คือ ทําใหเกิดความสัมพันธ
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หรือเกิดการปฏิสมั พันธตอ กัน เปนการปฏิสมั พันธระหวางการสราง
วาทกรรมกับบทสนทนา เพือ่ ทายทีส่ ดุ หวังผลใหแปรเปลีย่ นความ
สัมพันธทค่ี วามขัดแยงทีม่ อี ยูแ ละทําใหเกิดการแปรเปลีย่ นลักษณะ
การมองความขั ด แย ง ภายในความคิ ด ของผูค นในสั ง คมด ว ย
เพราะความคิดของคนมีความแตกตางกันตอความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
และเปนทีน่ า สังเกต ขณะนีค้ นมุสลิมและไทยพุทธในพืน้ ที่
ความขัดแยงเริ่มเดินในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องที่จะทําอยางไร
เพื่อใหเกิดสันติภาพ ถึงแมวาจะมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน
ทั้งหมดก็จริง แตมีจุดรวมมากขึ้น เมื่อมีจุดรวมการพูด การคิด
การสนทนา ในพื้นที่ใหมๆ ก็เกิดขึ้น
ความสัมพันธตรงนี้เหมือนกับสนามใหมในการเลน คือ
‘สนามของการพูดคุยถกเถียงในการสรางบทสนทนา’ เพือ่ ทีจ่ ะ
แกปญหาดวยสันติวิธี เหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกโยนลงไปในสนาม
จะมีคนมาเลนมากขึน้ เรือ่ ยๆ วงก็จะใหญไปเรือ่ ยๆ ความสัมพันธ
ใหม ๆ จะเกิ ด ขึ้ น ตรงนี้ เ ป น การปฏิ บั ติ ก ารทางการสื่ อ สาร
(communicative actions) คนจํานวนมากเขามารวมในการ
สื่อสารตรงนี้ อยางมีพลังและมีกลไกของการสื่อสารพัฒนาการ
มาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ วิทยุชมุ ชน ไดเขามามีบทบาทมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ในการสรางบทสนทนา สรางการสื่อสาร หรือการสรางสนาม
สําหรับกลุมพลังในสังคมภายในชุมชนหรือภายในจังหวัด
รวมถึง พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ดวยความทีม่ กี ารปฏิสมั พันธตอ กันของผูค น
ทําใหเกิด ‘พื้นที่กลาง’ หรือการสื่อสารรวมกัน
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กล า วโดยสรุ ป ในกระบวนการทางวาทกรรมหรื อ
กระบวนการสรางบทสนทนานี้ จะนํามาซึ่งสนามหรือพื้นที่
รวมกัน เราจึงถือการมีอยูของความขัดแยง เราสามารถพูดถึง
ความรุนแรงวาทําไดหรือไม ความขัดแยงมีอยูไ ดเปนเรือ่ งธรรมดา
แตไมใชความรุนแรงไดหรือไม ไมฆา กันไดหรือไม พูดกันธรรมดาๆ
ไดหรือไม เจรจาหรือเสวนากัน ดีกวาการใชปนหรือระเบิด อันนี้
คือสิ่งที่เราเห็นในภาพที่ผานมา
ความคิดที่หลากหลาย เครือขายที่มากขึ้น นําสูสันติ
ในกระบวนการสรางบทสนทนา ไมเปนจําเปนที่จะตอง
หาทางออกเพี ย งทางเดี ย วเท า นั้ น อาจจะมี ห ลายทางก็ ไ ด
แตกระบวนการหรือวิธีการพูดคุยไดเกิดขึ้นแลว เพราะฉะนั้น
การสรางบทสนทนา การสรางสนามของการพูดคุย หรือการ
สรางวัตถุ เพื่อการสนทนา เปนกระบวนการแกปญหาที่เนน
วิธีการหรือกระบวนการมากกวาไปเนนที่ผลสุดทายของการ
แกปญหา
อั น นี้ เ ป น จุ ด ที่ มี พ ลั ง ทํ า ให เ กิ ด โครงสร า งหรื อ กลไก
บางอย า ง ในสั ง คมที่ พ ยายามจะแก ป ญ หาในแนวทางสั น ติ
ซึ่ ง โครงสร า งนี้ จ ะสนั บ สนุ น กระบวนการสั น ติ ภ าพที่ เ กิ ด ขึ้ น
คลายกับวา พูดกันไปเรื่อยๆ จนทําใหเกิดการหนุนเสริมซึ่งกัน
และกัน จนกลายเปนโครงสรางรองรับเปนกลุม องคกร สถาบัน
และเครื อ ข า ยสั ง คมที่ ซั บ ซ อ น เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด การแก ป ญ หา
อยางสันติ
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พื้นที่สื่อสารคือพื้นที่สาธารณะ
สุดทายแลว การสรางบทสนทนา หรือชุดความคิด ชุดของ
วาทกรรม ทําใหเกิดพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ พี ลังมาก เปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทีร่ วมคนหลากหลายความคิด หลายกลุม ไมวา ชนชัน้ อาชีพ ศาสนา
ชาติพนั ธุ เขามารวมกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ พืน้ ทีส่ าธารณะอันนีจ้ ะเปน
ตัวสรางสนามในการรวมกันแกปญ
 หา โดยใชภาษา ใชสญ
ั ลักษณ
ที่มีความหมายที่ดี มีความสงบสันติ หรือไมใชความรุนแรง ไมวา
คําพูดหรือการกระทํา ยอมรับความแตกตาง ภาษา หรือสัญลักษณ
ที่สรางขึ้นมามีความสําคัญอยางมากและเปนสื่อที่จะแกปญหา
โครงสรางสําคัญทีจ่ ะมารองรับคือบทบาทของการสือ่ สาร
ซึ่งมีวิทยุชุมชน สื่อทองถิ่น ที่จะนําผูคนไปสูความคิดใหม ความ
สัมพันธใหม อารมณใหม ภาษาใหม ที่ตองการใหเกิดสันติ
นอกจากนี้ ยังตองทําใหเปนพื้นที่กลางที่มีความปลอดภัยดวย
หมายถึงบุคคลที่เขามาอยูในพื้นที่นี้แลวจะไมถูกทําราย ถูกขมขู
คุกคาม ไมสรางความหวาดกลัว ประนามหยามเหยียด หรือทําให
เกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
มีความนาสนใจที่วา ในรอบปที่ผานมา คนที่ทํากิจกรรม
ในพื้ น ที่ ส าธารณะ ไม ว า จะเป น องค ก รภาคประชาสั ง คม
นักวิชาการ หรือกลุม ตางๆ จะมีความปลอดภัย ไมถกู คุกคามจาก
ทุกฝาย ไมถกู ทําราย ทีเ่ ปนจุดทีท่ าํ ใหเรามีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้
วา พื้นที่สาธารณะที่มีการสื่อสารอยางสันตินั้น เปนพื้นที่
ที่ปลอดภัย และเราเชื่อมั่นวาจะนําไปสูการแกปญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหกระบวนการนี้เดินตอไปเปน
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สนามใหมหรือพื้นที่ใหมสําหรับการแลกเปลี่ยนหรือปฏิสัมพันธ
ทางวาจา หรือ ภายในความคิด ภายในพื้นที่ที่มีความรุนแรง
ความนาสนใจอยูท ว่ี า เพราะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
ขณะนี้ มีความรุนแรงที่สูงสุดของประเทศ มีการใชความรุนแรง
ตอเนื่องยืดเยื้อมาแลว10 ป และยังไมเห็นจุดสิ้นสุดของความ
ขัดแยง มีคนเสียชีวิตเกือบ 6,000 คน บาดเจ็บนับหมื่นคน และ
มีผลกระทบอื่นๆ อีกจนยากแกการประเมินความสูญเสีย
ในสถานการณความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ นี้ หากสามารถสราง
พื้นที่สาธารณะขึ้นมาไดถือเปนสิ่งที่สรางสรรคและมีคุณคาเปน
อยางยิง่ เราจึงอยากระดมความคิดและระดมสมอง เพือ่ จะสราง
พืน้ ทีส่ าธารณขึน้ มา โดยไมจาํ เปนทีจ่ ะตองมีความคิดทีเ่ หมือนกัน
แตถาชวยสรางพื้นที่นี้ขึ้นมารวมกันโดยเครือขายวิทยุชุมชนก็
สามารถทีจ่ ะมีบทบาทในกระบวนการนีไ้ ดและเปนบทบาททีส่ าํ คัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากวิทยุชุมชนนั้นสามารถเชื่อมตอกับประชาชน
ในระดับฐานราก ระดับรากหญาไดมากกวาสื่ออื่นๆ ที่มีอยูใน
ขณะนี้
พูดใหชดั ขึน้ ในโครงสรางการแกปญ
 หาความขัดแยงทีใ่ ช
ความรุนแรงในสังคม มีอยู 3 ชั้น ชั้นบนสุด คือผูที่กุมทิศทางการ
ใช ค วามรุ น แรงและการแก ไขป ญ หาความขั ด แย ง อั น ได แ ก
ตั ว แทนของรั ฐ บาลหรื อ ตั ว แทนขบวนการบี อ าร เ อ็ น ที่ อ ยู ใ น
กระบวนการพูดคุยกัน ซึ่งจะเดินไปไดหรือไม ยังเปนเรื่องที่
ต อ งเฝ า มองและติ ด ตามอยู แต สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ชั้ น ที่ 2 คื อ
ภาคประชาสังคม และ ชั้นที่ 3 ภาคประชาชนในระดับรากหญา
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ซึง่ เปนฐานทีก่ วางใหญมาก ถือเปนชัน้ ทีม่ พี ลังมาก และการสราง
การสื่อสารสาธารณะจากชั้นที่ 2 และ 3 ขึ้นมาจะเปนตาขาย
รองรับหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพใหชั้นที่ 1ดวย
“เราจึงเชื่อวาการที่มาระดมสมองกันของเครือขายวิทยุ
ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จะเปนหัวใจสําคัญในการแก
ปญหา ในกระบวนการสันติภาพ จึงอยากใหคยุ กันตอไป หลายทาน
อาจมีองคกรตัวเองอยูแ ลว ลองมาคุยกัน เชือ่ วานีค้ อื สวนหนึง่ ใน
การสรางสนาม หรือขยายสนามการพูดคุยกันเรือ่ งการแกปญ
 หา
โดยสันติ เราไมตองคิดเหมือนกันก็ได แตเราพูดคุยกันได”
และนีค้ อื บทบาททีส่ าํ คัญของวิทยุชมุ ชนชายแดนภาคใต
ที่กําลังถูกทาทายในสนามของความขัดแยงและรุนแรง วาจะ
เคลื่ อ นตั ว ไปสู ‘การสร า งสนามสั น ติ ภ าพ’ ในแนวทางนี้
ไดอยางไร?.
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‘พัชรา ยิ่งดํานุน’ :
วิทยุ ม.อ.ปตตานีกับการทํางานบนเสนทางสันติภาพ
ยารีนา กาสอ
มาดีหะห วายูโซะ

สื่อวิทยุ ม.อ.ปตตานี กับการทํางานบนพื้นฐานของการ
สื่อสารเชิงสันติภาพ มีรูปแบบรายการที่หลากหลายเกาะติด
สถานการณบนพื้นที่ในมิติ 3 วัฒนธรรม ครอบคลุมทุกกลุม
เปาหมาย1
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางสาว
พัชรา ยิ่งดํานุน นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ม.อ.ปตตานี FM 107.25 MHz. หนึ่งในผูทํางานดานสื่อสาร
มวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนการขับเคลื่อนในเรื่อง
กระบวนการสันติภาพแบบบริการสาธารณะ ใหผูฟงมีสวนรวม
และสามารถเลือกสรรรายการไดอยางหลากหลาย

1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4753.
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DSJ : สื่อวิทยุของม.อ.ปตตานีขับเคลื่อนรายการใดบาง
ที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
พัชรา : รายการทีท่ างสถานีดาํ เนินการเองในชวงเวลาของสถานี
ที่เปนการบริการสาธารณะ ไดแก รายการ “รักกัน ชวยกัน
ชายแดนใต” ออกอากาศวันจันทร-ศุกร เวลา 13.10-14.00 น.
และรายการ “รวมแรงรวมใจชวยกันชายแดนใต” ออกอากาศ
วันจันทร-ศุกร เวลา 15.35-17.00 น. มีชว งเบรกสําคัญสนับสนุน
ร ว มในรายการเฉพาะวั น จั น ทร - อั ง คาร เพื่ อ ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวกระแสสันติภาพ “เสียงวานีตา ผูหญิงชวนคุย” โดย
ความรวมมือของผูหญิงยุติความรุนแรง แตละเรื่องจะมีการสรุป
ทั้งภาษาไทยและมลายู
DSJ : ผูจัดรายการคือใคร กระบวนการทํางานเปนอยางไร
รูปแบบรายการเปนอยางไรบาง
พัชรา : เปนนักจัดรายการของสถานีจดั กันเอง เพราะมีการทํางาน
เปนทีม เหมือนกับเปนกองบรรณาธิการสํานักขาวทั่วไป โดย
เฉพาะเรือ่ งการตัง้ ประเด็นในแตละวันทีจ่ ะออกอากาศในรายการ
ควบคูกับการทําขาวในพื้นที่ดวย
ยกตัวอยางรูปแบบรายการ “รักกันชวยกันชายแดนใต”
แรกเริม่ ทีจ่ ะมีการพูดคุยกันในเรือ่ งสันติภาพระหวางฝายรัฐบาล
และ BRN มีการติดตามลําดับพัฒนาการของเหตุการณตลอด
ตั้ ง แต มี ก ารลงบั น ทึ ก ข อ ตกลงเพื่ อ ริ เริ่ ม การพู ด คุ ย สั น ติ ภ าพ
ระหวางทั้งสองฝาย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ณ กรุง

เสียงในสนามสันติภาพ :
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กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย มีการสัมภาษณนักวิชาการใน
พื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐมีมุมมองอยางไร เชน
ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กอ.รมน.
ภาค 4 สวนหนา เปนตน รวมถึงการขับเคลือ่ นของภาคประชาสังคม
อยางกลุม สตรี เชน สมาคมสตรีจงั หวัดชายแดนภาคใตเพือ่ สันติภาพ
(Deep Peace) และสมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ (WE Peace)
สิ่งที่ทําคูขนานกันไปคือ การเกาะติดตามสถานการณ
ความรุนแรงในพื้นที่วามีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงเกิดจากปจจัยใด
มีการวิเคราะหสถานการณในทีมและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ติดตามฐานขอมูลการเก็บสถิติการ
ก อ เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงและผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ของศู น ย
เฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) เชนกัน
รวมทัง้ ตัง้ ประเด็นกระบวนการสันติภาพวามีการเปดพืน้ ทีอ่ ยางไร
DSJ : กลุมเปาหมาย หรือกลุมผูฟงของแตละรายการ
คือใครบาง?
พัชรา : รายการ “เสียงวานีตา ผูหญิงชวนคุย” เปนกลุมผูหญิง
สวนรายการ “รักกันชวยกันชายแดนใต” และ “รวมแรงรวมใจ
ชวยกันชายแดนใต” กลุม เปาหมายจะมีความหลากหลาย ทัง้ ไทย
พุทธ-มุสลิม หนวยงานราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
DSJ : ในแตละรายการมีการสัมภาษณเพื่อฟงเสียงสะทอน
จากประชาชนทั่วไปหรือไม อยางไร
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พัชรา : มีการสัมภาษณสดในรายการ หรือถายทอดเสียงในสถานี
เราลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณในหลากหลายมุมมองของแตละบุคคล เชน
ภาครัฐ ทหาร ตํารวจ ประชาชน ผูไ ดรบั ผลกระทบ สตรี นักศึกษา
และคนทํางานดานกระบวนการสันติภาพ ถือเปนการทํางาน
ที่ครบทุกองคประกอบ แตตองอยูในกรอบเชิงนโยบายภายใต
สถานการณ เขารวมในเวทีตางๆ โดยเขาถึงขอมูล เพื่อใหผูฟง
สามารถรับฟงขาวสารที่หลากหลาย ทั้งนี้รวมไปถึงสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานดวย เพื่อใหเห็นกระบวนการของ
ทุกฝายที่มีการขับเคลื่อนอยางไร และมองภาพรวมตอไปจะเปน
ไปในทิศทางใด
DSJ : เนื้อหาในรายการมุงเนนการนําเสนอในแนวทางใด
การขับเคลื่อนนโยบายของสถานีเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในดานใด
พัชรา : สวนใหญตามเหตุการณในพื้นที่ ไมไดแยกสวนเฉพาะ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เชน รายการ “รวมแรงรวมใจ” เราจะรวมอยางไร
กับสถานการณนนั้ ๆ ทัง้ เรือ่ งของสถานการณ สันติภาพ เศรษฐกิจ
ปากทองชุมชน เรามุง เนนการสือ่ สารทีน่ าํ ไปสูส นั ติภาพ ทัง้ ความ
สงบสุข ความเขาใจ ลดความเกลียดชัง และการงดใชความรุนแรง
โดยเริม่ จากการเปนตนแบบสือ่ สาธารณะเพือ่ เพือ่ นมนุษย
เกาะติด สถานการณความรุนแรงที่ประชาชนเดือดรอนและ
ตองการความชวยเหลือหากเกิดวิกฤติอาทิเชน พยากรณอากาศ
พายุ ไฟฟาดับ ฯลฯ

เสียงในสนามสันติภาพ :
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DSJ : เรื่องที่นาสนใจและนําเสนอในชวงนี้คือเรื่องใด
สงผลตอสันติภาพอยางไร
พัชรา : ขณะนี้ติดตามประเด็นราคายางที่สงผลตอความสงบสุข
ของประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต การกอม็อบสงผลกระทบในหลาย
ดาน ทัง้ ความมัน่ คงในเรือ่ งของคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของคน
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ซึ่งเปนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ไมใชแคเหตุการณสงบ
อยางเดียว ยังมีเรือ่ งอืน่ แฝงอยูด ว ย มองแบบองครวมวาสันติภาพ
จะเกิดขึ้นไดอยางไร หากไมเริ่มจากหัวใจของคนกอน
ตราบใดที่คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจในพื้นที่
ยั ง ส ง ผลต อ ราคาพื ช ผลทางการเกษตร แทนที่ จ ะมองกลไก
ตลาดโลก หันกลับมาสรางเศรษฐกิจในประเทศโดยนโยบายตอง
มีความชัดเจนในระยะยาว ลดปจจัยการผลิต เรงกระตุนตลาด
ภายในประเทศอยางไร เรามีตนทุนการผลิตที่ดีอยู แตกระทบ
ในเรื่องเหตุการณความรุนแรง
DSJ : กระบวนการสันติภาพในมุมมองเปนอยางไร
พัชรา : มองวาเปนทางออกทีจ่ ะคลีค่ ลายและยุตเิ หตุการณความ
รุนแรงได หากตางฝายยอมรับ เคารพซึง่ กันและกัน ไมมกี ารแบง
เชื้อชาติ ศาสนา ยศถาบรรดาศักดิ์ อาชีพ เชื่อมั่นวา ตราบใดที่
คนไม จั บ อาวุ ธ พยายามหาจุ ด ร ว มในการหาทางออก มอง
จิตสํานึกของความเปนมนุษยทเี่ ปนพีน่ อ งกัน อยากเห็นความสงบ
สุ ข ที่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย ไ ม ล ม ตายจากสถานการณ ค วามขั ด แย ง
สันติภาพก็จะเกิดขึ้นได
กรณี ก ารเจรจาของภาครั ฐ และ BRN ซึ่ ง อยู ภ ายใต
รัฐธรรมนูญเดียวกัน แมวา ทุกฝายคิดตางกัน แตหากมองเปาหมาย
เดียวกัน หยุดอุดมการณที่ใชความรุนแรง โดยการปลุกพลังของ
คนในพืน้ ทีต่ อ สูเ พือ่ ความถูกตองของสวนรวม ใชหวั ใจของความ
เปนมนุษยสอ่ื สารกัน ไมใชอารมณตาํ หนิ หรือวิจารณผอู น่ื เริม่ จาก
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ตนเอง ใชหัวใจความเปนมนุษยคลี่คลายปญหา จะทําใหการ
ขับเคลื่อนสันติภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน
วิทยุ ม.อ. ปตตานี เปนพืน้ ทีส่ อื่ สารอีกแหงหนึง่ ทีพ่ ยายาม
เป ด มุ ม มองเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจกระบวนการสั น ติ ภ าพใน
มิ ติ ต า งๆ ด ว ยมุ ม มองอั น หลากหลายของผู ค นที่ สั ม พั น ธ ใ น
“สนามความขัดแยง”.
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‘We Voice’ :
วิทยุเสียงผูหญิงเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพ
ยารีนา กาสอ
โซเรดา หะยีมะสาและ

พลังและเสียงผูหญิงผูไดรับผลกระทบ รวมกลุมผลิต
รายการวิทยุเนนการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพของกลุม
ผู ห ญิ ง ในสถานการณ ที่ ผู ห ญิ ง ต อ งเป น เหยื่ อ และต อ งการ
การชวยเหลือเยียวยา
โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางอัสรา
รัฐการัณย นักจัดรายการวิทยุ หนึ่งในผูขับเคลื่อนการทํางาน
ดานการสือ่ สารในรายการวิทยุเครือขายผูห ญิงภาคประชาสังคม
จั ง หวั ด ชายแดนใต ที่ ผ ลิ ต รายการวิ ท ยุ เ น น การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการสันติภาพของกลุม ผูห ญิงในสถานการณทผี่ หู ญิงตอง
เปนเหยื่อและตองการการชวยเหลือเยียวยา1

1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4765
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DSJ : สื่อวิทยุของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคม
มีขับเคลื่อนรายการใดบางที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
อัสรา : เครือขายผูห ญิงภาคประชาสังคมชายแดนใตจะมีการผลิต
รายการวิทยุทกุ ป จะแบงเปนสองชวง ในชวงเดือนตุลาคมปน้ี จะ
เปนการออกอากาศชวงที่ 2 โดยเราผลิตรายการวิทยุเปนตอนๆ
แลวจัดสงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือขายซึ่งตอนนี้
มีทั้งหมด 13 สถานี ที่สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด
ตอนนี้เราไดผลิตรายการวิทยุชื่อรายการวา “เสียงจาก
ผูหญิงชายแดนใต We Voice ตามหาสันติภาพ” มีทั้งหมด
20 ตอน ทีเ่ ราออกอากาศทางสถานีเครือขายซึง่ สวนใหญเปนวิทยุ
ชุมชนสําหรับเปาหมายคนฟงในพื้นที่ และเรายังเผยแพรใน
เว็บไซตสําหรับคนที่อยูนอกพื้นที่ไดรับฟงดวย
DSJ: ที่มาที่ไปของการใชชื่อรายการและเนื้อหารายการ
เปนอยางไร
อัสรา : เนื่องจากทุกวันนี้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตกําลัง
เรียกรองถึงสันติภาพ และมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพเกิดขึน้ แลว
หากแตสนั ติภาพจะเกิดขึน้ ไดนน้ั ตองใชระยะเวลา เปนกระบวนการ
ที่กินเวลายาวนานพอสมควร เราจึงอยากใหเห็นวา สันติภาพจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย ทั้งคน
ในพื้ น ที่ แ ละนอกพื้ น ที่ ที่ จ ะเป น พลั ง สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการสันติภาพ

เสียงในสนามสันติภาพ :
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DSJ: ผูจัดรายการดังกลาวคือใคร กระบวนการทํางาน
รูปแบบรายการเปนไปอยางไร
อัสรา : เรามีผูรวมจัดรายการประมาณ 30 คน ทั้งจากเครือขาย
ผูห ญิงภาคประชาสังคม และจากผูไ ดรบั ผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ ซึ่งเปนกลุมคนที่กาวขามความเจ็บปวด
มาแลว เราชวนคนเหลานี้ลุกขึ้นมาสื่อสารและสงเสียงผานสื่อ
วิทยุ ใหเขามาเปนสวนหนึง่ ของความตองการในการแกไขปญหา
เพื่อใหเกิดสันติภาพ
DSJ : กลุมเปาหมายคนฟงรายการคือใคร
อัสรา : เปาหมายคนฟงก็คอื เครือขายผูห ญิงภาคประชาสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในพื้นที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ
DSJ : เนื้อหาในรายการมุงเนนการนําเสนอในแนวทางไหน
ในการขับเคลื่อนเพื่อสื่อสารความเขาใจเรื่องกระบวนการ
สันติภาพ
อัสรา : เนื้อหาในการนําเสนอขึ้นอยูกับชวงตอนของรายการซึ่ง
มีหลากหลายตามสถานการณ แตทเ่ี ราเนนก็คอื เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของ
กับการชวยเหลือเยียวยาผูห ญิงทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากสถานการณ
รุนแรงในทุกเรือ่ ง ทุกแงมมุ เรือ่ งความขัดแยงเกีย่ วกับทรัพยากร
ในพื้นที่ เรื่องความสัมพันธระหวางไทยพุทธ –มุสลิม เรื่องสื่อ
ทางเลือก เรือ่ งการเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบจากความรุนแรงจาก
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ภาครัฐ ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความเขาใจใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกับคนใน
พื้นที่ สวนภาษาที่ใชในรายการจะเนนการใชภาษามลายูในการ
สื่อสาร เพราะเราตองการสงสารเหลานี้ใหถึงกลุมประชาชน
รากหญา ที่สวนใหญฟงภาษามลายูเปนหลัก
DSJ : มีวิธีผลิตเนื้อหารายการอยางไร ในแตละรายการ
มีการสัมภาษณใครบาง
อัสรา : ในการผลิตรายการวิทยุ เราจะมีรายการสัมภาษณและ
บันทึกเสียงตามเวทีการเสวนาของเครือขายผูหญิง หรือการ
บันทึกเสียงตามเวทีสมัชชาตางๆ ที่เราไปสัมภาษณมีทั้งคนไทย
พุทธและมุสลิม ในรายการที่จะมาใชผลิตรายการวิทยุ
เราจะไมเนนการทํารายการสด แตจะเก็บเสียงสัมภาษณ
ตามเวทีตางๆ เพื่อมาผลิตเปนรายการวิทยุ ทั้งนี้การสัมภาษณ
การบันทึกเสียงจะเนนใหมคี วามหลากหลายครอบคลุมเรือ่ งราว
ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการสันติภาพ สวนกระบวนการผลิตและ
การตัดตอทางเทคนิคเราทําเองทั้งหมด กระบวนการทํางาน
ทุกขั้นตอนเปนการทํางานของกลุมผูหญิงทุกขั้นตอน
DSJ : เสียงสะทอนจากกลุมเปาหมายรายการเปนอยางไร
อัสรา : เสียงตอบรับจากผูฟงดีมาก เนื่องจากมีการจัดรายการ
ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูทองถิ่นในการสื่อสาร รายการที่
ออกอากาศที่ผานมาเปนรายการภาษามลายูทั้งหมด 47 ตอน
เปนภาษาที่คนในพื้นที่สื่อสารกันอยูในชีวิตประจําวันอยูแลว
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ผูจัดรายการที่เปนภาคภาษามลายูหลายคนจึงไดรับการชื่นชม
เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถทํางานแบบเขาถึงและเจาะลึก
ประเด็นไดดี
DSJ : ในฐานะคนทําสื่อในพื้นที่ คิดวาสันติภาพ
จะสามารถเกิดขึ้นไดอยางไรในมุมมองตนเอง
อัสรา : สันติภาพในมุมมองสวนตัว คือคนในทุกคนตองลุกขึน้ มา
พูดแนวทางสันติภาพที่ตนเองตองการ หากทุกคนยังนิ่งเฉยดวย
ความชินชากับเสียงปนและเสียงระเบิด เราถือวาการนิ่งเฉย คือ
การยอมจํานนตอเหตุการณทกุ อยางเกิดขึน้ และในความเปนจริง
พลังการสนับสนุนจากคนนอกพืน้ ทีก่ ม็ สี ว นสําคัญตอการขับเคลือ่ น
กระบวนการสันติภาพ เราตองการใหคนนอกมองคนในพื้นที่
อยางเขาใจ และใจกวางในการสงพลังใหเราก็เพียงพอแลว
การทํางานของสือ่ มวลชนก็เชนกัน โดยเฉพาะสือ่ ในทองถิน่
สือ่ ชุมชนตองชวยกันนําเสนอขาวของคนตัวเล็กตัวนอยในสังคม
ทีอ่ ยูท า มกลางปญหาดวย อยานําเสนอเพียงประเด็นความรุนแรง
การรายงานเหตุการณ รายงานการตายการบาดเจ็บในพื้นที่
เพราะไมไดทําใหทุกอยางดีขึ้นเลย
กลุมผูหญิงถือเปนแนวปะทะสําคัญที่ตองรับภาระจาก
สถานการณความรุนแรง เสียงของพวกเธอในฐานะผูไดรับผลก
ระทบที่กาวขามความเจ็บปวด เรื่องราวที่พบเจอและความคิด
อานจากประสบการณมีนําหนักไมนอยในการสรางความเขาใจ
และหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพใหเกิดขึ้นในพื้นที่แหงนี้.
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“จูลี แหงวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ”
สถานีความรูคูชุมชน
สะรอนี ดือเระ

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นายมาหะมะ
รอยาลี บีดิง หรือ “จูลี” นักจัดรายการวิทยุประจําสถานีวิทยุ
อิฮฺยาอฺ เรดิโอ คลื่นคุณธรรม สรางสรรคสังคม มูลนิธิฟนฟูมรดก
อิสลาม บานกาเด็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อ
การศึกษาและการเผยแพรความรูสูประชาชน1
สถานีวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ ของมูลนิธิฟนฟูมรดกอิสลาม
ตั้งอยูที่โรงเรียนอัลอียะหวิทยา บานกาเด็ง ต.ละหาร อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส ออกอากาศในระบบเอฟเอ็มคลื่นความถี่ 100.75
เมกะเฮิตส ออกอากาศทุกวันตัง้ แตเวลา 07.00 - 21.00 น. ภายใต
การดูและของนายมาหะมะ อาแว ประธานมูลนิธิฟนฟูมรดก
อิสลาม โดยมีนายซอและห จะปะกียา เปนผูอํานวยการสถานี
วิทยุ
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4770
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จูลี หรือ นายมาหะมะรอยาลี บีดิง นักจัดรายการวิทยุ
ภาษามลายูประจําสถานีวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ ที่นอกจากจะเปน
นักจัดรายการวิทยุแลวยังเปนผูประกาศขาวภาษามลายูทาง
โทรทัศนชอง 11 ในรายการขาวรอบสัปดาหทุกวันศุกรเวลา
16.00 น. และรายการ cerita kampong (เรื่องเลาจากหมูบาน)
ทุกวันอังคาร เวลา 15.00-15.30 น.
DSJ : การดําเนินรายการวิทยุของวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ
ซึ่งเปนสถานีวิทยุชุมชนประเภทสาธารณะที่มีระเบียบวา
จะตองออกอากาศที่เปนขอมูลขาวสารเปนสัดสวน
70 เปอรเซ็นต และเปนภาคบันเทิง 30 เปอรเซ็นต
มีผูจัดรายการกี่คน จัดรายการประเภทใดบาง
จูลี : ขณะนี้เราออกอากาศทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00-21.00 น.
จะมีนกั จัดรายการประมาณ 10 คนหมุนเวียนมาจัดรายการ และ
มีเจาหนาที่ประจําสถานี 2 คน สวนใหญจะเปนครู และอุสตาซ
ของโรงเรียนอัลอียะหวทิ ยา จะมีรายการของนองๆ นักเรียนดวย
ทุกวัน นอกจากนั้น ทางสถานีจะเปดเทปการบรรยายธรรมและ
ถายทอดเสียงการบรรยายของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จากมัจลิสอิลมีที่ปอเนาะ
บราโอทุกวันเสาร
จริงๆ แลวในชวงเดือนรอมฎอนของทุกป เราออกอากาศ
ตั้ ง แต 04.00 น. โดยเป ด เทปเสี ย งอั ล กุ ร อ า น มี ร ายการ
ฮะดีษยามเชา มีบทอัซการภาคเชา และมีรายการคุณธรรม
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ยามเชาที่ อาจารยมาหะมะ อาแว ประธานมูลนิธิบรรยาย
เนื้อหาศาสนา หลังเดือนรอมฎอนจึงปรับมาเปดสถานีเวลา
7 โมงเชา
ตลอดสัปดาหกจ็ ะมีรายการทีห่ ลากหลายทีอ่ สุ ตาซจะมา
จัดรายการสลับกับการเปดเทปบรรยายธรรมศาสนาและเชื่อม
สัญญาณจากสถานีเครือขาย สวนที่เปนบันเทิงสวนใหญจะเปน
อานาซีดและบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนา
DSJ : มีบุคคลภายนอกมารวมจัดรายการหรือไม
จูลี : มีครับ นักจัดรายการจากขางนอกจะมีชวงเชาวันอาทิตย
เปนรายการสาระนารูจากปะจู ซึ่งเปนเจาหนาที่สาธารณสุข
อ.ยีง่ อ จ.นราธิวาส มาจัดรายการใหความรูด า นสุขภาพ ชวงบาย
จะมีรายการมุสลีมะหวาไรตี้ ที่มี น.ส.ชาบาเรีย เจะเล็ง มาจัด
รายการที่มีกลุมเปาหมายกลุมผูหญิง และในชวงบายของทุกวัน
จะมี ร ายการเก็ บ มาเล า สู กั น ฟ ง ที่ เ ป น รายการของนั ก เรี ย น
จัดรายการเอง ตอนนี้ก็มีนักเรียน 2 คนที่จัดรายการทุกวัน เปน
กรรมการนักเรียน อยูชั้น ม.5 เขาจะมีขาว ความรูตางๆ ที่เขา
เตรียมเองมาเสนอกับเพื่อนๆ
นอกจากนี้ เราจะมีรายการที่เปนการเชื่อมรายการจาก
สถานีอื่นๆ ที่เปนเครือขาย เชน รายการเยาวชนวันนี้ ชวง 11
โมงเชาวันเสารทเ่ี ปนรายการทีล่ งิ กจากสถานวิทยุ ‘ริซาละหเรดิโอ’
จากปาลัส จัดรายการโดย อาจารยอุสมาน สาและ
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DSJ : จูลีเองจัดรายการอะไรบาง และผลการตอบรับ
เปนอยางไร
จูลี : ผมเองจะมีรายการขาวโลกมุสลิม ชวงเวลา 20.00 น.
ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี รายการเปดประตูสูอาเซียน และ
รายการพูดภาษากําปง วันอังคารเวลา 14.00 น. ทั้งหมดเปน
รายการภาษามลายูทพี่ ดู คุยเรือ่ งของชาวบานดวยภาษาชาวบาน
ภาษากําปง และเราเปดสายใหประชาชนสามารถโทรศัพทเขามา
พูดคุยในรายการดวย
ผลตอบรับที่จัดรายการเปนภาษามลายูกําปงจะมีคนฟง
เยอะมาก เพราะสวนหนึง่ เราจะมีการแจกหนังสือดูอาทีใ่ ชในชีวติ
ประจําวันแจกในรายการ ชาวบานจะโทรเขามาขอกันมาก บางที
เราแจกรมบางหนังสืออื่นๆ บางเพื่อเปนการเชิญชวนมารวม
พูดคุยในรายการ เขาจะมารับของถึงที่สถานีเลย
เรื่องที่กลุมคนฟงโทรศัพทเขามารวมพูดคุยกันมากที่สุด
ก็เปนเรื่องครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของลูกหลาน และคนที่
โทรศัพทเขามาสวนใหญจะเปนผูหญิงที่โทรมาปรึกษาเรื่องลูก
ไมเรียนหนังสือบาง ความประพฤติไมดบี า ง และโทรมาขอใหสอน
ดูอาเพื่อใหลูกขยันเรียนหนังสือ วัยรุนจะมีนอยมากเพราะไมได
เปนสถานีประเภทบันเทิง แตจะมีนกั เรียนโทรศัพทเขามาในชวง
ที่ผมมีรายการตอบคําถามดานการศึกษา
DSJ : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ มีการ
นําเสนออยางไรบาง ชาวบานใหความสนใจมากนอยแคไหน
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จูลี : เรือ่ งกระบวนการสันติภาพ การพูดคุยทีเ่ กิดขึน้ เรายังไมคอ ย
ไดนําเสนอมากนัก เพราะสวนใหญเปนรายการดานศาสนา
ชาวบานเองก็ไมเคยไดพูดคุยเรื่องนี้เลย เทาที่มีก็คือ อานขาว
ที่เกี่ยวของวามีอะไรเกิดขึ้นบางเทานั้นเอง
DSJ : กลุมเปาหมายคนฟงของวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ
ครอบคลุมถึงพื้นที่ไหนบาง
จูลี : คลื่นของเราคลุมพื้นที่กวางพอสมควร ดานหนึ่งสามารถ
รับฟงไดถึงสายบุรี เมืองนราธิวาส และบางสวนของรือเสาะ
บางสวนของ อ.จะแนะ แตเรามีจะมีเครือขายที่ลิงกรายการที่
สถานีวิทยุชุมชนอื่นๆ อยางเชน วิทยุของวิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยุริซาละห วิทยุอัลกุรอานดารุสลาม ที่ปาลัส วิทยุตะอาวุน
ที่บางปูก็จะมีบางที่ลิงกรายการจากที่นี่ออกอากาศบางโดย
เฉพาะในเดือนรอมฎอนที่ผานมา ของเราก็เชนกันที่จะเชื่อม
รายการของเครือขายเชนกัน
เปนตัวอยาง ‘วิทยุเพื่อการเผยแพรศาสนา’ วิทยุชุมชน
ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ชายแดนใต ทั้งนี้ เพื่อเตือนสติ
ใหชาวบานยึดมั่นในศาสนา ดํารงตนในหลักคุณธรรมจริยธรรม
และแนวทางคุณงามความดี นี้คือแนวทางหนึ่งในกระบวนการ
สรางสันติภาพ.
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‘มันโซร สาและ’ :
ผูเปด “หนาตางสังคม” ผานสื่อวิทยุภาษามลายู
ฮัสซัน โตะดง

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) ไดสมั ภาษณ นายมันโซร
สาและ นักจัดรายการวิทยุ “รายการหนาตางสังคม” รายการ
วิทยุภาษามลายูดานการวิเคราะหขาว ปญหาสังคมที่มีอยาง
ยาวนาน และบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ Fokus ซึ่ ง เป น
หนังสือพิมพภาษามลายูอักษรรูม1ี
รัฐธรรมนูญป 40 จุดเริ่มตนสื่อภาษามลายูภาคประชาชน
นายมันโซร สาและ ผูจัดรายการวิทยุหนาตางสังคม ทาง
สถานีวิทยุ อสมท. ยะลา (FM 102.5 MHz) ซึ่งเปนรายการวิทยุ
ภาษามลายูในรูปแบบรายการวิเคราะหขาวรายการแรกๆ ของ
พืน้ ทีช่ ายแดนใตบอกวาการเกิดขึน้ ของรัฐธรรมนูญป 2540 เปน
จุดเริม่ ตนทีเ่ ปดชองทางการสือ่ สารภาษามลายูของสือ่ ทีไ่ มใชของรัฐ
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4777
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โดยเฉพาะสือ่ วิทยุ เพราะรัฐธรรมนูญเปดชองทางใหภาคประชา
สังคมสามารถเปดวิทยุชุมชนได ทําใหเกิดสถานีวิทยุชุมชนที่ใช
ภาษามลายูในการสือ่ สารกับประชาชนทีเ่ ปนกลุม คนฟง โดยเฉพาะ
ในชวงประมาณป 2543-2544 ที่ตื่นตัวกันมาก
ในความเปนจริงสือ่ วิทยุของรัฐเองก็มรี ายการภาษามลายู
เชนกัน แตเปนรายการวิทยุที่ดําเนินรายการโดยดีเจ ซึ่งเปน
รายการบันเทิงแบบเปดเพลงและพูดคุยแนะนําสินคาทีส่ นับสนุน
รายการ ไมไดมเี นือ้ การนําเสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะห
หรือรายการในลักษณะใหความรู อีกสวนหนึง่ เปนรายการศาสนา
ที่มีผูรูทางศาสนามาดําเนินรายการ
ในชวงดังกลาว “รายการหนาตางสังคม” นับเปนรายการ
วิทยุรายการแรกที่ทํารายการที่เกี่ยวกับการวิเคราะหขาว การ
ใหความรูทางสังคม พูดถึงประเด็นทางประวัติศาสตร เปน
รายการแรกทีใ่ ชภาษามลายู ซึง่ นายมันโซรกลาววาปรากฏการณ
ดังกลาวไมไดเกิดจากความใจกวางของรัฐทีเ่ ปดโอกาสใหกบั สือ่ วิทยุ
ภาษามลายู แตเปนความตองการของสังคมมลายูอยางแทจริง
รายการวิทยุภาษามลายูในวันนี้
นายมันโซรตั้งขอสังเกตวา ในระยะชวง 2-3 ปมานี้
สื่อวิทยุภาครัฐเองเริ่มหันมาใหความสนใจกับรายการวิทยุภาษา
มลายูมากขึ้น เห็นไดจากสถานีวิทยุของรัฐอยาง สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) และอื่นๆ มีการรับสมัคร
ดี เจภาษามลายู และมี ร ายการภาษามลายู ม ากขึ้ น แต ก็ มี

เสียงในสนามสันติภาพ :
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ขอสังเกตวานักจัดรายการมือใหมเหลานี้ใชภาษามลายูที่เขา
เรียกวา ภาษามลายูแบบเตาคัว่ หรือแบบขาวยํา เพราะเปนภาษา
มลายูที่ผสมกับภาษาไทยมากกวา 30 เปอรเซ็นตหรือบางกรณี
เปนภาษามลายูที่ปนภาษาไทยครึ่งตอครึ่ง
“ที่บอกวานักจัดรายการใชภาษามลายูขาวยําในการ
จัดรายการวิทยุนนั้ ไมใชวา ไมมี ‘คําศัพท’ ในภาษามลายูใหใช แต
เพราะนักจัดรายการเลือกทีจ่ ะใชภาษาไทยทับศัพทในการดําเนิน
รายการภาษามลายูมากกวา เชน คําวา ประชุม เศรษฐกิจ เปนตน
ทําใหประชาชนสวนหนึ่งมีความรูสึกไมดีตอรายการวิทยุภาษา
มลายูเหลานั้น” นายมันโซร อธิบายปรากฏการณใหเห็นภาพ
มากขึ้น
การพัฒนาของภาษามลายูในกระแสอาเซียน
จากกระแสการมาถึงของประชาคมอาเซียน และเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียนทีท่ งั้ ภาครัฐและประชาชนตืน่ ตัวกันมาก
นัน้ ไดสง ผลตอการใชภาษามลายูของสือ่ ในพืน้ ทีด่ ว ย นายมันโซร
ตัง้ ขอสังเกตวา มีกระแสทีต่ อ งการใหยกระดับภาษามลายูทใ่ี ชอยู
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตไปสูภ าษามลายูมาตรฐานมากขึน้
“เพราะภาษามลายูมาตรฐานในทีน่ ไี้ มไดหมายถึงภาษมลายูกลาง
สําเนียงกัวลาลัมเปอร หรือมลายูกลางของมาเลเซีย แตหมายถึง
การเรียกรองใหใชภาษามลายูที่มีการเรียงประโยคที่ถูกตองเพื่อ
การรองรับกับมาตรฐานภาษามลายูอันเปนภาษาที่มีประชาชน
ใชมากที่สุดในอาเซียน
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ดานการตอบรับของคนฟงตอรายการวิทยุหนาตางสังคม
นัน้ นายมันโซรกลาววาเสียงสะทอนมีวา กอนกระแสอาเซียน นักจัด
รายการวิทยุใชภาษามลายูทเ่ี ปนศัพทสงู แตเมือ่ มีกระแสอาเซียนมีการ
ปรับเปลีย่ นภาษาเปนสําเนียงแบบมลายูกลาง แตใชภาษาธรรมดา
อยางที่ชาวบานทั่วไปใชมากขึ้น ทําใหชาวบานใชสถานีวิทยุภาค
ภาษามลายูนี้เปนหองเรียนดานภาษากลางอากาศกันเลย
ประชาชนตระหนักรูมากขึ้น แตยังปฏิบัตินอย
เมือ่ ถามถึงความตืน่ ตัวของประชาชนทัว่ ไปตอการพัฒนา
ภาษามลายู นายมันโซร ประเมินวาประชาชนทัว่ ไปมีความตืน่ ตัว
ในระดับตํา่ อาจจะมีความตระหนักทีจ่ ะพัฒนาการใชภาษามลายู
แตก็เปนเพียงภาพในอุดมคติ เพราะเห็นไดจากภาคปฏิบัติ เชน
แมแตการประกาศในมัสยิดยังมีทใ่ี ชภาษาไทย แมภาษาทีใ่ ชสอ่ื สาร
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามก็ ใช
ภาษาไทย เปนหลัก รวมทัง้ การเชิญชวนตางๆ ในระดับประชาชน
รากหญาก็ยังใชภาษาไทย
“เมือ่ พิจารณาถึงคนทีม่ สี ว นในการพัฒนาการใชภาษามลายู
กลับเปนนักกิจกรรมทางสังคมทีใ่ ชภาษามลายูในสือ่ สาธารณะเปน
ผูย กระดับความสมบูรณของการใชภาษามลายู ไมไดมาจากครูหรือ
อาจารยทม่ี หี นาทีส่ อนภาษามลายูโดยตรง” เขาชีใ้ หเห็นขอจํากัด
ทีส่ าํ คัญ ขณะเดียวก็ขใ้ี หเห็นบรรยากาศการแขงขันในสือ่ วิทยุชว งนี้
“ดูเหมือนจะเปนการแขงขันระหวางรายการวิทยุของภาคประชา
สังคมกับภาครัฐ อยางเชน ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
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ภาคใต (ศอ.บต.) ทีเ่ ปด ‘สถานีวทิ ยุซวั รอกีตอ’ ทีใ่ ชภาษามลายู 24
ชัว่ โมง หรือสถานีวทิ ยุของรัฐอืน่ ๆ ทีม่ รี ายการภาษามลายูมากขึน้ ”
“ในอีกดานไดเกิดสถานีวิทยุชุมชนภาษามลายูในระดับ
ทองถิน่ ชุมชนมากขึน้ โดยวิทยุของภาคประชาสังคมจะมีเนือ้ หา
ที่เขมขนกวา อยางเชน ‘สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน’ กลาพูดกลา
วิจารณถึงเรื่องการลงนามเพื่อริเริ่มการพูดคุยสันติภาพระหวาง
ตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการ BRN และบรรยากาศ
ของกระบวนการสันติภาพ มีการสัมภาษณตัวแทนขบวนการ
BRN ออกอากาศ และเปดใหประชาชนในพื้นที่ไดสะทอนเสียง
ตอปรากฎการณที่สําคัญดังกลาว ขณะที่รายการวิทยุหนาตาง
สังคมพูดถึงเนื้อหาวิชาการ ใหความรูเรื่องแนวคิดประชาธปไตย
แนวคิดการกระจายอํานาจรูปแบบตางๆ สวนวิทยุของภาครัฐจะ
มีแฟนคลับทีเ่ ขามาขอเพลงและอีกสวนหนึง่ เปนรายการศาสนา”
นายมันโซร แยกแยะใหเห็นความแตกตางของสถานีวิทยุชุมชน
และการแขงขันเพื่อสื่อสารกับคนฟงในพื้นที่ชายแดนใต
หนังสือพิมพ Fokus พัฒนาการภาษามลายูสูวงกวาง
“เมือ่ กลาวถึงพัฒนาการของสือ่ ทีใ่ ชภาษามลายู ปจจุบนั นี้
เปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางมาก เพราะนอกจากสถานีวิทยุใน
พื้นที่ที่ใชภาษามลายูแลว ยังมีสื่อสิ่งพิมพที่ใชภาษามลายูที่
เปนการขับเคลื่อนของนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ดวย เชน
หนังสือพิมพ Fokus ที่ผมไดรวมกันผลิตออกมาสูตลาดที่พิมพ
ดวยอักษรรูมี หรือหนังสือพิมพ Sinaran ทีพ่ มิ พดว ยอักษรยาวี”
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นายมันโซร เลาใหฟงถึงอีกบทบาทหนึ่งและอธิบายความสําคัญ
“สื่อสิ่งพิมพจะเปนรูปแบบการใชภาษาที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาการสือ่ สารดวยเสียงในรายการวิทยุ เพราะไมใชแคการพูด
กับการฟง แตเปนการอานและการเขียนดวย และยังเปนเครือ่ งมือ
ในการสือ่ สารทางธุรกิจ นําเสนอขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
ทางสังคม การทีส่ อ่ื เหลานีใ้ ชภาษามลายูอกั ษรรูมจี ะเปนการสือ่ สาร
ใหคนนอกพืน้ ทีม่ คี วามเขาใจเรือ่ งราวของพืน้ ทีช่ ายแดนใตดว ย”
เขาเลาวา ขาวสารที่หนังสือพิมพ Fokus นําเสนอเปน
เรือ่ งราวเกีย่ วกับเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใตเปนหลัก เนนการแกปญหาความขัดแยง เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม ซึ่ง
หนังสือพิมพนเ้ี สนออยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายตองการ
เปนสะพานของขอมูลทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของพื้นที่
ไปสูเ ปาหมายคนอานอีกวา 600 ลานคนทีใ่ ชภาษมลายูในภูมภิ าค
อาเซียนดวย
อยางไรก็ตามนายมันโซร สะทอนวา สําหรับผูที่ผลิตสื่อ
สิง่ พิมพภาษามลายูจะตองรับภาระอีกอยางหนึง่ นัน้ คือ การกระตุน
ใหประชาชนในพืน้ ทีใ่ หอา นหนังสือ ซึง่ เปนเรือ่ งทีย่ ากมากสําหรับ
สังคมในพืน้ ทีท่ ม่ี คี นอานหนังสือนอยมาก แมทผ่ี า นมาจะมีงานเขียน
ภาษามลายูอยูบาง แตสวนใหญจะเปนตําราศาสนา ไมไดเปน
เนื้อหาที่ทันสมัยหรือเนื้อหาที่สะทอนสังคม
การผลิตสือ่ หนังสือพิมพจงึ เปนการขยับไปสูก ารทําความ
เขาใจปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดมากขึ้นและขยายไปสู

เสียงในสนามสันติภาพ :
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สังคมวงกวางมากขึ้น อีกทั้งหนังสือพิมพ fokus ไดมีการทําเปน
Ebook แลวดวยเพือ่ การเผยแพรสสู อ่ื ออนไลน นอกจากนัน้ ในชวง
ของการผลิตรายการวิทยุกไ็ ดโฆษณาเนือ้ หาของหนังสือพิมพผา น
รายการวิทยุเพื่อจะสื่อใหเปนวงกวางยิ่งขึ้น
การสื่อสารเพื่อสรางสรรคสันติภาพ
นายมันโซร เปดเผยวา ทุกครั้งที่ไดเขาอบรมหรือเสวนา
ในเวทีทเี่ กีย่ วกับการกระบวนการสรางสันติภาพทีจ่ ดั โดยองคกร
ภาคประสังคมหรือองคกรตางๆ เขาจะนําเอาเนื้อหาจากเวที
เสวนาหรือการอบรมตางๆ ทีไ่ ดเขารวมมาเลาใหผฟู ง ของรายการ
วิทยุ หรือบางครัง้ จะเลาถึงบทเรียนของการสรางสันติภาพทัว่ โลก
มาเลาแกผูฟงรายการดวย
“การนําเสนอเชนนี้เพื่อจะกระตุนใหผูฟงรายการรับรู
ความเคลื่ อ นไหว การขั บ เคลื่ อ นของภาคประชาสั ง คมต อ
กระบวนการพูดคุยสันติภาพ สะทอนความตองการของประชาน
ในพื้นที่วาตองการอะไรจากการพดคุยสันติภาพในครั้งนี้”
ทัง้ นี้ รายการหนาตางสังคมมี “หลักสูตรสันติภาพชุมชน”
ที่จะเปนการเปดเวทีสรางสันติภาพภายใตรมเงาของมัสยิดใน
ชุมชน การสรางหลักสูตรสันติภาพชุมชนนีเ้ พือ่ ใหชมุ ชนสามารถ
วิเคราะหสังคมได ทีมงานรายการหนาตางสังคมเปดเวทีชุมชน
เพือ่ พูดคุยในเรือ่ งสรางสันติภาพ มิตทิ างสังคมการเมืองในชุมชน
เพราะหากไม ส ามารถสร า งสั น ติ ภ าพในชุ ม ชนให เ กิ ด ขึ้ น ได
สันติภาพในกรอบใหญก็ไมยั่งยืน.
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‘สุขเกษม จารงค’ :
ผูปลูกและปน “ซัวรอกีตอ” สถานีวิทยุภาษามลายู 24 ชม.
ฮัสซัน โตะดง

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ อาจารย
สุขเกษม จารงค ผูอํานวยการสถานีวิทยุ ‘ซัวรอกีตอ’ หรือ
‘เสียงของเรา’ ภายใตศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) คลื่น FM 88.75 MHz วิทยุแหงแรกที่ใชภาษา
มลายู 24 ชม.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต มุงมั่นสรางสันติภาพ
ดวยการวางตัวเปนกลาง เพื่อที่จะใหประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการที่จะบอกเลาความเดือดรอนผานสื่อวิทยุ1
DSJ : สถานีวทิ ยุ ‘ซัวรอกีตอ’ กอตัง้ เมือ่ ไร เพือ่ วัตถุประสงคอะไร?
อ.สุขเกษม : สถานีวิทยุกอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดย
ศอ.บต. เปนสถานีวิทยุแหงแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ทีใ่ ชออกอากาศดวยภาษามลายูตลอด 24 ชัว่ โมง จะใชภาษาไทย
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4780
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เฉพาะรายการขาวทีม่ าจากภาครัฐ โดยเชือ่ มสัญญาณจากสํานัก
ขาวไทยกับเนื้อหาโฆษณาเทานั้น
ทัง้ นี้ ศอ.บต. ริเริม่ กอตัง้ สถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
ภาษามลายูขน้ึ มาเพือ่ เปนชองทางในการสือ่ สาร สรางความเขาใจทีด่ ี
ตอกันระหวางราชการกับประชาชน รวมทัง้ เผยแพรความรู ความ
เขาใจทีถ่ กู ตองตอภาษามลายู เพือ่ เปนพลังในการพัฒนา ทัง้ ดาน
การศึกษา ศาสนา สังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนการสงเสริมแนวคิดดานพหุวฒ
ั นธรรมในสังคมไทย ในการเตรียม
ความพรอมเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พรอมเปดพืน้ ทีข่ อง
การสือ่ สารพูดคุย เพือ่ สันติภาพของภาคประชาสังคม รวมทัง้ ใชคณ
ุ คา
ของภาษามลายูในการเรงนําสันติสขุ กลับคืนสูจ งั หวัดชายแดนภาคใต
DSJ: เปดสถานีมาเกือบหนึ่งปแลว มีอุปสรรคอะไรบาง
ในการดําเนินงาน?
อ.สุขเกษม : เนือ่ งจากทางสถานีไมมนี กั จัดรายการทีเ่ ชีย่ วชาญหรือ
จบมาทางดานภาษามลายูโดยตรง ดังนั้น ทางสถานีแกปญหา
ดวยการนําบุคคลทีม่ คี วามสามารถในดานภาษามลายูในระดับหนึง่
มาเปนผูดําเนินรายการ เพราะถาหากตองการบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญภาษามลายูที่มีใบรับรองหรือที่จบดานภาษาโดยตรง
มาจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุภาษามลายูไมมีวันไดเกิดขึ้นแน
DSJ: ทานคิดอยางไรกับกระบวนการสรางสันติภาพ
ชายแดนใตในฐานะที่ทํางานดานสื่อ?

เสียงในสนามสันติภาพ :
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อ.สุขเกษม : ในฐานะเปนสือ่ มวลชนในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามขัดแยง เรา
จะตองวางตัวใหเปนกลาง โดยไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อที่จะ
ใหประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและสบายใจที่จะโทรศัพท
เขามารวมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการ เพือ่ บอกเลา
ความเดือดรอนตางๆ ของเขา หรือเพื่อที่จะแสดงความหวงใย
ซึ่งกันและกันระหวางแฟนรายการดวยกัน
ในส ว นผู ดํ า เนิ น รายการเองก็ จ ะแทรกเนื้ อ หาสาระที่
ใหกําลังใจแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ผมคิดวา นี้คือ
การสรางสันติภาพอยางหนึ่งตอประชาชนในพื้นที่
DSJ : ทางสถานี ‘ซัวรอกีตอ’ มีรายการอะไรบาง
ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และมีรูปแบบรายการอยางไร
อ.สุขเกษม : ขณะนีส้ ถานีมี 4 รายการทีใ่ หความรู ใหความชวยเหลือ
แกประชาชน คือรายการ ‘ซามอ กีตอ’ หรือรายการพวกเราดวยกัน
เปนรายการทีด่ เี จเปดสายใหประชาชนในพืน้ ทีร่ ว มพูดคุย เพือ่ ทีจ่ ะ
ใหประชาชนบอกเลาความเดือนรอน และใหประชาชนมอบความ
หวงใยกันและกัน มอบความรูส กึ ทีด่ ซี ง่ึ กันและกัน หรือคนฟงขอเพลง
ผานดีเจเพื่อมอบบทเพลงใหกัน รายการ ‘อูแนๆ ฮารีแย’ หรือ
รายการกฎหมายในชีวิตประจําวัน เปนรายการที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่เกี่ยวชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ อาทิเชน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยานพาหนะ เปนตน
รายการ ‘บือรีตอ ออแรกําปง’ หรือรายการขาวชาวบาน
เปนรายการที่ผูดําเนินรายการนําเอาขาวสารที่เกี่ยวกับความ
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เดือนรอนประชาชน หรือประชาชนที่อยูตามหมูบานตางๆ ใน
พื้นที่นําเสนอในรายการ เชน การระบาดของแชรลูกโซตาม
หมูบานตางๆ หรือการระบาดของยาเสพติดในชุมชนตางๆ ใน
พื้นที่ เปนตน และรายการ ‘อาเนาะจูจู โตะอาแด’ หรือรายการ
ลูกหลานนบีอาดัม เปนรายการสอนภาษาอังกฤษกับภาษามลายู
กลาง โดยมี นายมะยูโซะ เซ็น หรือ อาจารยโซะ โตะปาเก เปน
ผูส อน แตเปนการสอนทีเ่ นนประชาชนในวัยผูใ หญ เปาะจิ เมาะจิ
ปะดอ มะดอ ในหมูบ า นทีส่ นใจเรียนภาษา ซึง่ รายการนีจ้ ะเนนความ
สนุกสนานในการเรียน ไมไดเนนความเขมขนในวิชาการมากนัก
DSJ : ทางสถานีไดนาํ ขอมูลหรือขาวสารทีเ่ กีย่ วกับการเยียวยา
หรือการพูดคุยสันติภาพระหวางตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทน
ขบวนการ BRN นํามาเสนอในรายการหรือไม อยางไร?
อ.สุขเกษม : ทางสถานีวทิ ยุจะเชิญสวนงานตางๆ ทีอ่ ยูใ น ศอ.บต.
มาพูดคุยในรายการ โดยใหนําเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของของ
แตละหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะสํานักเยียวยา ก็จะมี
เจาหนาทีม่ าจัดรายการทีเ่ กีย่ วกับการเยียวยาสัปดาหละ 1 ครัง้ เพือ่
สรางความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่ในสวนที่เกี่ยวของ
สวนรายการที่เกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพ ทางสถานีจะ
มีการสรุปขาวที่เกี่ยวของกับการพูดคุยสันติภาพ แตยังไมถึงขั้น
นําเสนอเชิงการวิเคราะหในรายละเอียดมากนัก ซึง่ ในอนาคตทาง
สถานีวางแผนทีจ่ ะมีรายการทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะหขา วโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการกับการพูดคุยสันติภาพดวย

เสียงในสนามสันติภาพ :
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นอกจากนั้น เนื่องจากทางสถานีออกอากาศตลอด 24
ชั่วโมง ซึ่งในชวงเวลากอนเที่ยงคืนจะเปนรายการที่เปดเพลง
อินเดียทีจ่ ะมีแฟนรายการจํานวนหนึง่ ติดตาม โดยเฉพาะกลุม คนฟง
ทีเ่ ปนคนพิการทีไ่ มคอ ยไดใชชวี ติ นอกบานจะติดตามและรวมพูดคุย
ในรายการเปนจํานวนมาก สวนรายการในชวงดึกหลังตี 1 จนถึง
ตี 3 จะเปนรายการเพลงมลายูซึ่งกลุมคนฟงจะเปนชุดรักษา
ความปลอดภัยของหมูบ า น (ชรบ.) ทีต่ อ งอยูเ วรเฝายามในชุมชน
DSJ: สถานีวิทยุแหงนี้มีการลิงคหรือรับสัญญาณ
จากสถานีวิทยุอื่นๆ หรือไม ?
อ.สุขเกษม : มีครับ ทางสถานีมีการลิงคกับ 2 สถานี คือลิงคกับ
รายการ “รวมดวยชวยกัน” ของสถานีวทิ ยุรว มดวยชวยกัน Media
Selatan และลิงคกบั สถานีวทิ ยุมสั ยิดกลางยะลา ทีเ่ กีย่ วกับรายการ
บรรยายธรรมศาสนาอิสลาม สาเหตุทตี่ อ งลิงคกบั สถานีวทิ ยุอนื่ ๆ
เนื่องจากทางสถานีไมมีพรอมที่จะจัดรายการลักษณะอยางนี้
นอกจากนี้ ในอนาคตทางสถานีมแี ผนทีจ่ ะพัฒนารายการ
โดยอาจจะเชื่อมตอกับเครือขายวิทยุอื่นๆ ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด
จนถึงจังหวัดสตูล เพื่อใหมีการรับสัญญาณรายการที่สถานีวิทยุ
ของ ศอ.บต. ผลิตรายการ
การปรากฎตัวของ สถานีวทิ ยุ ‘ซัวรอกีตอ’ คือภาพสะทอน
แนวทางการเมืองเชิงรุกของภาครัฐในการสรางชองทางการสือ่ สาร
ดวยภาษาหลักของคนในพืน้ ที่ เพือ่ กระชับความเขาใจระหวางรัฐ
กับประชาชน ใน ‘สนามสันติภาพ’ ที่เปดกวางมากขึ้น.
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สถานีวิทยุตะอาวุล
วิทยุโดยชุมชนเพื่อสังคมโลกมุสลิม
ซอฟยะห ยียูโซะ

“สถานีวทิ ยุตะอาวุล” หรือวิทยุมสั ยิดบางปูทยี่ นื หยัดนับ
สิบป เริ่มตนจากความมุงมั่นของคนๆ หนึ่งจนกระทั่งเปนสถานี
วิทยุชมุ ชนทีม่ คี นฟงครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนใต อีกทัง้ ไดพฒ
ั นา
สูท วี อี อนไลนทส่ี ามารถรับฟงไดทว่ั โลก ดวยจุดเริม่ ตนจากงบประมาณ
คนชุมชนภายใตการบริหารจัดการของโตะอิหมามอาซิ ดาราแม1
จุดเริ่มตนจากเสียงคุตบะหเมื่อ 10 ปที่แลว
สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดตะอาวุล หรือเรียกกันติดปากใน
หมูชาวบานวา วิทยุมัสยิดบางปู เปนหนึ่งสถานีวิทยุชุมชนที่
ดํารงอยูไ ดดว ยใจรักของคนๆ หนึง่ และการชวยเหลือเกือ้ กูลของ
ผูคนในชุมชน ดวยเวลาที่สถานีวิทยุแหงนี้อยูคูชุมชนกวาสิบป
นาจะเปนสิ่งที่ยืนยันไดเปนอยางดี
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4923

60

สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดตะอาวุลเกิดขึ้นในชวงป 2545
เมื่อนายอาซิ ดาราแม โตะอิหมามประจํามัสยิดตะอาวุล บางปู
ทราบขาววา รัฐบาลเปดโอกาสใหชุมชนสามารถมีสถานีวิทยุ
ของชุมชนได ดวยนิสยั รักและชอบดานการสือ่ สารสาธารณะเปน
ทุนเดิมตัง้ แตสมัยเรียนทีม่ หาวิทยาอาฟริกานานาชาติ ทีป่ ระเทศ
ซูดาน จึงเริ่มกอตั้ง “ตะอาวุลเรดิโอ” ในฐานะเปนกิจกรรม
สวนหนึ่งของมัสยิด
‘โตะอิหมามอาซิ ดาราแม’ เลาใหฟงวา การกอตั้งสถานี
วิทยุครัง้ แรกเกิดขึน้ จากแนวคิดเพือ่ การสงตอโอวาทการบรรยาย
ธรรมหรือคุตบะหประจําวันศุกรในมัสยิดตะอาวุลใหถงึ ทุกคนใน
หมูบาน เพราะเห็นวาสวนใหญผูหญิงไมคอยมีโอกาสไดฟงและ
ไมไดมาละหมาดรวมที่มัสยิด สวนผูชายสวนใหญที่ไดฟงก็ไมได
กลับไปเลาใหกับคนที่บานฟง
“แนวทางหนึ่งที่คิดในการเริ่มตนนั้นคือการสงเสียงตาม
สายโดยผานเครื่องขยายเสียงสูชุมชน แตวิธีการนี้ถือเปนการ
บังคับฟง ไมนาสงผลที่ดีนัก อีกแนวทางหนึ่ง คือการติดตั้งสาย
เคเบิลตามบานเพื่อรับการกระจายเสียงจากมัสยิด ซึ่งเปนการ
ลงทุนที่มากเกินไป จนกระทั่งแนวคิดตั้งสถานีวิทยุชุมชนไดเปน
คําตอบสุดทายที่ตัดสินใจดําเนินการ”
ในเบื้องตนของการดําเนินการ นายอาซิไดหยิบยืมทุน
กอนแรกจากกองทุนประปาที่เปนกิจการของมัสยิดเปนจํานวน
เงิน 150,000 บาท จัดซื้อเครื่องสงสัญญาณขนาด 300 วัตต กับ
ติดตัง้ เสาอากาศขนาดความสูง 15 เมตร โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร
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สําหรับการดําเนินรายการใชของมัสยิดที่มีอยูแลว สวนเครื่อง
มิกสเสียงและอุปกรณอื่นเล็กนอยๆ ไดมาจากการขอรับบริจาค
จากผูฟง
ครั้ ง แรกสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนมั ส ยิ ด ตาอาวุ ล สามารถส ง
สัญญาณไดไกลประมาณ 20 กิโลเมตร ซึง่ นับไดวา เปนสถานีวทิ ยุ
ชุมชนแหงแรกในสามจังหวัดชายแดนใต ขณะนั้นที่มีลักษณะ
การใหความรูเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ผานไปประมาณ 3 ป เสียงตอบรับจากผูฟงสูงขึ้น จึงเปด
รับบริจาคเพื่อการระดมทุนครั้งใหญเพื่อขยายตัวใหไกลขึ้น โดย
ไดรับเงินบริจาคเปนงบประมาณ 500,000 บาท จึงไดจัดซื้อ
เครื่องสงสัญญาณขนาด 1,000 วัตต กับติดตั้งเสาอากาศขนาด
ความสูง 61 เมตร และสามารถสงสัญญาณไดไกลครอบคลุมพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตประมาณ ป 2548 เปนตนมา
“สถานีของเราเนนเนื้อหาหลัก คือ การใหความรูทาง
ศาสนาอิสลามที่สอดคลองกับอัล-กุรอานและอัซซุนนะหแก
ชาวบานในชุมชน เพราะเราเชื่อวาการไดเรียนรูศาสนาดวย
กระบวนการที่ถูกตองตามแบบฉบับของทานนบี เปนฐานของ
การเขาใจความจริงแหงชีวติ ตามแนวทางอิสลามทีแ่ ทจริง ความ
เขาใจชีวิตและความสํานึกวาศาสนาอิสลามเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต จะเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงใหประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง เปนพืน้ ฐานสําคัญของความสงบสุขในสังคม”
โตะอิหมามอาซิ เลาใหฟง ถึงฐานคิดในการดําเนินงานวิทยุชมุ ชน
กาวสูวิทยุชุมชนเต็มรูปแบบในปจจุบัน
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จากชวงเริม่ แรกทีส่ ถานีวทิ ยุตะอาวุลเปดรายการวิทยุการ
บรรยายธรรมและการเรียนการสอนอัล-กุรอานเทานัน้ ภายหลัง
เริ่มมีรายการเพิ่มเติมหลากหลายขึ้น ปจจุบันนี้ เนื้อหารายการ
หลักๆ ที่มีอยู แบงเปน 6 ประเภท คือ รายการบรรยายธรรม
การเรียนการสอนอัล-กุรอาน รายการอิสลามิคอนาชีด (เพลงใน
รูปแบบอิสลาม) รายการผูหญิง รายการดานเยาวชน การฝก
ภาษาอังกฤษ และขาวสารจากอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
ทีม่ เี จาหนาทีร่ ฐั หมุนเวียนกันมาดําเนินรายการใหขอ มูลเกีย่ วกับ
การเกษตร สุขภาพ และการศึกษานอกโรงเรียน
ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนตะอาวุลสงคลื่นสัญญาณตั้งแต
เวลา 06.30 น. – 22.00 น.ของทุกวัน รายการลาสุดซึ่งไดเริ่มขึ้น
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 คือ “ภารกิจตะอาวุล” ออกอากาศ
วันอังคาร เวลา 20.30 น.- 21.30 น. มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของมัสยิดตะอาวุล
โตะอิหมามอาซิ ในฐานะผูกอตั้งและจัดการดูแลสถานี
วิทยุตะอาวุล ไดอธิบายถึงการมีสว นรวมของประชาชนตอสถานี
วิทยุชุมชนตะอาวุลแหงนี้วา นอกเหนือการรวมบริจาคเงินเพื่อ
ซือ้ อุปกรณตา งๆ ทีจ่ าํ เปนสําหรับสถานีแลว รายการบางรายการ
ก็เปดโอกาสใหผโู ทรศัพทเขามาเพือ่ เรียนรูร ว มกันกับผูจ ดั รายการ
เชนรายการการเรียนการสอนอัล-กุรอาน ชาวบานก็จะโทรมา
อานอัล-กุรอานใหผูจัดฟงวาอานไดถูกตองตามอักขรวิธีหรือไม
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผฟู ง ทีม่ คี วามสนใจจัดรายการ
วิทยุมายืน่ เสนอขอจัดรายการในสถานีไดอกี ดวย ซึง่ ยังพอมีเวลา
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ทีจ่ ะจัดสรรได พยายามจะใหมรี ายการเพิม่ เติมทีห่ ลากหลาย เพือ่
ใหผูฟงไดมีความรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยอีหมามอา
ซิ ก ล า วว า ที่ อ ยากให มี ม ากที่ สุ ด ขณะนี้ คื อ รายการข า วและ
รายการเกี่ยวกับโลกมุสลิมที่จัดโดยเยาวชน
สรางความเขมแข็งดวยวิทยุเครือขาย
โตะอีหมานอาซิ ไดเปดเผยวา เมื่อประมาณป พ.ศ.2552
สถานีวิทยุตะอาวุล บางปู ไดจับมือรวมกับสถานีวิทยุริซาละฮฺ
(ตะลุโบะ) สถานีวทิ ยุมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา สถานีวทิ ยุอฮิ ยาอฺ
เรดิโอ (ยี่งอ) และสถานีอัล-กุรอานดารุสลาม (ปาลัส) รวมเปน
กลุมเครือขายภายใตชื่อ “สถาบันอัสสลาม” เพื่อสะดวกตอการ
แบงปนชวยเหลือกัน และเชือ่ มโยงการทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน
“บางชวงที่แตละสถานีวิทยุในเครือขายมีรายการพิเศษ
ทีส่ ถานีหนึง่ เปนผูจ ดั อีกสีส่ ถานีกจ็ ะเปนผูร บั เชือ่ มสัญญาณออก
อากาศ หรืออีกวิธีการหนึ่งคือ สถานีที่สะดวกที่สุดจะรับหนาที่
เชิญผูบรรยายมาบันทึกรายการ แลวสงสัญญาณเมื่ออกอากาศ
ไปยังสถานีอื่นๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเครือขายการออกอากาศเชนนี้
ทําใหประหยัดงบประมาณไดมากและมีความสะดวก คลองตัว
ในการดําเนินงานของบุคคลากรมาก” โตะอิหมามอาซิ เลาใหฟง
ถึงการชวยเหลือในระหวางเครือขาย
เมื่อถามวา สถานีวิทยุตะอาวุลจะอยูไดอีกนานเพียงใด
โตะอิมามอาซิกลาววา “ถาผมยังทํางานตอไปได ก็คงอยูตอไป
เรื่อยๆ สถานีวิทยุแหงนี้ไมตองการอะไรมากหรอก เพียงแคมี
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คนดูแลมันดวยใจรักตอไปเรื่อยๆ เทานั้นเอง ทุกวันนี้ผมเปน
คนคอยเช็ดถูอปุ กรณตา งๆ และดูดฝุน ภายในหองสงเปนประจํา”
“อินชาอัลลอฮฺ ถาเปนไปไดกอ็ ยากพัฒนาถึงการเปนชอง
โทรทัศนระบบจานดาวเทียม แตนั่นตองถึงขั้นที่สามารถเตรียม
พรอมสําหรับคาเชาดาวเทียม 1 ลานกวาบาทตอเดือน เปนโจทย
ที่กําลังหาคําตอบอยู” โตะอิหมามอาซิ บอกถึงเปาหมายและ
แผนการพัฒนาสถานีวิทยุตะอาวุลในอนาคต
จากวิทยุชุมชน สูทีวีออนไลน
ทุกวันนี้ สถานีวทิ ยุตะอาวุล นอกจากจะไดรบั ฟงทางคลืน่
FM 100.50 เมกกะเฮิรตซแลว ยังสามารถรับชมในรูปทีวอี อนไลน
ผาน www.taawoon.com ไดอีกดวย
“เมื่อป 2552 วิทยุตะอาวุลไดเผยแพรรายการวิทยุบน
เว็บไซตเปนครั้งแรก ทําใหสามารถสงสารจากมัสยิดตะอาวุล
ไปไดไกลเกือบทัว่ โลก นักศึกษาทีอ่ ยูป ระเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
จอรแดน ซาอุดอี าระเบีย และอียปิ ตสามารถรับฟงได ในชวงเริม่ ตน
มีเฉพาะวิทยุออนไลนเทานั้น ตอมาในป 2553 เมื่อเรามีอุปกรณ
การถายภาพและเทคโนโลยีพรอม จึงขยับพัฒนาเปนทีวอี อนไลน”
โตะอิมามอาซิเลาถึงพัฒนาการการสื่อสารที่มากขึ้นเปนลําดับ
นางสาวสุนิตา สะแลแม ชาวบานตําบลบางปูวัย 28 ป
กลาวดวยแววตาแหงความภูมิใจวา “นักศึกษาของเราที่อยูตาง
ประเทศ เชน ซาอุดีอาระเบีย ก็สามารถรับฟงวิทยุ และรับรู
เรื่องราวตางๆ ในชุมชนได”
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นักจัดรายการอาสาสมัคร คือผูอยูเบื้องหลัง
ในสวนการดําเนินงานและการจัดรายการในสถานีวิทยุ
ตะอาวุลนัน้ ผูจ ดั รายการทุกคน ไมไดรบั เงินเปนคาตอบแทนจาก
การจัดรายการ เพราะแตละคนก็จะมีอาชีพประจําอยูแลว และ
ไดสละเวลาทีเ่ หลืออยูม าทํางานเพือ่ บริการสังคม ยกเวนเจาหนาที่
ประจําสถานี 2 คน คือ นายอับดุลรอเซด แมะ กับ นายโมฮําหมัด
นาเซร อาลี โดยทัง้ สองมีหนาทีเ่ ปนชางเทคนิกประจําสถานีทตี่ อ ง
อยูดูแลสถานีตลอดเวลา ตองคอยอํานวยความสะดวกกับผูจัด
รายการไมสามารถไปทํางานอื่นได ซึ่งเงินในสวนนี้ก็ไดรับจาก
บริจาคของผูฟงบางสวน
ในสวนเนื้อหารายการที่เปนไฟลวีดิโอที่ไมไดเปนการ
บันทึกในหองสงหรือรายการสดนัน้ บางครัง้ ก็มอี าสาสมัครทีต่ าม
เก็บและบันทึกการบรรยายธรรมตามเวทีตา งๆ สงมาใหทางสถานี
วิทยุตะอาวุล บางครั้งก็นําเนื้อหาจากเว็ปไซตยูทูปที่ผูบรรยาย
หรือผูเขาฟงการบรรยายนั้นๆ บันทึกไวและเผยแพรในเว็ปไซด
ดังกลาว เชน ไฟลวดี โิ อการบรรยายของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อุสตาซมูฮัมหมัด คอยา
เปนตน
ความภาคภูมิใจของชุมชน
นายอับดุลรอเซด แมะ เจาหนาที่เทคนิคคนหนึ่งประจํา
สถานีวิทยุตะอาวุล วัย 39 ป บอกวาไดทํางานที่นี่ตั้งแตป 2549
รูส กึ ผูกพันกับการทําหนาทีด่ แู ลสถานีและควบคุมการจัดรายการ
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เมือ่ เดินออกไปขางนอก ไดยนิ เสียงตอบรับทีด่ จี ากชาวบาน ทําให
รูสึกมีกําลังใจในการทํางาน
“ชาวบานบอกวาวิทยุแนวนี้ทําใหฟงไดเรื่อยๆ ไมเหงา
บางครัง้ มีการโทรศัพทเขามาติดตอขอซีดอี ลั -กุรอานทีท่ างรายการ
เปดไปเพื่อที่จะไดกลับไปฟงที่บานตอ ผมไมมีกําลังทรัพยที่จะ
สนับสนุน แตก็พอมีกําลังความสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได รูสึก
ภูมิใจ” เขาไดอธิบายเกี่ยวกับการจัดรายการเพิ่มเติมวา
“สถานีวทิ ยุของเราจะเนนการจัดเนือ้ หาสาระในรายการ
ใหสอดคลองกับสภาพที่ดําเนินไปแตละชวงเวลาของสังคม เชน
ชวงเดือนรอมฎอน ก็มีการบรรยายธรรมและจัดขอมูลตางๆ
เกีย่ วกับเดือนรอมฎอน เพือ่ ใหผฟู ง สามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติตนได ถาชวงทําฮัจญที่ผานมา
ก็ จั ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ า ฮั จ ญ ทํ า ให ช าวบ า นที่ ยั ง ไม ไ ด
ไปทําฮัจญก็ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําฮัจญไปดวย และรวม
เรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวความสําคัญของฮัจญในอิสลาม”
นายดอแม สะแลแม ชาวบานตําบลบางปูวัย 60 ปกลาว
ถึงการรับฟงวิทยุตะอาวุลวา “ครัง้ แรกรูส กึ ดีใจมากทีม่ สี ถานีวทิ ยุ
แบบนี้เกิดขึ้น เพราะเปนรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน เปนรายการ
ดีๆ มีสาระ ทําใหคนแกอยางเราไมเบื่อ เมื่อวางจากงานก็มาเปด
วิทยุฟง ที่สําคัญไมมีโฆษณาดวยทําใหเรารูสึกวาเขาจริงใจที่จะ
มอบสิ่งที่มีประโยชนกับเรา”และใหขอมูลเพิ่มเติมวา “นอกจาก
เราจะไดรบั ความรูเ กีย่ วกับศาสนามาใชในชีวติ แลว ยังไดรเู กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพอีกดวย”

เสียงในสนามสันติภาพ :
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ขณะที่ นางฮาปเสาะ มามะ ชาวบานตําบลบางปูวยั 49 ป
บอกวา “จากการฟงวิทยุตะอาวุล ทําใหไดความรูมากขึ้น เชน
ความรูเกี่ยวกับศาสนา วิธีการเลี้ยงดูลูกในวัยเรียน”
บางที การดํารงอยูข องสถานีวทิ ยุตะอาวุล อาจบอกเราวา
ความจริงแลวผูคนในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตของเรา
พรอมใจที่จะสนับสนุนสิ่งดีๆ ใหดํารงอยู ขอเพียงใหมีใครชวย
ยืนหยัดเปนผูน าํ ในการเดินหนาตอไปดวยความจริงใจเทานัน้ เอง
และแนนอน สันติภาพจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน ดวยการ
สนั บ สนุ น ยื่ น มื อ ช ว ยเหลื อ กั น คนละเล็ ก คนละน อ ยของผู ค น
ในสังคม.
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วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา :
หวัง “พระเจาจะเปลี่ยนจิตใจของผู ใชความรุนแรง”
ฮัสซัน โตะดง

สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา FM 88.0 MHz นับเปน
สถานีวิทยุ 24 ชั่วโมง อีกแหงหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทีก่ อ ตัง้ โดยสมาชิกคริสตจักรยะลา ขับเคลือ่ นดวยศรัทธา
และจิตอาสา เพื่อที่จะเผยแพรหลักคําสอนคริสตศาสนาในชีวิต
ประจําวัน1
เหตุความไมสงบ คือจุดเริ่มตนเพื่อความสงบแหงจิตใจ
นายเกษม กว า งสกุ ล ผู อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชน
คริสเตียนยะลา เลาวา การกอตัง้ สถานีวทิ ยุคริสเตียนยะลา เกิดขึน้
เมือ่ ป 2551 เนือ่ งจากมีสถานีวทิ ยุแหงหนึง่ ในจังหวัดยะลาเชิญตน
ไปจัดรายการ และเห็นวาสื่อวิทยุสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดมาก ตอมาป 2552 ไดรบั แนะนําจากเพือ่ นทีน่ บั ถือศาสนาคริสต
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4982
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ดวยกันจากจังหวัดภูเก็ต ใหไปจดทะเบียนสถานีวิทยุชุมชน
เนือ่ งจากงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ในยุคนั้น กําลังเปดรับลงจดทะเบียนวิทยุชุมชน
หลังจากนั้น ทางสมาชิกคริสตจักรยะลามีการประชุม
รวมกันและมีมติใหดําเนินการกอตั้งสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน
ยะลา และสามารถดําเนินการจดทะเบียนจนประสบความสําเร็จ
ในปเดียวกัน นับวาเปนสถานีวทิ ยุชมุ ชนยุคแรกๆ ของประเทศไทย
ที่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจนสําเร็จ
ตอมาชวงปลายป 2552 ทาง กทช. ไดใหทางสถานีมีการ
ปรับเปลีย่ นผังรายการใหมคี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะ
เปนประโยชนตอ ชุมชนทีท่ ง้ั หมด ไมใชเพียงแคสมาชิกคริสตจักร
ยะลาเทานัน้ ทางสถานีจงึ ไดปรับปรุงผังรายการตามแนวทางของ
กทช. ทําใหมีรายการที่หลากหลายอยางเชนทุกวันนี้
นายเกษม เล า ถึ ง ที่ ม าการก อ ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ‘ชุ ม ชน
คริสเตียน’ วา หลังจากการเกิดเหตุความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตตงั้ แตป 2547 เปนตนมา เมือ่ มีเหตุการณรนุ แรง
ทําใหไมมีอาจารยที่จะมาเทศนาแกสมาชิกคริสตจักรจังหวัด
ยะลา แมวาสามารถรับฟงการเทศนาจากอินเตอรเน็ตไดก็ตาม
แต ส มาชิ ก คริ ส ตจั ก รยะลาส ว นใหญ โดยเฉพาะผู สู ง อายุ
ไมสะดวกรับฟงการเทศนจากในอินเตอรเน็ต ดังนั้น เราคิดวา
วิทยุคอื คําตอบสําหรับการแกปญ
 หาดังกลาว เพราะวิทยุสามารถ
รั บ ฟ ง พร อ มๆ กั บ ทํ า งาน และที่ สํ า คั ญ วิ ท ยุ ร าคาถู ก มากใน
ปจจุบันนี้
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ขับเคลื่อนดวยจิตอาสา
นายเกษม ได เ ล า ถึ ง การหล อ เลี้ ย งสถานี วิ ท ยุ นี้ ว า
งบประมาณในการดําเนินไดรบั การสนับสนุนจากคริสตจักรยะลา
สถานีตั้งอยูที่ ราน เอส อี พี ไมโครเทค (ตัวแทนจําหนายประจํา
จังหวัดยะลา ) 57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่ง
เปนรานขายคอมพิวเตอรของตัวเอง การที่สถานีตั้งอยูที่ราน
ของตนเนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก คริ ส ตจั ก รยะลาได มี ม ติ
ใหตนเองเปนผูด แู ลสถานี เนือ่ งจากมีอาชีพใกลเคียงกับงานวิทยุ
มากทีส่ ดุ เพราะเปนโปรแกรมเมอร และเปดรานขายคอมพิวเตอร
และเครื่องอิเลคทรอนิกส
ขณะนี้ สถานีวิทยุคริสเตียนยะลามีผูดําเนินรายการ
จํานวน 12 คน ซึ่งทุกคนทํางานดวยจิตอาสา ไมมีคาตอบแทน
ส ว นแฟนรายการมี ป ระมาณ 500 คนในส ว นที่ เ ป น สมาชิ ก
คริ ส ตจั ก รยะลาอย า งเดี ย ว แต ค าดว า น า จะมี ม ากกว า นั้ น
เนือ่ งจากยังมีผฟู ง ทีไ่ มไดนบั ถือศาสนาคริสตอกี จํานวนหนึง่ ทีฟ่ ง
รายการของสถานีนี้ ดวย
ปจจุบันสถานีวิทยุคริสเตียนยะลาออกอากาศดวยคลื่น
ความถี่ 200 วัตต ตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
สามารถสงสัญญาณในรัศมี 15 กิโลเมตร สถานีวิทยุสามารถ
สงสัญญาณถึงที่อําเภอแมลาน จ.ปตตานี
“รายการสวนใหญจะเปนรายการที่เกี่ยวคําเทศนาที่
ผมดาวน โ หลดคํ า เทศนาขององค ก รคริ ส ต เ ตี ย นต า งๆ ใน
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ประเทศไทยมาเปดฟงทุกวัน เชน องคกรสื่อมวลชนเสียงสันติ
จ.เชียงใหม และจากองคกรอืน่ ๆ เปนตน เพือ่ นําไปเปดในสถานี”
นายเกษมเลาใหฟงถึงเนื้อหารายการสวนใหญในสถานีวิทยุ
แหงนี้
นโยบายหลักคือ เพื่อประชาชน
สถานีวทิ ยุคริสเตียนยะลาเปนองคกรไมหาแสวงกําไรใดๆ
และไม เ ป น กระบอกเสี ย งให แ ก อ งค ก รใดๆ ทั้ ง สิ้ น “เพราะ
เปนสถานีวิทยุที่บริการใหกับประชาชนเทานั้น ดังนั้น สถานี
ไม มี รั บ การโฆษณาเลย หรื อ แม แ ต อ งค ก รของรั ฐ ขอความ
รวมมือใหประชาสัมพันธ เชน จากกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) หรือแมแต
จดหมายขาวของโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต (DeepSouthWatch) สถานีตองขออภัย
เพราะไมสามารถที่จะออกอากาศได เพราะไมตรงนโยบาย
สถานีวทิ ยุ อยางก็ไรตาม ทางคณะกรรมการสถานีจะมีการหารือ
ในเรื่ อ งเหล า นี้ เพื่ อ ที่ จ ะนํ า สิ่ ง เหล า นี้ อ อกอากาศ โดยที่ ไ ม
สงผลกระทบตอนโยบายหรือบทบาทของสถานีวทิ ยุแตอยางใด”
นายเกษม บอกเลาจุดยืนของการคัดเลือกเนือ้ หาออกอากาศ และ
ใหเหตุผลมากขึ้น
“การที่สถานีไมออกอากาศตามที่หนวยงานรัฐขอความ
รวมมือนั้น มีคําถามวาสถานีไมใหความรวมมือตอเจาหนาที่
หรือเปลา ในฐานะทีเ่ ราเปนประชาชนทีอ่ ยูใ นพืน้ ที่ เราถือวาการ
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ใหความรวมของเราคือการออกอากาศคําเทศนาในแตละวันวา
มีการพูดคุยถึงเรื่องการการดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีเปน
อยางไร ดังนั้น ในคําเทศนาที่ออกอากาศบอกอยางชัดเจน
คุณลักษณะพลเมืองทีด่ เี ปนอยางไรแกชมุ ชนของเรา และพระเจา
สอนอะไรบาง” นายเกษมกลาว
สถานีวิทยุคริสเตียนยะลา ผูสรางสันติสุขในพื้นที่
ผอ.สถานวิทยุวิทยุชมชนคริสเตียนยะลา ไดขยายความ
วา สันติภาพคือสิ่งที่เราทําไดใชวจนะของพระเจาในการสราง
สั น ติ สุ ข ในพื้ น ที่ เราคาดหวั ง ว า คํ า สอนที่ ส ถานี อ อกอากาศ
ทุกวันนัน้ จะติดอยูก บั ตัวสมาชิกคริสตจักรยะลา และเขาสามารถ
นําคําสอนเหลานี้ ไปเลาใหคนที่อยูรอบๆ หรือบุคคลที่ใกลชิดได
ฟงในคําสอนรวมถึงทัศนะหรือมุมมองการตอบโตกบั ปญหาทีเ่ กิด
ขึน้ และความพึง่ พอใจในแนวทางของพระเจาหรืออะไร เพราะใน
คัมภีรไดบอกวา “จงรักศัตรู หรือจงอธิฐานใหแกคนที่ขมเหงตอ
เรา” คําสอนนี้มันตรงกันขามความรูสึกของมนุษย หากสังคมมี
ทัศนะอยางนี้ ไมวาใครทํารายเรา เราไมมีหนาที่ที่จะแกแคน
พระเจาเทานัน้ จะจัดการให สิง่ ทีเ่ ราทําไดคอื หนาทีข่ องความเปน
มนุษยที่ดี
“ในแต ล ะสั ป ดาห ส มาชิ ก คริ ส ตจั ก รยะลามี กิ จ กรรม
การตั้ ง อธิ ฐ านต อ สิ่ ง ต า งๆ ที่ ท างสมาชิ ก คริ ส ตจั ก รมี ค วาม
ปรารถนา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สมาชิกคริสตจักรยะลาอธิฐานคือ ขอให
พระเจาเปลี่ยนจิตใจของบุคคลที่อยูในความรุนแรง เพราะเรา
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มองวาสิ่งที่เขากระทํามีผูบริสุทธิ์ไดรับผลกระทบ สรางความ
รุนแรงเกินกวาเหตุ ซึ่งถามวาพระเจาพอใจหรือไม คําตอบคือ
พระเจาไมพอใจ”
“แตอยางไรก็ตาม เรามีความรูสึกวาสิ่งที่ทําเขาทํานาจะ
เรียกวากอการราย แตในมุมมองเขา เขาอาจจะมองวา ไมใช
เปนการกอการราย แตเขากระทําไปดวยเหตุผลอะไรบางอยาง
ของเขา”
โดยส ว นตั ว นายเกษมมองว า ป ญ หาความรุ น แรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต เปนเรื่องที่ยากเกินกวาที่มนุษยแกได
เชื่ อ ว า พระเจ า เท า นั้ น ที่ เ ปลี่ ย นใจคนเหล า นี้ ไ ด “ผมเคย
ร ว มประชุ ม ที่ กสทช. ได ฟ ง ผู ที่ เ คยผ า นความขั ด แย ง ทาง
เชื้อชาติและศาสนาจากประเทศตางๆทั่วโลก มาแบงปนทัศนะ
และคนหาทางออกจากความขัดแยง ไดฟงกรณีความขัดแยง
ในอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย หลายคนพูดวาพระเจายื่นมือ
มาชวยแกปญหาความขัดแยงดวยการทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ
ในอาเจะห ซึ่งภายหลังจากการเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทําใหปญหา
ความขัดแยงและความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอาเจะหลดลง
อยางมาก”
“ผมไมอยากทีจ่ ะใหสงิ่ เหลานีเ้ กิดในพืน้ ทีข่ องเลยเรา แต
ในเมื่อไมยอมหยุด จะรอใหพระเจายื่นมือมาจัดการหรือ ฉะนั้น
ตองคิดเสียใหม กอนที่พระเจาจะยื่นมือมาสั่งสอนเหมือนกับ
อาเจะห ผมจึงมีความหวังวา พระเจาจะใชวธิ กี ารของพระองคใน
การแกปญหาในพื้นที่ ดวยการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่มีความ

เสียงในสนามสันติภาพ :

บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

75

ถูกตอง หรือการเปลี่ยนจิตใจของผูที่อยูในความรุนแรง” นี่คือ
ศรัทธาของนายเกษม ผูพ ยุงสันติภาพอยางเงียบๆในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต.
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‘Liputan Wanita’ :
รายการวิทยุสรางทัศนะครอบครัวสูสันติภาพ
ยารีนา กาสอ

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางสาว
อาอิชะฮ ตีมงุ หรือ ‘กะซู’ นักจัดรายการ สถานีวทิ ยุ ‘ซัวรอกีตอ’
ของศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภาค
ภาษามลายู คลื่นความถี่ FM 88.75 MHz และ FM 91.75 MHz
อีกหนึ่งผูทํางานดานสื่อของภาครัฐในชายแดนภาคใต โดยเนน
การขั บ เคลื่ อ นในเรื่ อ งสั น ติ ภ าพแบบบริ ก ารสาธารณะผ า น
รายการผู ห ญิ ง โดยให ผู ฟ ง มี ส ว นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น
มุง เปลีย่ นทัศนคติใหมในครอบครัวสูส นั ติภาพ สรางความคิดใหม
ใหเยาวชน ไมยํ่าอยูที่เดิม1
DSJ : สถานีวิทยุภาคภาษามลายูของ ศอ.บต.
มีรายการใดบางที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4997
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อาอิชะฮ : รายการหลักๆ ของทางสถานีทเี่ กีย่ วของกับสันติภาพ
คือรายการ ‘ลีปุตัน วานีตา’ (Liputan wanita) หรือรอบรั้ว
เรือ่ งผูห ญิง มีเนือ้ หาทีเ่ นนเรือ่ งของผูห ญิง สถาบันครอบครัว เด็ก
และเยาวชน และภาพรวมของสังคมที่เกี่ยวกับผูหญิง
ในรายการมีการกลาวถึงเรือ่ งราวทีเ่ ชือ่ มโยงกับกระบวนการ
สันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีการดึงบทบาทระหวาง
ชุ ม ชนกั บ บทบาทของสตรี ม านํ า เสนอในรายการ เนื่ อ งจาก
เหตุไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตสงผลใหผูหญิงไดรับ
ผลกระทบ ไปดวย เพราะฉะนั้นผูหญิงมุสลิมจึงตองเขมแข็งและ
เดินหนาตอไป
ที่ผานมาเหตุการณความไมสงบในพื้นที่สงผลใหผูหญิง
สามารถสรางพลังในการขับเคลือ่ นเรือ่ งตางๆ ได แมกระทัง่ เรือ่ ง
การสรางสันติภาพ เพราะการขับเคลือ่ นของกลุม ผูห ญิงสามารถ
ทําไดสะดวกมากขึน้ เนือ่ งจากผูช ายสวนใหญมคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะ
ออกมาเคลือ่ นไหวในเรือ่ งนี้ เพราะผูช ายอาจตกเปนเปาหมายใน
ทางไมดไี ด จึงทําใหตอ งการกลาวถึงเรือ่ งบทบาทสถาบันครอบครัว
และบทบาทของสตรีในพื้นที่เปนหลัก
สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดสันติภาพ คือ การสรางหรือเปลี่ยน
ทัศนคติใหมใหกับครอบครัวของตนเองในแตละครอบครัว เชน
โดยการทบทวนเรือ่ งในอดีต สถานการณในปจจุบนั การเดินหนา
ตอในอนาคตวาควรตองดําเนินการในแนวทางใด ตองปลูกฝงเด็ก
และเยาวชนรุน ใหมมคี วามคิดใหม ไมยดึ ติดกับความคิดแบบซํา้ ๆ
เดิมๆ แมกระทัง่ สถาบันการศึกษาก็ตอ งสรางสิง่ ใหมๆ ขึน้ มาดวย
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DSJ : ใครเปนผูดําเนินรายการ รูปแบบและกระบวนการ
ทํางานเปนอยางไร
อาอิชะฮ : ดิฉันเปนผูดําเนินรายการรวมกับนางสาวนาฟซะ
นิกาจิ โดยรายการ Liputan wanita ออกอากาศสัปดาหละ
2 วัน คือ ทุกวันศุกรเวลา 12.00 - 14.00 น. และวันเสารเวลา
12.00-13.00 น. โดยมี ร ายการ “Suara Wanita” หรื อ
เสียงจากผูห ญิง เปนรายการเสริม ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา
15.00-16.00 น.
สําหรับรายการ “Suara Wanita” มีการนําเรื่องราวของ
ผูหญิงที่เกี่ยวของกับกระบวนการสันติภาพมาพูดคุยในรายการ
รวมทั้งการทํางานในสังคมของผูหญิง โดยเนนอาหารฮาลาล
เปนตน โดยรายการนี้ มีนางวัญนะ ระเดนอาหมัด นายกสมาคม
นักธุรกิจชายแดนใตของจังหวัดยะลามาเปนผูด าํ เนินรายการหลัก
และดิฉันเปนผูดําเนินรายการเสริม
สวนรูปแบบรายการ Liputan wanita ในชั่วโมงแรก
เปนการพูดคุยเนือ้ หาสาระ สวนชัว่ โมงที่ 2 จะเปดโอกาสใหผฟู ง
โทรศั พ ท เข า มาแสดงความคิ ด เห็ น ในรายการ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่พูดคุยในชั่วโมงแรก ตัวอยางเชน ในเรื่องจะ
ทําอยางไรที่จะกอใหเกิดสันติภาพ ผูฟงมีความคิดเห็นอยางไร
และจะเดินตอไปอยางไร เราก็จะไดรูวาผูฟงหลายคนตองการ
ให เ ป น ไปอย า งไร เพราะเราเป น สื่ อ จึ ง ต อ งวางตั ว เป น กลาง
ใหมากที่สุด โดยเปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มที่
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DSJ : กลุมเปาหมายของแตละรายการ
อาอีชะฮ : ไดแก กลุมประชาชนทั่วไป ผูหญิง หรือสถาบัน
ครอบครัว ทีต่ อ งการสรางเด็กและเยาวชนใหมวี ธิ คี ดิ ใหมๆ ขึน้ มา
DSJ : ในแตละรายการมีการสัมภาษณคนออกอากาศ
หรือไม อยางไร
อาอีชะฮ : มีการสัมภาษณสดในรายการ โดยใหผูที่เกี่ยวของ
ในประเด็นนั้นๆมาพูดคุยสดผานรายการ หรือมีการนัดแนะให
โฟนอินเขามาในรายการ
DSJ : การขับเคลื่อนของสถานีเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในดานใดบาง
อาอี ช ะฮ : ทุ ก อย า งต อ งเริ่ ม จากการเปลี่ ย นความคิ ด ใหม
ไมห มกมุ น อยู กั บ สิ่ ง เดิมๆ สํ าหรั บ เด็ ก รุนใหมเราจะสรางให
พวกเขาคิดอยางไรกับเรือ่ งในอดีต ใหรจู กั แยกแยะใหเปนในเรือ่ ง
ทีถ่ กู ปลูกฝงมา ไมวา ความเปนจริงทีเ่ กิดขึน้ จะเปนอยางไร แตเรา
ตองทําใหพวกเขารูจักการวางใหถูกที่ จะไดไมเกิดปญหาใน
ภายหลัง ทุกสิง่ ทุกอยางทีท่ าํ นัน้ เราไมอาจทราบวาเปนการแกไข
ปญหาหรือไม แตเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองแกไข
อย า งน อ ยสื่ อ วิ ท ยุ ก็ ทํ า ให ป ระชาชนสามารถออกสู
โลกกวางได และสามารถรับรูข า วสารมากขึน้ บางครัง้ คนตาบอด
หรือคนพิการก็อยากออกสูส งั คม แตออกไปเหมือนคนปกติไมได
แตพวกเขาก็มีไอเดียดีๆ ที่สามารถสื่อสารกับผูอื่นในสังคมได
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เพราะฉะนั้น สื่อจึงสามารถเปดโอกาสใหทุกคนไดเปนอยางดี
ทําใหพวกเขามีความสุขจากการที่ไดระบายความในใจออกมา
ผานสื่อ
DSJ : เรื่องที่นาสนใจที่มีการนําเสนอในชวงนี้คือเรื่องใด
สงผลตอสันติภาพอยางไร
อาอีชะฮ : สัปดาหที่ผานมา ไดหยิบยกประเด็นการเลือกผูนํา
ชุมชน เนือ่ งจากเปนชวงการเลือกตัง้ ทองถิน่ จึงเนนเรือ่ งการเลือก
คนดีมาปกครองหมูบ า นใหถกู ตอง หรือวิธคี ดิ ของการเลือกคน
DSJ : กระบวนการสันติภาพในมุมมองของคุณเปนอยางไร
อาอีชะฮ : มองวาการทํางานรวมกันโดยไมมีการแบงแยก ไมมี
การแยงชิงกัน ไมวาจะเปนเรื่องตําแหนงหนาที่หรืองบประมาณ
ซึง่ แตละเรือ่ งควรมีการวางระบบใหชดั เจนและถูกทีถ่ กู ทาง ปญหา
ความขัดแยงก็ไมเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ตองมีการพูดคุยระหวางกันใหมากขึ้น เชน ในการ
วางตําแหนงหนาทีข่ องคน หากจะทํางานรวมกันก็ตอ งชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จึงจะไมเกิดปญหามากมายตามมา เราตองเขาใจ
ใหมากขึ้นกับสิ่งที่เปนปญหา เราตองหาจุดแกปญหาใหถูกที่
นี้ก็เปนอีกภาพความพยายามเล็กๆ ของการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพโดยผูหญิง.
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วิทยุพระพุทธศาสนากลางไฟใต
ฮัสซัน โตะดง

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติอําเภอเทพา ตั้งอยูที่
วัดลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา คลื่นความถี่ FM104.74 MHz
เปนสถานีวิทยุอีกแหงหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มุงสราง
สันติสุขดวยหลักพุทธศาสนา กอตั้งโดยพระครูพิพัฒนเมธากร
เจาอาวาสวัดลําไพล1
5 ปแหงการกอตั้งสถานี
พระครูพพิ ฒ
ั นเมธากร เปดเผยวา จุดเริม่ ตนของการกอตัง้
สถานีวิทยุแหงนี้ เริ่มเมื่อป 2549 พระอาจารยเองอยากจัด
รายการวิทยุ แตเมือ่ สอบถามสถานีวทิ ยุชมุ ชนทีอ่ ยูใ กลๆวัดลําไพล
ปรากฏวาจะตองซื้อเวลา ราคาประมาณ 30,000 บาทตอเดือน
ถือวาเปนราคาทีแ่ พงมาก หลังจากนัน้ จึงไดศกึ ษาถึงการจดทะเบียน
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5004
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สถานีวิทยุดวยตัวเอง จนกระทั้งเมื่อป 2552 ไดดําเนินการ
จดทะเบียนกอตัง้ สถานีวทิ ยุไดสาํ เร็จ ใชงบประมาณ 1,300,000
บาท ซึ่งเปนงบสวนตัว ซึ่งในชวงกอตั้งไดทําเรื่องของบประมาณ
สนับสนุนจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) และสํานักสงฆแหงหนึ่ง ซึ่งจําชื่อไมไดแลว แตเรื่อง
ก็เงียบหายไปจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติอําเภอเทพา
มีผูดําเนินรายการ 19 คน มีเครื่องสงสัญญาณ 1,500 วัตต
สามารถสงสัญญาณในรัศมี 50 กิโลเมตร สามารถสงสัญญาณ
ไดถึงพื้นที่ ต.ถํ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใหประชาชนฟงธรรมะโดยไมตองไปวัด
“เปาหมายในการกอตั้งสถานีวิทยุคือ เพื่อใหชาวบาน
สามารถฟงธรรมะไดโดยไมจําเปนตองไปที่วัด เพราะทุกวันนี้
ชาวบานเขาวัดนอยมาก เนือ่ งจากตองใหเวลาสวนใหญกบั การทํางาน
เพือ่ ใหชาวบานไดรถู งึ หลักศาสนาพุทธทีถ่ กู ตอง เพราะคนทีร่ หู ลัก
พุทธศาสนาแลวจะเปนคนที่ใชชีวิตอยางมีความสุข ไมหลงใหล
อยูก บั วัตถุนยิ มมากเกินไป” พระครูพพิ ฒ
ั นเมธากร บอกเลาในเจตนา
“พระอาจารยเคยผลิตหนังสือเกีย่ วกับธรรมะแจกชาวบาน
ปรากฏวาชาวบานอานกันนอย ตอมาผลิตแผนซีดีธรรมะแจก
ชาวบาน แตชาวบานก็เปดฟงแค 40 เปอรเซ็นตเทานั้น เพราะ
ชาวบานสวนใหญไมมีเครื่องเลนซีดี และสุดทายใชวิธีชื้อวิทยุ
ราคาเครื่องละ 350 บาท แจกชาวบานที่ตองการ”

เสียงในสนามสันติภาพ :
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“ตอนนีแ้ จกวิทยุไปแลว 450 เครือ่ ง เพือ่ ใหชาวบานเปดฟง
รายการธรรมะของสถานี เพราะคิดวามนุษยทุกคนไมวาจะเปน
คนคริสต พุทธ หรืออิสลาม หากอยูในกรอบของศาสนาจะทําให
มีความสุขได ไมหลงใหลอยูกับวัตถุนิยมมากจนเกินไป”
สถานีวิทยุชุมชนอยูดวยประชาชน
พระครูพพิ ฒ
ั นเมธากร ยังเลาวา สถานีวทิ ยุแหงนีเ้ ปนของ
ประชาชน อยูไ ดดว ยประชาชนทีฟ่ ง รายการประจํา แฟนรายการ
บางคนบริจาคเงินคาไฟแตละเดือน เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท
“ไมสามารถบอกจํานวนแฟนรายการได เพราะแตละครัง้
มีประชาชนโทรศัพทเขามาในรายการไมขาดสาย บางครั้งทําให
ผูด าํ เนินรายการไมมเี วลาพูดคุยดวยมากนัก นอกจากนี้ พระอาจารย
ไดไปรวมงานตางๆของชาวบาน ก็จะมีชาวบานจํานวนหนึ่ง
บอกวาฟงรายการสถานีวิทยุของพระอาจารยเปนประจํา”
“สถานีวทิ ยุแหงนี้ เปนสถานีวทิ ยุเพือ่ ใหบริการประชาชน
และไมแสวงหากําไร จึงไมมีโฆษณา ขณะเดียวยังเปดโอกาสคน
ทีส่ นใจอยากจัดรายการไดมาจัดรายการได โดยไมตอ งซือ้ เวลา”
บอกกลาวเลาขาน ความสัมพันธพุทธ-มุสลิม
พระครูพิพัฒนเมธากร เลาใหฟงวา สําหรับรายการของ
ทางสถานี ประกอบดวย 1.รายการการศึกษา เปนรายการทีน่ าํ เสนอ
ขาวสารทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา 2.รายการปราชญชาวบาน เปนรายการ
เกี่ยวกับยาสมุนไพรกับการรักษาสุขภาพ 3.รายการนายตนนํ้า
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เปนรายการเกีย่ วกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4.รายการธรรมะกับชีวิต และ 5.รายการสวดมนตพระ
นอกจากนี้ยังมีการรายการ “เสียงจากเยาวชน” ทุกวัน
เสาร-อาทิตย เวลา 10.00 - 12.00 น. เปนรายการทีน่ าํ เรือ่ งธรรมะ
เกร็ดความรูและบทความตางๆ มาเลาในรายการ โดยมีนักเรียน
จากโรงเรียนชุมชนบานนากัน และโรงเรียนบานนามวง ต.บานโหนด
อ.สะบายอย จ.สงขลา ประมาณ 20 คน สลับหมุนเวียนกันเปน
ผูดําเนินรายการ
“การใหเด็กๆ เหลานีม้ าจัดรายการ เพือ่ ใชเวลาวางในวันหยุด
ใหเปนประโยชน และเพือ่ ใหเด็กกลาแสดงออกในทางทีถ่ กู ตอง”
สวนรายการของพระอาจารยเอง คือรายการ “บอกกลาว
เลาขาน” ทุกคืนวันจันทรถงึ วันศุกรเวลา 22.00 – 23.00 น. เปน
รายการทีน่ าํ สถานการณปจ จุบนั มาบอกเลาในรายการ พรอมนํา
หลักพุทธศาสนาทีถ่ กู ตองมาเปรียบเทียบ เชน สถานการณการเมือง
การปกครองเปนอยางไร และเปรียบเทียบกับหลักพระพุทธศาสนา
ในเรื่องการเมืองการปกครองที่ถูกตองวาเปนอยางไร เปนตน
รายการนี้ยงั เปนรายการใหคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับปญหาครอบครัว มี
ชาวบานโทรศัพทเขามาปรึกษาจํานวนมาก บางครั้งมีคนมุสลิม
โทรศัพทมาปรึกษาดวย ในรายการยังกระตุน ใหคนไทยรักการอาน
หนังสือ เนือ่ งจากคนไทยอานหนังสือปละ 8 บรรทัด ซึง่ นอยมาก
“ในรายการยังเลาเรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
สมั ย ก อ นระหว า งคนไทยพุ ท ธกั บ คนมุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ เพื่ อ ให
บรรยากาศเหลานั้นกลับมาอีกครั้ง” พระอาจารย ยังใหขอมูล

เสียงในสนามสันติภาพ :
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อีกวา ยังมีรายการ “สานใจสูสันติ” จัดโดยทหารจากหนวย
เฉพาะกิจสงขลา (ฉก.สงขลา) กับตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จาก ฉก.ตชด 433 เปนรายการสงเสริมการอยูรวมอยางสันติสุข
ในความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่ง
ถือเปนรายการหนึง่ ทีส่ ง เสริมกระบวนการสรางสันติภาพในพืน้ ที่
รายการ “วัฒนธรรมสัญจร” เปนรายการเกีย่ วกับการให
ประชาชนอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมของคนไทยไมใหสญ
ู หาย จัดรายการ
โดยเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเทพา
“การให ห น ว ยราชการเหล า นี้ ม าจั ด รายการ เพราะ
พระอาจารยมองวา การบริหารองคกรจําเปนตองใหหนวยงาน
อื่นๆ เขามารวม เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว”
ตองสรางบรรยากาศการอยูรวมกันอยางเขาใจ
พระครูพิพัฒนเมธากร กลาวทิ้งทายวา ทางออกของ
ปญหาในพื้นที่ คือตองสรางบรรยากาศของการรวมกันอยาง
เขาใจระหวางคนไทยพุทธกับมุสลิม หรือสรางความสนิทสนมกัน
ใหเหมือนเดิมอีกครั้ง และตองใหเด็กนักเรียนคนไทยพุทธและ
มุสลิมในพืน้ ที่ เรียนในโรงเรียนเดียวกันตัง้ แตเด็กๆจนถึงวัยผูใ หญ
เพราะสิ่งนี้จะทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันและสามารถที่จะ
ลดความหวาดระแวงกันไดดีที่สุด
แงนี้ ชองทางการสือ่ สารของเครือขายคนไทยพุทธในพืน้ ที่
กําลังถูกรื้อฟนขึ้นมา เพื่อเปนสวนหนึ่งใน “สนามสันติภาพ” ที่
ตองการผูคนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม.
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วิทยุ ‘Bicara Patani’
คุยทุกเรื่องที่คนปาตานีตอ งการ
โซเรดา หะยีมะสาและ

โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นายซาฮารี
เจะหลง นักจัดรายการวิทยุ ‘Bicara Patani’ เผยคุยทุกเรื่อง
ที่ ค นปาตานี ต อ งการ เพื่ อ ความเป น หนึ่ ง ของคนปาตานี ที่
หมายรวมถึงคนมุสลิม พุทธ จีน และคริสตในชายแดนใต 1
โดยนายซาฮารี พูดถึงรายการวิทยุที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่ง
เชื่อมโยงกับงานขับเคลื่อนในพื้นที่ดวย “ผมจัด 2 รายการ คือ
รายการ Bicara Mingguan ทางสถานีวิทยุ ซูวารอมัจลิส ของ
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี คลื่น
FM93.75 MHz ทุกวันเสาร เวลา 09.00-11.00 น. และรายการ
Bicara Patani ทางสถานีวิทยุ Media Selatan ทุกวันเสารและ
อาทิตย เวลา 20.00-21.00 น.”
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5057
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สําหรับรายการวา Bicara Mingguan เนื้อหาสวนใหญ
เปนเรือ่ งเบาๆ และการสรุปขาวในรอบสัปดาห บางชวงนําเสนอ
เรื่องการลงพื้นที่ชุมชนตางๆ ในนามสํานักขาว Wartani และ
อาสาสมัครเครือขายวิทยุ ในรายการเนนการสือ่ สารสองทาง โดย
ผูฟงสามารถโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นในรายการได
สวนรายการ Bicara Patani มีนักจัดรายการ 2 คน คือ
ตนเองกับนายตูแวดานียา ตูแวแมแง เนื้อหารายการคอนขาง
หนัก เนนการวิเคราะหสถานการณภาคใต ความรุนแรง สันติภาพ
ประวัติศาสตร และทุกเรื่องที่เปนความตองการของคนปาตานี
“รายการนี้แบงเปน 2 ชวง คือครึ่งชั่วโมงแรกเปนการ
วิเคราะหสถานการณ จากนั้นครึ่งชั่วโมงหลัง เปดโอกาสใหผูฟง
โทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น เมื่อเนื้อหาเปนเรื่องหนักๆ
แนนอนคนก็ยอมแสดงความเห็นหนักๆไปดวย บางคนพูดถึง
เรื่องเอกราชผานรายการเลยก็มี”
“จุดประสงคของรายการนี้มี 3 ประการ คือ 1.การ
กระจายขอมูลขาวสาร ซึ่งกลุมผูฟงสวนใหญเปนผูใหญมีอายุ
40 ปขึ้นไป 2.เปนการเปดพื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะให
ทุกคนไดรว มแสดงความคิดเห็นได 3.สรางความเปนหนึง่ เดียวให
ชาวปาตานี ตามสโลแกน Satu Patani” ชายหนุมเลาใหฟงถึง
แนวคิดการขับเคลื่อนการสรางความเปลี่ยนแปลงทามกลาง
สถานการณความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี
satu patani หมายถึงความเปนหนึ่งทั้งคนมุสลิม พุทธ
จีน และคริสต ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนึ่งเดียว
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ทั้งเรื่องประวัติศาสตร ประเพณี วิถีชีวิต ที่ไมใชแคกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น หรือที่เรียกวาชาวปาตานี หรือ Patanian
“แนนอนวารายการ Bicara Patani เชื่อมกับเวที
Bicara Patani ที่จัดตามพื้นที่ตางๆ และไมใชแคพูดเรื่อง
สันติภาพอยางเดียว แตเปนการเปดพืน้ ทีใ่ หคนปาตานีสามารถ
พู ด ได ทุ ก เรื่ อ งที่ พู ด ได เช น เรื่ อ งความไม เ ป น ธรรม สิ ท ธิ
การกําหนดอนาคต การวางวิสัยทัศน และกําหนดชะตากรรม
รวมกันของคนปาตานี เปนตน” ซาฮารี เลาใหฟงถึงความ
มุงมั่นในกลุมเพื่อนและเครือขายที่ทํางานรวมกัน.
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‘อัตตัรฯ เรดิโอ’
พื้นที่ของนักขาวเยาวชนชายแดนใต
ซอฟยะห ยียูโซะ

‘อัตตัรฯ เรดิโอ’ วิทยุของโรงเรียนสอนศาสนา สื่อเพื่อ
การศึกษาของชาวนราธิวาส เปดพืน้ ทีใ่ ห ‘ชุมนุมนักขาวเยาวชน’
ใหกลาแสดงออกปูพื้นฐานพูดอยางมีหลักการ คิดอยางมีเหตุผล
จุดเชื่อมระหวางชุมชนกับราชการ1
จุดกําเนิด ความเปน ‘อัตตัรฯ เรดิโอ’
นางสาวเจนนี่ เสารพูล หรือ นางสาวรัชนี บินยูโซะ
กรรมการบริหารและหัวหนาฝายรายการสถานีวิทยุอัตตัรฯ
เรดิโอ หรือ สถานีวิทยุโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามใน อ.เมื อ ง จ.นราธิ ว าส เล า ถึ ง
ความเปนมาของสถานีวิทยุแหงนี้วา นายอูมาร ตอยิบ ผูรับ
ใบอนุ ญ าตของโรงเรี ย นเป น ผู ก อ ตั้ ง เมื่ อ ป 2552 เนื่ อ งจาก
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5089
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ไมสะดวกในการเดินทางไปสอนศาสนาตามที่ตางๆ ในพื้นที่
จึงคิดตั้งสถานีวิทยุประจําโรงเรียนขึ้นมา
ตอมาป 2553 ไดขยับขยายสถานีวิทยุใหมีรูปแบบและ
เนื้อหารายการที่หลากหลายมากขึ้น “อัตตัรฯ เรดิโอ เปน
ส ว นหนึ่ ง ของมู ล นิ ธิ อิ ส ลามเพื่ อ การศึ ก ษา เจ า ของโรงเรี ย น
อัตตัรกียะหอิสลามียะห มีสโลแกนประจําสถานีวา ‘วิทยุเพื่อ
การศึกษาของชาวนราธิวาส’ เปนสือ่ ทีใ่ หความรูเ กีย่ วกับศาสนา
อิสลามในลักษณะบรรยายธรรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวและการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน”
ส ว นรายการที่ อ อกอากาศค อ นข า งหลากหลาย เช น
ศาสนาอิ ส ลาม วิ ถี ชี วิ ต มุ ส ลิ ม ติ ว เตอร วิ ช าต า งๆ การเรี ย น
อัลกุรอาน เสียงมุสลีมะห สุขภาวะทางจิต สารพันความรู ขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียน รายการขาว เปนตน
เปนชองทางการสือ่ สารของผูบ ริหารโรงเรียนกับชุมชน และ
มีรายการพิเศษในวันสําคัญ เชน การบรรยายธรรมเนือ่ งในโอกาส
วันขึ้นปใหมของอิสลาม ความสําคัญของเดือนรอมฏอน ความรู
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เปนตน นอกจากนี้
ยังเปนพื้นที่กลางใหหนวยงานตางๆ ที่ตองการสื่อสารกับชุมชน
ดวย ซึ่งผูจัดรายการสวนใหญเปนบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งฝาย
รายการของสถานีวทิ ยุจะคัดเลือกตามความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
อัตตัรฯ เรดิโอ ออกอากาศผานคลื่นความถี่ FM 104
เมกกะเฮิรตซ และชมทางออนไลนผาน www.attarradio.com
ตั้งแตเวลา 8.00 – 17.00 น. ทุกวัน เวนวันอาทิตย
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‘ชุมนุมนักขาวเยาวชน’ และการเปดพื้นที่ใหนักเรียน
“ทางสถานีไดเปดโอกาสใหนักเรียนมาจัดรายการดวย
ในชวงพักเทีย่ งและหลังเลิกเรียน ซึง่ เปนนักเรียนจากองคกรตางๆ
ในโรงเรียน เชน องคกรแกนนํานักเรียน องคกรพีช่ ว ยนอง องคกร
อย.นอย เปนตน และตอไปจะใหโอกาสนักเรียนฝกการนําเสนอ
ขาวสั้น 5 นาทีในรายการ “อัตตัรเลาขาวดี” ชวงพักกลางวัน
เวลา 12.00 -12.05 น.” นางสาวเจนนี่ เลาใหฟงถึงจุดเชื่อมตอ
ระหวางนักเรียนกับสังคมนอกหองเรียน
“ในการดู แ ลนั ก เรี ย นนั ก จั ด รายการวิ ท ยุ นั้ น ถ า เป น
นักจัดรายการเดิมก็จะมีการประชุมประจําเดือนเพือ่ ประเมินผล
การทํางานและหาแนวทางพัฒนาตอไป สวนนักจัดรายการใหม
ก็จะมีการอบรมกอนออกปฏิบัติการจริง”
เมื่อป 2555 ที่ผานมา มีการตั้งชุมนุมนักขาวเยาวชนใน
โรงเรียน โดยมอบหมายเธอเปนอาจารยที่ปรึกษา และเปน
กิจกรรมหนึง่ ของสถานีวทิ ยุ “พยายามคิดวา ตัวเองเปนแคพเี่ ลีย้ ง
เพื่อเปดพื้นที่กวางทางความคิดใหพวกเขา บางทีรูสึกวา เด็กๆ
พวกนี้มีความคิดไกลกวาเราเยอะ” นางสาวเจนนี ยอมรับกับ
ขอเท็จจริงนี้
“ชุมนุมนักขาวเยาวชนเปนชุมนุมของนักเรียนชัน้ ม.ปลาย
มีนักขาวประมาณ 50 คน ซึ่งนอกจากจะติดตามขาวสารใน
โรงเรียนแลว หากมีกิจกรรมตางๆ หรือเรื่องราวที่นาสนใจใน
ชุมชน นักเรียนก็จะออกไปทําขาว แลวมานําเสนอในหนาเฟสบุค
‘ATT Young Reporter’ ดวย”
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จากนั้นจะมีการคัดเลือกขาวในหนาเพจนี้มานําเสนอใน
รายการ “อัตตัรเลาขาวดี” ตอไป บางครั้งเมื่อเกิดเหตุเฉพาะกิจ
ในสั ง คม เช น นํ้ า ท ว มครั้ ง ใหญ ที่ ก รุ ง เทพ การอพยพของ
ชาวโรฮิงยา นักเรียนในชุมนุมนักขาวเยาวชนก็จะทําหนาที่
เปนสื่อกลางดวยการรับบริจาคเงินชวยเหลือคนที่กําลังประสบ
ความเดือดรอน
สําหรับนักขาวประจํารายการ “อัตตัรเลาขาวดี” ก็จะมา
จากการคัดเลือกของสถานีวิทยุ แตละปมีนักเรียนที่สนใจเปน
จํานวนมาก แตก็จะไดรับเลือกประมาณ 10 คนเทานั้น โดย
ผานการสัมภาษณและการทดลองอานขาว จากนัน้ เขาอบรมและ
ฝกปฏิบัติงาน
“การเปดโอกาสใหนกั เรียนจัดรายการวิทยุ ทําใหนกั เรียน
กลาแสดงออกมากขึ้น สามารถพูดบนพื้นฐานของเหตุผลไดดี
และยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะถาจะเปนนักจัด
รายการวิทยุก็ตองมีสิ่งเหลานี้ ถาไมมีก็คงไมสามารถเปนได”
ส ว นจุ ด เชื่ อ มต อ ระหว า งชุ ม ชนกั บ ราชการนั้ น ก็ เ ป น
อีกบทบาทหนึ่งของอัตตัรฯ เรดิโอคือการเปดพื้นที่ใหหนวยงาน
ราชการเขามาจัดรายการ เชน ทหาร ตํารวจ นําขาวสารจาก
หน ว ยงานเล า สู ชุ ม ชน ทํ า ให เ ป น จุ ด เชื่ อ มระหว า งชุ ม ชนกั บ
หนวยงานราชการ ลดชองวางของความไมเขาใจกันไดในระดับหนึง่
ในอนาคตอัตตัรฯ เรดิโออยากใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดรายการวิทยุดว ย ขณะนีก้ าํ ลังสรางฐานขอมูลของบุคคล
ในชุมชนเพื่อวางแผนการจัดรายการตอไป
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เสียงนักเรียนนักจัดรายการ
นางสาวอลิสา บินรัตนแกว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดมีโอกาสเขามาเปนนักจัดรายการ กลาววา ทําให
ไดพัฒนาดานการพูดมากขึ้น เพราะการพูดที่ดีไมใชแคพูดได
ลืน่ ไหลเทานัน้ แตตอ งมีหลักการทีท่ าํ ใหการพูดมีความนาเชือ่ ถือ
สงผลใหตองฟงคนอื่นพูดมากขึ้น อานมากขึ้น เพื่อนํามากลั่น
เปนขอมูลในการจัดรายการ
“หลังจากจัดรายการแลว ก็มผี ลสะทอนกลับมาวาการพูด
ของเราเปนอยางไร ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ
ถาไมไดเปนนักจัดรายการ ดิฉันก็พูดไปเรื่อยๆ ตามประสา
คนชอบพูด แตคงไมตองฟงมาก อานมาก และไมรูวาการพูด
ของเราเปนอยางไร”
แงนี้ “เสียงในสนามสันติภาพ” ไดขยายขอบเขตและ
เปดพื้นที่ใหนักขาวเยาวชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมดวย.
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‘แวหามะ แวกือจิก’ :
เสียงที่ ไมหลั่งเลือด พื้นที่สันติภาพของ ‘Media Selatan’
มูฮําหมัด ดือราแม
ฮัสซัน โตะดง

โรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต (DSJ) สั ม ภาษณ พิ เ ศษ
‘แวหามะ แวกือจิก’ ผูอํานวยการมีเดียสลาตัน สื่อวิทยุชุมชน
ชื่อดังในชายแดนใต เจาของรายการโลกวันนี้ กับบทบาทการ
สรางพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพที่ฟาฏอนีย1
ในความพยายามสรางสันติภาพที่ฟาฏอนีย มีรายการ
วิทยุในพื้นที่ไมกี่แหงที่กลาเปดขอมูลเชิงลึกและใหคนแสดง
ความเห็นผานรายการได หนึ่งในนั่นคือรายการ “โลกวันนี้”
(Dunia Hari Ini) ของ “สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน”
หรือ “มีเดียสลาตัน” ที่ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาสและบางสวนของสงขลา ในเวลา 2 ทุม
ทุกวันจันทรถึงศุกร
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมืื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4611
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หากจั ด รายการแบบนี้ ก อ นหน า นี้ อาจถู ก มองว า จะ
กระทบกับความมั่นคงของชาติได แตตอนนี้ไมเปนอยางนั้นแลว
เพราะอะไร นายแวหะมะ แวกือจิก ผูอํานวยการมีเดียสลาตัน
จะอธิบายเรื่องนี้ ดังนี้
DSJ: รายการโลกวันนี้ เปนรายการลักษณะไหน
และสําคัญอยางไร?
นายแวหามะ : ทุกรายการของสถานีมีความสําคัญทั้งหมด
รวมทั้งเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ที่มีรายการเฉพาะในเรื่องนี้
คือรายการโลกวันนี้ โดยเรายึดแนวคิดที่วาประชาชนตองมี
สวนรวม และสะทอนความตองการที่แทจริง เราทําหนาที่เปน
พื้นที่กลางใหประชาชนมาพูดคุยเรื่องสันติภาพ
รายการ Dunia Hari Ini เริ่มออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม
2556 หลังจากการลงนามการพูดคุยสันติภาพระหวางตัวแทน
รัฐบาลไทยกับขบวนการบีอารเอ็นเมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
เหตุที่จัดรายการนี้ขึ้นมา เนื่องจากการพูดคุยสันติภาพดังกลาว
มีเพียงฝายรัฐไทย (Party A) กับบีอารเอ็น (Party B) เทานั้น
แตที่จริงในกระบวนการการพูดคุยสันติภาพนั้น คนที่สําคัญ
มากที่สุดคือประชาชน (Party C)
ดั ง นั้ น ผมจึ ง ทํ า รายการนี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ให ป ระชาชน
มีสว นรวมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการพูดคุยสันติภาพดังกลาว
ทําใหเปนรายการที่ประชาชนสนใจมาก
ชวงแรกๆ ผมดําเนินรายการคนเดียว ตอมามีคณ
ุ อัสโตรา
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โต ะ ราแม อดี ต นั ก ข า วและคอลั ม นิ ส ต ใ นประเทศมาเลเซี ย
มีความสัมพันธกับคนมาเลเซียอยางดี มาเปนผูดําเนินรายการ
คูกับผม บางครั้งมีการเชิญคนอื่นมารวมรายการดวย
ในชวงแรกๆ มีขอผิดพลาดบาง เพราะเปนเรื่องใหมของ
สั ง คมที่ นี่ เราจึ ง พยายามจะทํ า หน า ที่ ใ ห ดี ที่ สุ ด โดยพั ฒ นา
ความรูไปดวยเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากที่สุด
เราพยายามใหทกุ ฝายมาพูดคุยในรายการนี้ ทัง้ เจาหนาที่
รัฐ ประชาชน รวมทั้งผูที่คิดเห็นตางจากรัฐ แมกระทั่งฝาย
ขบวนการบีอารเอ็น(ยูแว) เพราะเราเชื่อเสมอวา การมีสวนรวม
ของทุกๆฝายในการพูดคุย นําเสนอและรับฟง สุดทายจะได
กระบวนการสันติภาพที่เปนจริงมากที่สุด
DSJ: ชวยเลาใหฟงถึงการตัดสินใจสัมภาษณ
‘ฮัสซัน ตอยิบ’ – ‘พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร’
ออกอากาศในสถานีวิทยุชุมชน
นายแวหามะ : ที่ผานมา ทางรายการไดนําเสียงใหสัมภาษณ
ของนายฮัสซัน ตอยิบ แกนนําขบวนการบีอารเอ็นมาออกอากาศ
ด ว ย เพราะก อ นหน า นั้ น นายฮั ส ซั น ได อ อกแถลงการณ
ผานเว็บไซตยูทูปมา 3-4 ครั้ง ซึ่งเกิดคําถามมากมายแตไมมี
คําตอบ
ดังนั้น การที่มีเดียสลาตันนําเสียงสัมภาษณนายฮัสซัน
มาออกอากาศได ก็จะสามารถตอบขอสงสัยตางๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ไดบาง
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หลังจากนั้นมีเดียสลาตันไดสัมภาษณสด พล.ท.ภราดร
พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ดวย
เพื่อการถวงดุลกันทั้ง 2 ฝาย
DSJ : ทําไมถึงกลาจัดรายการลักษณะนี้ ?
นายแวหามะ : ผมคิดวา วิทยุไมแคใชเผยแพรศาสนาหรือ
ใหความรูอยางเดียว เรื่องสถานการณปจจุบันก็เปนเรื่องสําคัญ
ที่ ส ถานี วิ ท ยุ ต อ งนํ า เสนอ ซึ่ ง ตอนนี้ โ อกาสเป ด กว า งมากขึ้ น
โดยเฉพาะหลังการลงนามการพูดคุยสันติภาพ แตหากจัดรายการ
ลักษณะนี้กอนหนานั้น ก็อาจเปนอันตรายได
ทีส่ าํ คัญจะทําอยางไรใหประชาชนรับรูเ รือ่ งสันติภาพมาก
ขึ้น รูวาอะไรคือการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และรูวาทั้ง 2 ฝายมีขอ
ตกลงอะไรบาง โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมี
ขอเสนอแนะเพือ่ ใหการพูดคุยสันติภาพมีความสมบูรณมากยิง่ ขึน้
ถามวากลัวหรือไม ตอบไดเลยวากลัว เพราะในอดีต
ผมไม เ คยเห็ น รั ฐ ไทยใช แ นวทางสั น ติ ภ าพในการแก ป ญ หา
นอกจากใชความรุนแรง หากเราไมเริ่มทํา แลวใครจะมาทํา
แมจะมีความเสี่ยงก็เปนเรื่องของอัลลอฮฺ
สิ่งสําคัญคือเราตองมีการถวงดุลกันระหวางทั้ง 2 ฝาย
เพื่อไมใหถูกมองเปนเครื่องมือของฝายใดฝายหนึ่ง
DSJ : หลังจากออกอากาศไประยะหนึ่งถูกมองอยางไร ?
นายแวหามะ : ชวงแรกๆ ฝายบีอารเอ็นมองวาเปนสถานีวิทยุ
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ของรัฐหรือเปลา สวนฝายรัฐก็มองวาเปนรายการของบีอารเอ็น
หรือเปลา ผมถูกสงสัยจากทั้ง 2 ฝาย
ผมเคยถูกเจาหนาที่รัฐเชิญไปถามวา ทําไมถึงจัดรายการ
โลกวันนี้ ผมอธิบายวา ถาเปรียบประชาชนในพื้นที่เหมือน
นํ้าเต็มแกว ถาไมเทออกสิ่งใหมๆก็จะเขาไปไมได
ตัวอยางเชน ถาประชาชนที่นี่ตองการเอกราชอยางเดียว
พวกเขาก็ไมเอาอยางอื่นเลย ผมจึงจัดรายการนี้ เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูตางๆ ใหคนมีที่แสดงความคิดเห็นได
ก็จะเปนการเทนํ้าในแกวออกมานิดหนึ่ง เพื่อใหสามารถนํา
นํ้าใหมใสเขาไปไดบาง
ไมอยางนัน้ จะเหมือนกับนํา้ ในบึง ถาไมมนี าํ้ ใหมมาเปลีย่ น
มันก็จะเนาเสียไป ความคิดของคนก็เชนกัน ถาเราไมสามารถ
เปลี่ยนความคิดของเขาได มันก็อันตรายมาก
ส ว นฝ า ยบี อ าร เ อ็ น ผมก็ ต อบไปว า หากการพู ด คุ ย
สันติภาพมีแตฝายบีอารเอ็นกับรัฐไทยเทานั้น โดยไมเปดโอกาส
ให ป ระชาชนรั บ รู ผมคิ ด ว า บี อ าร เ อ็ น เองนั่ น แหละที่ ก ดขี่
ประชาชนปาตานี เพราะไมเปดโอกาสใหแกประชาชนมีสว นรวม
เลย ทั้ง 2 ฝายจะเขาใจผมมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับอัลลอฮฺ
DSJ : ผูฟงสวนใหญแสดงความคิดเห็นอยางไรในรายการ?
นายแวหามะ : ผมเรียกรายการนีว้ า Revolution Radio เพราะ
ไมมสี ถานีวทิ ยุใดในพืน้ ทีจ่ ดั รายการลักษณะนีม้ ากอน ประชาชน
จึงใหการตอบรับที่ดี ทําใหมีกําลังใจมากขึ้น
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ในชวงแรกๆ บางคนพูดแรงมาก ตองการเอกราชอยางเดียว
ผมจึงบอกไปวา เราตองมีความฉลาดในการสื่อสารผานรายการ
วิทยุ ทําใหชว งหลังๆ ประชาชนเขาใจมากขึน้ คนพูดแรงๆ ลดลง
มีมารยาทมากขึน้ ทีส่ าํ คัญมีหลายขอเสนอทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
พูดคุยสันติภาพอยางมาก
อยากใหสถานีวทิ ยุอนื่ ๆ จัดรายการลักษณะนีม้ ากขึน้ เพือ่
ชวยกันสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแกปญหาในหนทาง
สันติภาพ เพราะสันติภาพทีแ่ ทจริงจะเกิดขึน้ ก็ตอ เมือ่ ทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมกับการพูดคุยสันติภาพ
DSJ: มีคนที่พูดผานรายการแลวไดรับอันตรายหรือไม?
นายแวหามะ : ไมมี เพราะทางสถานีจะปกปดชื่อและหมายเลข
โทรศัพท อยากใหคนทีม่ คี วามเห็นทีแ่ ตกตางกัน หรือคนทีไ่ มเห็น
ดวย กับการพูดคุยสันติภาพ ไดโทรศัพทเขามาพูดคุยในรายการ
บาง เพราะมีเดียสลาตันไมมธี งวา การแกปญ
 หาจะตองเปนอยาง
นั้นอยางนี้ แตคําตอบอยูที่ประชาชน
หลายคําถามทีม่ คี นถามในรายการ มีการโตตอบกันไปมา
ระหวางผูฟงดวยกันเอง สิ่งนี้เปนตัวดึงดูดใหคนสนใจรายการ
โลกวั น นี้ ซึ่ ง ต า งกั บ รายการอื่ น ที่ ผู ดํ า เนิ น การพู ด เองหรื อ
ใหคนนอกพูดแทนคนปาตานี
DSJ : ขอยอนไป.....กวาจะมาเปน “Media Selatan”
นายแวหามะ : ก อ นจะมาเป น สถานี วิ ท ยุ ร ว มด ว ยช ว ยกั น
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สลาตัน มีจุดเริ่มตนมาจากเมื่อป 2546 สํานักขาวไอเอ็นเอ็น
(INN) ได เข า ร ว มทุ น กั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย อิ ส ลามป ต ตานี
เพื่อเปดรายการรวมดวยชวยกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยเชาเวลาของสถานีวิทยุ ม.อ.ปตตานี ออกอากาศวันละ
2 ชั่วโมง
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ตอมาวันที่ 1 สิงหาคม 2547 หลังเกิดเหตุไมสงบแลว
สํานักขาวไอเอ็นเอ็นเห็นวาสื่อจะนําเสนอขาวสารที่ประโยชน
ตอคนในพื้นที่ได จึงขยายใหครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด และ
4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จึงยายไปเชาเวลาของสถานีวทิ ยุทหาร
3 สถานี โดยมีสถานีวทิ ยุ กวส7.ยะลาเปนแมขา ย เชือ่ มสัญญาณ
ไปยังสถานีวทิ ยุ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ทีจ่ งั หวัดปตตานีและ กวส.6
ที่จังหวัดนราธิวาส
ภารกิจหลักๆ ของรายการ คือ 1.ลดความหวาดระแวง
ของคนในพื้นที่ 2.ขจัดความยากจน 3.ลดชองวางทางความรู
ที่จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ตอนนั้ น ได รั บ การตอบรั บ จากประชาชนในพื้ น ที่ เ ป น
อยางดี แ ละเป น รายการวิท ยุแหง แรกในพื้นที่ ที่ มีก ารสื่อสาร
2 ทาง คือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถโทรศัพทแสดงความ
คิ ด เห็ น ผ า นรายการได แทนที่ จ ะให ผู ดํ า เนิ น รายการพู ด อยู
คนเดียว ขณะนั้นมีประชาชนสมัครเปนสมาชิกของรายการ
ประมาณ 4,000 คน
จุ ด เด น ของวิ ท ยุ ร ว มด ว ยช ว ยกั น ในตอนนั้ น คื อ การ
ทําหนาที่ประสานระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งประสานภาคธุรกิจกับประชาชนในพื้นที่ดวย
แตนาเสียดาย เมื่อป 2552 อุดมการณของสํานักขาว
ไอเอ็นเอ็นเปลีย่ นไปเนนหากําไรมากขึน้ ซึง่ ขณะนัน้ สถานการณ
ในพื้นที่ไมเอื้อตอการทําธุรกิจ รายการนี้จึงถูกยุบไป
จากนั้ น จึ ง เรี ย กแกนนํ า สมาชิ ก ประมาณ 350 คน
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มาประชุมกันที่จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงถึงความจําเปนในการ
ยุบรายการ แตที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทตองการใหมีรายการ
วิทยุรวมดวยชวยกันตอไป จึงกลายเปนภาระหนัก ประกอบกับ
วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาพอดี ทําใหเรามีทางออก จึงตั้งสถานีวิทยุ
ชุมชนเปนสถานีวทิ ยุรว มชวยกันและเปลีย่ นชือ่ เปน “สถานีวทิ ยุ
ร ว มด ว ยช ว ยกั น สลาตั น ” โดยตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนครั้ ง แรก
ที่จังหวัดยะลา
แตวิทยุชุมชนไมคลอบคลุมพื้นที่ ทําใหคนในจังหวัด
ปตตานีบางสวนไมสามารถรับฟงได จึงแกปญ
 หาโดยเชือ่ มสัญญาณ
กับสถานีวิทยุ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ที่ปตตานี แตไมสามารถเชื่อม
สัญญาณกับสถานีวิทยุ กวส.6 นราธิวาสได จึงเชาสัญญาณ
ของสถานีวิทยุชุมชนตางๆ ในจังหวัดนราธิวาส ทําใหสามารถ
ดําเนินการไดระดับหนึ่ง
ตอมา ป 2553 ไดยายสถานีแมขายมาตั้งที่ปตตานี แลว
เชือ่ มสัญญาณไปทีจ่ งั หวัดยะลาและนราธิวาส โดยยกเลิกสัญญา
กับสถานีวิทยุกอ.รมน.ภาค 4 สน.
การทํางานของมีเดียสลาตันตองประคับประคองมาตลอด
เนื่องจากมีงบประมาณไมมาก แตทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ
ทําใหสามารถอยูได
ตอมาป 2555 ดวยความประสงคของพระเจา มีทุนจาก
ตางประเทศมาสนับสนุนมีเดียสลาตัน ในภารกิจ 2 หลัก คือ
1.ธรรมาธิบาล 2.ประชาธิปไตยและมีการสวนรวมของประชาชน
ทําใหมเี ดียสลาตันมีสสี นั มากขึน้ กลายเปนสือ่ วิทยุทส่ี าํ คัญในพืน้ ที่
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DSJ : เปาหมายของมีเดียสลาตัน
นายแวหามะ : เป า หมายหลั ก คื อ การเป น พื้ น ที่ ก ลางให
ทุกภาคสวนมามีสวนรวม เพื่อนําสันติภาพที่ยั่งยืนและถาวร
มาสูพื้นที่ และเปนสันติภาพที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
นอกจากนี้ยังตองการเปนสวนหนึ่งในการสรางความเขาใจแก
ทุกภาคสวนดวย
สิ่งที่ตระหนักอยูตลอดเวลา คือ มีเดียสลาตันปวารณา
ตัวเองเสมอวา เปนสื่อของคนในพื้นที่ อะไรที่สามารถตอบโจทย
แกพื้นที่ได สิ่งนั้นคือภารกิจของเรา เพราะเราตระหนักเสมอวา
คนที่แกปญหาไดที่สุดคือประชาชนในพื้นที่ แตเราก็ไมปฏิเสธ
คนนอก
เราต อ งการให ค นในพื้ น ที่ ส ามารถยื น บนลํ า แข ง ของ
ตัวเองไดดวยความรูท่ีเทาทัน ไมตกเปนเครื่องมือของฝายใด
ฝายหนึ่ง เราไมไดเปนกระบอกเสียงใหฝายใดฝายหนึ่ง แตจะ
ทําหนาทีเ่ ผยแพรองคความรูท กุ ๆ เรือ่ งทีค่ ดิ วาสังคมตองชวยกัน
เติมเต็ม
ป จ จุ บั น คลื่ น ความถี่ ข องสถานี วิ ท ยุ ร ว มด ว ยช ว ยกั น
สลาตั น เกื อ บคลอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แ ล ว ยกเว น บางพื้ น ที่ ข อง
อ.บันนังสตา อ.เบตง จ.ยะลา สวนที่จ.นราธิวาส มี 4 อําเภอ
ที่ยังไมสามารถรับฟงได คือ อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ อ.แวง
อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน อ.เจาะไอรอง ซึ่งสถานีกําลังดําเนินการ
ติดตั้ง ในพื้นที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลาใหสามารถรับฟง
ไดดวย
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เพื่อเปลี่ยนสนามความขัดแยงและความรุนแรง ไปสู
‘สนามสันติภาพ’ ทีส่ ามารถดึงเสียงจากคนในพืน้ ทีใ่ หมสี ว นรวม
ในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี อันนําไปสูการ
กําหนดชะตากรรมของตนเองในอนาคตใหได.

สามารถฟงรายการวิทยุมีเดียสลาตันได
ที่จังหวัดปตตานีทางคลื่น 91.50 MHz
จังหวัดยะลา 96.25 MHz
และจังหวัดนราธิวาส 101.MHz
หรือที่เว็บไซต www.rdselatan.com
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“Peace Radio”
กับความมุงมั่นของ “อัสโตรา โตะราแม”
นูรยา เก็บบุญเกิด

‘อัสโตรา โตะราแม’ หรือทีร่ จู กั ในนาม ‘อัสโตรา ญาบัต’
อดีตนักขาวที่ผานงานตางประเทศมายาวนานและเปนอดีต
นักจัดรายการวิทยุ “โลกวันนี้ Dunia Hari Ini” ทางสถานี
วิทยุ Media Selatan ทีม่ ปี ระชาชนในพืน้ ทีช่ ายแดนใตตดิ ตาม
ฟงเขาและมีชอื่ เสียงคนหนึง่ ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต โครงการหนึง่
ในความพยายามของเขา คือ ความมุงมั่นตั้งใจในการจัดตั้ง
สถานีวิทยุเพื่อสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต1
‘อัสโตรา’ เขายังเปนคอลัมนิสตใหหนังสือพิมพ Utusan
Malaysia อดีตผูสื่อขาวที่ครํ่าหวอดในฝงอาหรับและมาเลเซีย
มากวายี่สิบป ทิ้งรายไดเดือนเปนแสนเมื่อกลับมายังบานเกิด
พรอมกับการทําหนาทีส่ อ่ื สารเชนเดิมในบานตัวเอง แดนดินถิน่ เกิด
ที่เขาบอกวา การเปนนักขาวในพื้นที่แหงนี้นากลัวที่สุด2
1

เผยแพร ค รั้ ง แรกในโรงเรี ย นนั ก ข า วชายแดนใต ศู น ย เ ฝ า ระวั ง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5311
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วันนี้เขามีความมุงมั่นกับโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุที่มีชื่อ
เปนทางการวา Peace Radio หรือ Radio Damai เปนโครงการ
ทีก่ อ ตัง้ เพือ่ เตรียมความพรอมใหประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขาสูป ระชาคม
อาเซียน โดยการฝกทักษะการฟงและการพูดภาษามลายูกลาง
และอีกเปาหมายหนึ่งคือเพื่อเปนพื้นที่ใหกับผูเห็นตาง
อัสโตรา กลาววา ปจจุบันสถานีวิทยุที่จะเปลี่ยนเปน
Peace Radio มีอยูแลวและยังคงสงกระจายเสียงอยูในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส 2 สถานี ออกอากาศมาหลายปแลว ซึ่งได
ทาบทามตนเป น ผู จั ด การสถานี แต ใ นการดํ า เนิ น การตาม
โครงการนั้นจําเปนที่จะตองเปนเจาของสถานีเอง ซึ่งอาจตอง
ซื้อสถานีไวเลย
เบือ้ งตนคาดหวังอยากไดเครือ่ งทีม่ กี าํ ลังสง 500 วัตต หรือ
สามารถสงกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต และอําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอยของจังหวัด
สงขลา ทั้งนี้อาจมีสถานีแมขายอยูที่จังหวัดปตตานี เพราะ
ตองการให Peace Radio สามารถเขาถึงประชาชนรากหญา
อยางแทจริง ซึ่งตองยอมรับวาสื่อที่เขาถึงประชาชนในพื้นที่
ชายแดนใตมากที่สุดคือ สื่อวิทยุ รวมถึงยังจะมีการออกอากาศ

2

เลขา เกลี้ยงเกลา, “สื่อกับการทําหนาที่ในชายแดนใต”, พับลิกโพสต
ออนไลน เผยแพรเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556.
http://www.publicpostonline.com/2013/main/content.232
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ผานระบบอินเตอรเน็ท เพื่อใหผูฟงที่อยูตางประเทศไดรับฟงกัน
อยางทั่วถึงอีกดวย
สถานี Peace Radio จะออกอากาศโดยใชภาษามลายู
กลาง ออกอากาศวันละ18ชั่วโมง ตั้งแตเวลา06.00-24.00น.
จะนํ า เสนอทุ ก ข า วสารทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ โดย
รูปแบบการนําเสนอของสถานีจะแบงเปน การรายงานขาว
ตนชั่วโมง 10-15 นาที แลวตามดวยการวิเคราะหขาวโดย
บุคลากรหรือนักจัดรายการ การดําเนินรายการสวนใหญจะเนน
การเปดโอกาสใหเด็กหรือเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
เขามาฝกหัดจัดรายการ อานขาววิทยุ ฝกหัดวิเคราะหขา ว กระทัง่
ฝกหัดการรายงานขาวจากพื้นที่เขามาในรายการดวย
อัสโตรา ใหรายละเอียดอีกวา ชวงแรกของการออกอากาศ
อาจจะนําเด็กหรือเยาวชนที่ตนเคยฝกหัดการเขียนขาวภาษา
มลายูจากโครงการอบรมนักขาวภาษามลายู ของโรงเรียนนักขาว
ชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตมาใหลองจัดรายการ
กันกอน เพราะพวกเขามีพนื้ ฐานในการเขียนขาวภาษามลายูแลว
จึ ง ไม ย ากที่ จ ะพั ฒ นาจากการเขี ย นข า วภาษามลายู ไ ปสู ก าร
รายงานขาวภาษามลายูทางวิทยุเปนการยกระดับการใชภาษา
มลายูอีกขั้นหนึ่ง
นอกจากเปดโอกาสใหกับเยาวชนในพื้นที่เขามาฝกหัด
จัดรายการวิทยุแลวPeace Radioจะเปดพื้นที่ใหกับนักขาว
พลเมือง เพือ่ รายงานขาวเขามาในรายการดวยอีกทางหนึง่ รวมถึง
ยังมีรายการคุยขาว โดยการเปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามา
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พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นขาวตางๆ โดยใชภาษามลายูถิ่นบานเรา
ในการสื่อสารอีกดวย โดยรายการสวนใหญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สันติภาพ และเนนการเปดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารใหกบั ผูค ดิ ตางจากรัฐ
“แมสถานีวิทยุ Peace Radio จะวิเคราะหขาวการเมือง
แตก็ไมฝกใฝการเมืองฝายใดทั้งสิ้น จะไมตามกระแส และจะ
วางตัวเปนกลางทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได อาจจะเลียนแบบวิทยุทชี่ อบ
ที่สุด คือ วิทยุบีบีซีลอนดอนและวิทยุของทางประเทศอาหรับ”
อัสโตรา พูดถึงจุดยืนทางการเมืองและความคาดหวังที่อยาก
ใหเกิดขึ้น
Peace Radio ตองใชงบประมาณในการจัดตั้งเบื้องตน
เปนจํานวนเงินประมาณ 6-10 ลานบาท ซึ่งงบประมาณใน
สวนดังกลาวจะไดจากการระดมทุนจากชาวบานในพืน้ ที่ องคกร
ตางๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่หรือจากตางประเทศรวมถึง
จากรัฐบาล โดยคาดวาจะใชระยะเวลาในการระดมทุนประมาณ
6 เดือน จึงจะสามารถจัดตั้งสถานี Peace Radio ขึ้นได ทั้งนี้
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 ตนจะตองไปบรรยายที่ประเทศ
มาเลเซีย จึงเปนโอกาสแรกทีจ่ ะไดเริม่ ระดมทุนจากประชาชนใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตที่ไปประกอบอาชีพอยูที่ประเทศ
มาเลเซียกอน
หาก Peace Radio ไดจัดตั้งขึ้นและดําเนินการออก
อากาศไป แลวมีหนวยงานความมั่นคงเขามาพูดคุย ตนก็จะเปด
พื้ น ที่ ใ ห กั บ พวกเขาได ใ ห เ ข า มาพู ด คุ ย ในรายการ แม ว า
ที่ผานมาสถานีมีเดียสลาตันจะไดสัมภาษณนายฮัสซัน ตอยิบ
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หั ว หน า คณะพู ด คุ ย ฝ า ยขบวนการบี อ าร เ อ็ น (BRN) และ
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(สมช.) ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฝายรัฐบาลไทยแลว แต
อนาคตอันใกล Peace Radio ก็จะเชิญคนกลาง เชน นายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย เขามาพูดคุยในรายการอีกเชนกัน
“ผมจะทําใหวิทยุนี้ดีที่สุด ในการใหขาวสารและการ
วิเคราะหขาวที่เกี่ยวกับการะบวนการสันติภาพ” อัสโตรากลาว
ทิ้งทาย.
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อํานาจของคนปาตานี
สื่อพลังใหม ในชายแดนใต
ฮัสซัน โตะดง

ในชวงทีผ่ า นมา หลายคนเริม่ เห็นบทบาทของสือ่ เล็กๆ ใน
ชายแดนใต ทีห่ าญกลานําเสนอประเด็นแหลมคมอยางกระบวนการ
สันติภาพ บงบอกถึงพลังอํานาจของสื่อทางเลือกและสื่อใหม
ในพื้นที่มีมากขึ้น แตพอที่จะตอกรกับสื่อกระแสหลักในกรุงเทพ
แลวหรือยัง
ผศ.ดร.วลักษณกมล จางกมล คณบดีคณะวิทยาการ
สื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตป ต ตานี
(ม.อ.ป ต ตานี ) กล า วถึ ง เรื่ อ งนี้ ใ นวงเสวนา “New Media:
กดไลค สื่อใหม กดแชร ไฟใต” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
ทีโ่ รงอาหารลานอิฐ ใน ม.อ.ปตตานี จัดโดยปาตานีฟอรัม่ มีเนือ้ หา
โดยสรุปนาสนใจดังนี้
เริ่มตนจากคํานิยามระหวาง ‘สื่อใหม’ กับ ‘สื่อเกา’ ควร
จะมีขอบเขตตางๆ ดังนี้
‘สื่อใหม’ ที่วาดวยเรื่องเทคโนโลยี คือในศตวรรษที่ 20
เปนตนมา มีการหลอมรวมระหวางคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยี
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การสื่อสาร เปนการชวยเสริมความสามารถในการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร แตยังตองมีการจัดการเนื้อหา
นั่นหมายความวา สื่อบางอยางที่ดูเหมือนเปนสื่อเกา แตใน
ความหมายนี้สามารถจัดเปนสื่อใหมไดโดยตองมีกระบวนการ
จัดการเนื้อหา เชน ถาพูดถึงเฟสบุก (Facebook) หรือทวิตเตอร
(Twitter) แนนอนวาเปนสื่อใหม
แตวิทยุชุมชน เชน สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน
ทีจ่ งั หวัดปตตานีกเ็ ปน ‘สือ่ ใหม’ ไดในแงเปนพืน้ ทีข่ า วสารของ
กลุ ม พลั ง ใหม ที่ ทํ า ให ค นในท อ งถิ่ น ได เข า มามี ส ว นร ว ม
หมายความวา ครั้งหนึ่งสื่อวิทยุชุมชนที่ถูกจํากัดขอบเขตใน
การสื่อสารดวยรัศมีของคลื่นสงสัญญาณและการจัดประเภท
ใหตองเลี้ยงตนเอง โดยไมใหแสวงหารายได และยิ่งอยูในพื้นที่
ความขัดแยงยังถูกบริบทของ ‘ความมั่นคง’ กดทับไวอีกชั้นหนึ่ง
ทําใหผสู อื่ สารซึง่ เปนคนในพืน้ ทีท่ ไี่ มเคยมีอาํ นาจมากอน สามารถ
มีอํานาจ ในการสื่อสารขึ้นมาได
กลาวคือ สื่อใหมไมไดจํากัดวาตองอยูในเทคโนโลยี
ทันสมัยเทานัน้ แตหมายถึงกลุม คน คนกลุม ใหมทมี่ พี ลังอํานาจ
ทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นในสังคม
จริงแลวการใหคํานิยามคําวา ‘สื่อใหม’ นั้นยังไมตายตัว
สวนใหญมักนิยามในเชิงเทคโนโลยี และไมไดใหความสําคัญกับ
Gatekeeper หรือผูเ ฝาประตูขา วสารมากนัก แตทงั้ ผูส ง สารและ
ผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธกันและกันไดโดยตรง
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3 พลวัตรสําคัญ: สถานการณ ‘สื่อใหม’ ในชายแดนใต
สําหรับสถานการณของ ‘สื่อใหม’ ในชายแดนใต พบวา
ในชวงหลังมานี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพลวัตรอยู 3 ประเด็น
อยางมีนัยยะสําคัญ คือ
1. พลวัตรของสถานการณในพื้นที่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
โดยมีการใชวิธีการและแนวทางการเมืองมาแกปญหาความ
ขัดแยงและรุนแรงมากขึ้น นั่นคือ มีกระบวนการการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพระหวางตัวแทนฝายรัฐบาลไทยและฝายขบวนการ
บีอารเอ็น ซึง่ เปนความเปลีย่ นแปลงครัง้ สําคัญของการแกปญ
 หา
ความขัดแยงที่ใชความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. พลวั ต รของภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนใต เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากคนที่เปนเหยื่อ
มาเปนพลเมือง กลาวคือ ในชวง 3-4 ปที่ผานมา คนที่ไดรับผล
กระทบจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางออม เริ่มพัฒนา
ความเขมแข็งและสรางพลังของตนเองขึน้ มาเปนพลเมืองมากขึน้
หมายถึงการเปนพละกําลังของเมือง ไมไดเปนประชาชนธรรมดา
ตอไปแลว เพราะสามารถสรางการรวมกลุม สรางกิจกรรม และ
สรางการเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน ที่สรางบทบาทและ
อํานาจของตัวเองในการมีสว นรวมเพือ่ สรางสันติภาพในพืน้ ทีม่ าก
ขึ้น โดยใชแนวทางการใชสื่อและสรางรูปแบบการสื่อสารเพื่อ
หนุนเสริมพลังอํานาจความเปนพลเมืองของตนเอง
เห็นไดชัดวา จากความโดดเดี่ยวของการทํางานสูการ
ขับเคลือ่ นรวมกันเปนเครือขาย ไมวา จะเปนสือ่ มวลชนทีพ่ ยายาม
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พัฒนาเปนเครือขายนักขาวในพื้นที่ รวมทั้งการรวมตัวของ
กลุมชางภาพชายแดนใต การรวมตัวของกลุมผูหญิงกลุมตางๆ
แมกระทัง่ การรวมกลุม ของนักวิชาการในพืน้ ทีเ่ พือ่ ทํางานรวมกัน
สิง่ เหลานีเ้ ปนการเปลีย่ นแปลงทีน่ า สนใจทีเ่ กิดขึน้ ในหวงทีค่ วาม
ขัดแยงและรุนแรงยืดเยื้อยาวนาน ทวานักสรางสันติภาพเหลานี้
ไมไดออนแรงลง กลับรวมกลุมกันอยางมีพลังมากขึ้น
โดยเฉพาะภาคประชาลังคมกลายเปนกลไกกระบวนการ
สรางสันติภาพมากขึน้ เชน กิจกรรมของศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใต (Deep South Watch) กลุม เด็กและเยาวชน กลุม ผูห ญิง
นับเปนพลวัตรที่สําคัญมาก
3. พลวัตรของสื่อมวลชนและการสื่อสาร เราไมอาจ
ปฏิเสธไดวา เราเห็นการถอยหางออกจากพื้นที่ของสื่อมวลชน
กระแสหลักมากขึ้น เพราะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางซํ้าซาก
มาหลายป กลายเปนทศวรรษแหงความรุนแรง ไมไดสรางความ
ตืน่ เตนใหสอ่ื มวลชนกระแสหลักอีกตอไปแลว ยิง่ กวานัน้ สถานการณ
ความรุนแรงทีม่ ากขึน้ สงผลทําใหสอ่ื มวลชนกระแสหลักทีส่ ว นใหญ
ปกหลักอยูที่กรุงเทพมหานครไมกลาเสี่ยงชีวิตลงมาทํางานขาว
ในพืน้ ที่ จึงกลายเปนโอกาสใหมของสือ่ เล็กสือ่ นอยจากหลากหลาย
กลุมองคกรในพื้นที่ ทั้งการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม หรือการ
สรางศักยภาพของสือ่ ทีใ่ ชเทคโนโลยีดงั้ เดิมทีม่ อี ยู เชน วิทยุชมุ ชน
การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกันในเครือขายสื่อสังคมออนไลน
เปนตน นีค่ อื ภูมศิ าสตรการสือ่ สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางมีนยั ยะ
สําคัญ
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สื่อเหลานี้กลายเปน ‘สื่อทางเลือก’ ของกลุมภาคประชา
สังคมในพื้นที่ และกลายเปนแหลงขอมูลที่สําคัญของสื่อมวลชน
กระแสหลักในเมืองหลวง หรืออยางนอยก็เปนแหลงจุดประเด็น
หรือขอมูลเบื้องตนที่สื่อมวลชนกระแสหลักใชตามประเด็นตอ
สื่อติดพื้นที่ตองนําหนาสื่อกระแสหลัก
ในประเด็นขางตน เราจะมองทั้งในระดับประเทศและ
ระดับทองถิ่น ในระดับประเทศ เราเห็นการถอยหางออกจาก
ภาคพืน้ ทีข่ องสือ่ กระแสหลักมากขึน้ ในชวง 3-4 ปทผี่ า นมา พิสจู น
ไดจากงานวิจยั ตางๆ พบวาเนือ้ หาขาวของสือ่ กระแสหลักรับมาจาก
ฝายรัฐบาลมากกวาฝายตางๆที่อยูในพื้นที่ การลงพื้นที่ของ
นักขาวนอยลงเรื่อยๆ จึงทําใหเห็นความเคลื่อนไหวของสื่อ
ในพื้นที่มากขึ้น
สือ่ ในพืน้ ที่ ไมไดหมายถึง นักขาวทีท่ าํ ขาวสงใหสาํ นักขาว
สวนกลาง แตหมายถึงสื่อทางเลือกหรือสื่อใหมที่พัฒนาบทบาท
ของตัวเองขึ้นมา เชน สถานีวิทยุมีเดียสลาตันที่นําเสนอเนื้อหา
เชิ ง รุ ก เกี่ ย วกั บ กระบวนการสั น ติ ภ าพมากขึ้ น ไม ใช แ ค ก าร
สัมภาษณคนไปเรือ่ ยๆ และสือ่ กระแสหลักในสวนกลางก็นาํ ประเด็น
จากสื่อในพื้นที่ไปนําเสนอตอมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการพัฒนาสื่อทางเลือกหรือสื่อใหมในพื้นที่
จึงเปนเรื่องสําคัญมาก ไมไดสําคัญกับสถานการณความขัดแยง
และรุนแรงในพื้นทจังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น แตยังเปน
แหลงขอมูลของสือ่ กระแสหลักดวย เราจะทําอยางไรทีจ่ ะพัฒนา
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สื่อในพื้นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะใหสื่อกระแสหลักนอกพื้นที่
นําขอมูลขาวสารไปนําเสนอตอสาธารณะใหมากขึ้น
ทัง้ นี้ จุดเดนของ ‘สือ่ ใหม’ หรือ ‘สือ่ ทางเลือก’ ในพืน้ ที่ คือ
1. เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ
2. สือ่ ในพืน้ ทีม่ คี วามรูค วามเขาใจมากกวาสือ่ ทีอ่ ยูข า งนอก
3. ‘สื่อใหม’ หรือ ‘สื่อทางเลือก’ ในพื้นที่ ณ ขณะนี้
มีลักษณะเปนเครือขายกับภาคประชาสังคมและภาควิชาการ
มากขึ้น เพราะการนําเสนอเรื่องกระบวนการสันติภาพหรือการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงจากการใชความรุนแรงไปสูแนวทาง
สันติวธิ นี นั้ ความเปนเครือขายของการสือ่ สารมีความสําคัญทีจ่ ะ
นําไปสูสันติภาพได ไมมีทางที่สื่อจะทํางานอยางโดดเดี่ยวไดใน
ขบวนการขับเคลื่อนที่สําคัญเชนนี้
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมที่ทําใหทุกคน
เขาถึงการสือ่ สารไดงา ยขึน้ และเทคโนโลยีดา นการสือ่ สารมีราคา
ถูกลงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเกื้อหนุนใหเกิดการสื่อสาร
กระบวนการสันติภาพไดอยางแพรหลายและตอเนื่องไดมากขึ้น
ขอควรคํานึงผลกระทบจากสื่อใหม
‘สื่อใหม’ ไมไดมีขอดีดานเดียว ยังมีผลกระทบในแงลบ
ดวย แตในทางวิชาการก็ยังไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังวาจะ
มีผลกระทบในแงบวกและแงลบอยางไรบาง คนทีเ่ ขียนบทความ
เกี่ยวกับผลกระทบของ ‘สื่อใหม’ มักจะเขียนตามสิ่งที่ตัวเอง
พบเจอมาเทานั้น
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สิ่งที่อยากจะพูดถึง ‘สื่อใหม’ คือ ผลกระทบในแงดี
คื อ ช ว ยกระตุ น ให เ กิ ด การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นและช ว ยเป น
สะพานเชือ่ มชองวางระหวางกลุม ตางๆ เปน ‘สนามของการสือ่ สาร’
ที่กวางขวาง เชน การเชื่อมระหวางนักวิชาการกับภาคประชา
สังคม ระหวางคนทํางานในภาครัฐกับชาวบาน เปนตน
ขณะเดียวกัน จุดหนึ่งที่นาเปนหวงของ ‘สื่อใหม’ คือ
การโตตอบกันไปมา และบทสนทนาที่เกี่ยวของกับความขัดแยง
ความสูญเสียจากสถานการณความรุนแรงในสื่อสังคมออนไลน
ที่มีมากขึ้น ในเรื่องที่จะสรางความแตกแยก หรือการแบงพรรค
แบงพวก หรือแบงเปนพวกเขาพวกเรา ขยายพืน้ ทีแ่ หงความกลัว
และความเกลี ย ดชั ง ทวี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพราะเมื่ อ อยู ใ น
โลกออนไลนทุกคนจะไมเห็นหนากัน เพราฉะนั้น เวลาดาจะดา
ไดสาแกใจมากกวา รูสึกปลอดภัยกวา แตถาใหมาดากันตอหนา
ก็ ไ ม ค อ ยกล า นั ก อั น นี้ เ ป น ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ น า เป น ห ว งของ
‘สื่อใหม’ ที่อาจเปนจุดดีแตขณะเดียวกันก็กลายเปนจุดดอย
ที่ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น ที่ โจมตี กั น ได ง า ยๆ เป น การ
เพิ่มความเกลียดชัง
คําถามสําคัญคือ เมื่อคนปาตานีหรือ ‘คนใน’ พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตมอี าํ นาจการสือ่ สารแลว จะนําอํานาจนี้
เพือ่ หนุนเสริมวิธคี ดิ แบบไหน อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศทางใด และเพื่อผลประโยชนใคร
อํานาจการสื่อสารอยูในมือของคุณแลว.
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Suara kedamaian Media Selatan di Fathoni
Oleh : DSJ
Berita : Hasan bin Ahmad, Tokdong
Dimelayukan : Abdulloh wanahmad
Editor : Shintaro Hara

Wawancara istimewa, WanAhmad Wankacik,
ketua Stesen Radio Media Selatan, juruhebah
rancangan “Dunia hari ini” berkenaan dengan peranan
dalam mencipta ruang kedamain di Patani.
Tidak berapa banyak ruangan radio dalam kawasan
ini yang berani membuka ruang kepada para pendengar
untuk mengemukakan perkara yang sebenar secara
mendalam dan bebas tentang usaha untuk menciptakan
suasana perdamaian di Patani.
“Dunia hari ini” yang disiarkan melalui radio
media selatan melimputi keseluruhan kawasan Patani,
Jala, Naritiwat dan beberapa daerah dari Singgora,
bermula dari jam 08 hingga 10 malam, setiap malam
Isnin sampai Jumaat.
Dulu ruangan seperti ini dianggap satu kesalahan
menurut undang-undang negara, tetapi kini keadaan
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sudah berubah. apakah asbabnya, Encik Wan Ahmad
Wan Kecik ada jawapannya.
Rancangan Dunia Hari Ini
Wan Amad berkata, setiap ruangan yang di siarkan
melalui setesyen ini semuanya adalah untuk masyarakat,
tak kecuali isu perundingan damai yang disediakan
rancangan khas yang dikenal dengan nama “Dunia Hari
Ini” Melalui rancangan ini pendengar juga dapat
mengambil bahagian dapat menyuarakan perkara yang
benar, kita hanya sebagai pencipta ruang tengah
seperti ini, untuk berbincang tentang perdamaian.
Dunia Hari Ini mula disiarkan pada 1 Mac 2013,
setelah Persepakatan Umum untuk memulakan
proses damai antara delegasi Barisan Revolusi Nasional,
BRN, dengan wakil kerajaan Thai ditandatangani pada
28 Februari 2013.
Sebab yang mengadakan rungan ini adalah kerana
dalam proses damai ini hanya melibatkan kerajaan Thai
(dirujuk sebagai Party A dalam dokumen tersebut)
dengan BRN (Party B), sedangkan mereka yang seharusnya
menentu nasib yang sebenar ialah rakyat (Party C)
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Oleh itu yang saya mengadakan ruangan ini
untuk rakyat secara amnya, mereka juga dapat
menggunakan ruang ini untuk bersuara dan memberi
pandangan terhadap proces damai. Inilah yang
menyebabkan kami mengadakan rancangan Dunia Hari
ini, dan rancangan ini juga disambut dengan baik oleh
masyarakat.
Pada permulaan ruangan ini, saya mengendalikan
ruangan seorang diri sahaja, kemudian dibantu oleh
Encik Astora Jabat, bekas wartawan dan penulis bebas
yang berpengalaman Malaysia. Beliau juga ada hubungan
yang erat dengan masyarakat Malaysia. Kadang kala
kami juga ada menjembut tetamu dari luar ke sini.
Pada peringkat permulaan ruangan ini, sering juga
ada kesilapan, kerana ini adalah suatu perkara baru bagi
masyarakat Patani. Tetapi kita akan berusaha sedaya
upaya supaya dapat mengendalikan ruangan ini dengan
baik, sambil menambahkan ilmu dan kemampuan.
Kesemua usaha ini dilakukan dengan hasrat kami semoga
masyarakat akan mendapat manfaat sebanyak mungkin.
Kami berusaha supaya mereka yang menyertai
rancangan ini melalui phone-in ada kepelbagaiannya,
termasuk pegawai kerajaan, rakyat awam dan juga bagi
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mereka yang bertentangan dengan pemerintah. Kerana
saya percaya bahawa jika semua pihak menjadi
pemegang saham dalam meja perundingan. Pihak
kerajaan dan pihak pejuang perlu mendengar suara
dan keluhan rakyat. Kalau demikian, akhirnya kedamaian
yang hakiki juga akan wujud di bumi ini.
Wawancara Ustaz Hasan Taib –
Leftenan Jeneral Paradon Pattanabut
Pihak setesen telah menyiarkan rakaman suara
wawancara dengan Ustaz Hassan Taib, wakil BRN dalan
Perbincangan Damai. Sbelum ini Ustaz Hassan juga
telah membuat pengisytiharan melalui Yutube. Tindakan
ini pula menimbulkan banyak soalan di kalangan
masyarakat, tetapi tak ada jawapannya.
Oleh itu kami dapat menyiarkan wawancara
Ustaz Hassan Taib yang dapat menerangkan perkara
yang diragu-ragukan oleh masyarakat, terutamanya
masyarakat tempatan.
Setelah itu pula, Media Selatan juga mewawancarwai Left. Jen. Paradon Pattanabut, Setiasaha Majis
Keselamatan Negara untuk mengadakan keseimbangan
bagi kedua-dua pihak.
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Kenapakah berani membuat rancangan seperti ini?
Pada pendapat saya, peranan radio bukan
hanya sekadar menyebarkan agama atau perkara
ilmiah sahaja, tetapi isu semasa juga amat penting.
Kami boleh memainkan peranan di sini. Sekarang peluang
sudah terbuka dengan begitu luas setelah perjanjian
damai ditandatangani. Kalau dulu, rancangan semacam
ini tidak dibenarkan sama sekali oleh pemerintah.
Perkara yang paling penting ialah supaya
masyarakat awam dapat mengtahui dan memahami
procese perdamain, apakah perundingan damai
itu, dan apakah keputusan antara kedua pihak itu.
Melalui rancangan inimasyarakat awam dapat
menyuarakan kesukaran dan pandangan, serta memberi
pengensyoran supaya procese damai itu lebih
sempurna.
Saya juga terasa takut kerana masa dahulu, tapi
saya tidak pernah melihat pemerintah Thai memilih
jalan damai sebagai penyelesaian masalah, kerana
hanya menggunakan kekerasan semata-mata. Jika kita
tidak lakukan, siapa yang akan buat? Walaupun perkara
ini amat membahayakan kami, tapi kami pun terserah
kepada qudrat Allah.
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Di samping itu, kami juga perl peka dengan
keseimbangan antara kedua-dua pihak supaya tidak
dipandang negatif oleh pihak lain.
Setelah wawancara tersebut disiarkan,
bagaimanakah reaksi dari masyarakat?
Pada mulanya pihak BRN menganggap kami
bersimpati dengan kerajaan, dan kerajaan pula
menganggap kami sebarisan dengan BRN. Pendek kata,
kami dicurigai oleh kedua-dua pihak.
Saya juga pernah dipanggil oleh pihak berkuasa
dan ditanya kenapa mengadakan rancangan ini. Dalam
jawapan, saya membandingkan rakyat tempatan dengan
cawan yang dipenuhi air. Jika air itu tidak dibuang,
bagaimana benda-benda baru boleh dimasukkan.
Misalnya, masyarakat tempatan di Patani ramai
yang masih menginini kemerdekaan. Jadi saya cuba
mengadakan rancangan ini sebagai wadah untuk
mengubah cara berfikir yang sedia ada, supaya mereka
dapat mengemukakan pandangan. Fikiran orang
tempatan masih bagaikan cawan yang dipenuhi air.
Atau boleh juga diibaratkan bagai air dalam
kubang. Jika airnya tidak digantikan, akhirnya air itu akan
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busuk, dan begitu juga dengan fikrah manusia. Jika kita
tidak mampu mengubah fikirannya maka amat bahaya
sekali bagi kita.
Kepada pihak BRN saya mengatakan bahawa jika
perundingan damai ini hanya melibatkan BRN dengan
kerajaan Thai sahaja tanpa diketahui oleh masyarakat,
BRN juga melakukan penindasan rakyat Patani, kerana
tidak membuka ruang langsung kepada masyarakat
untuk menjadi pemegang saham dalam hal yang amat
penting ini.
Sejauh mana kedua-dua pihak memahami saya,
terserah lah kepada Tuhan.
Bagai mana pandangan dan sambutan dari pendengar?
Saya ingin menyatakan bahawa rancangan ini
merupakan satu pembaharuan dalam dunia penyiaran
radio, kerana tidak pernah ada rancangan seperti ini
yang mendapat sambutan baik dari masyarakat
tempatan. Ini pula menambahkan semangat kami.
Pada peringkat permualaan, percakapan pendengar yang phone-in juga sangat kasar, dan ramai yang
hanya ingin kemerdekaan sahaja. Jadi saya juga
menasihati mereka supaya pandai-pandai ldalam
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percakapan mereka. Kebelakangan ini mereka juga
memahami, dan kini semakin ramai yang menggunakan
bahasa yang sopan santun. Dan perkara yang lebih
penting ialah pengesyoran daripada mereka yang amat
bermanfaat bagi proses damai ini.
Mereka juga mengharapkan semoga stesen radio
yang lain juga ikut membuka ruangan seperti ini untuk
bersama-sama mencipta suasana perdamaian yang
akan bermanfaat dalam menyelesaikan konflik ini, kerana
perdamain yang hakiki tidak akan lahir, selagi setiap pihak
tidak memegang saham bersama dalam proses damai ini.
Adakah mereka yang menelefon kepada rancangan
pernah ditimpa bahaya?
Tidak ada, kerana pihak setesen tidak menyiarkan
identiti mereka termasuk nama dan nombor.
Saya ingin menyeru kepada mereka yang tidak
bersetujui dengan procese damai ini, cubakan menelefon
kepada ruangan ini, kerana media selatan tidak
menggariskan konsep tertentu, tetapi terserah kepada
rakyat sebagai penentu.
Ada juga soalan yang dipaparkan dalam ruangan
yang dibahaskan antara mereka sendiri.
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Perkara inilah yang mendorong masyarakat
memberi perhatian terhadap ruangan Dunia Hari Ini,
berbeza dengan rancangan lain, kerana dalam
rancangan lain pengacaranya bercakap seorang atau
memberi ruang kepada orang asing yang tidak ada
kena-mengena dengan masyarakat Patani, tetapi
laluan tidak diberikan kepada orang Patani.
Kenyataan:
Dapat ikuti radio media selatan di gelumbang berikut
ini, Patani di gelumbang 91.05 MHz, Jala di gelumbang
96.25 MHz dan Naratiwat di gelumbang101.MHz atau
di laman web www.rdselatan.com
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Radio suara Kedamaian (1)
“Jendela Masyarakat”–”Suara Kita”-“Bicara Patani”
Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan (DSJ)
Aleh bahasa : Abdullah Wanahmad

Stesen radio “untuk kedamaian Patani” ruangan
tengah, untuk mengemukakan pandangan yang
pelbagaian di sempadan selatan .
Kebebasan dalam mengemukakan pandangan
yang berbeza di sempadan selatan, semakin meningkat
luas, khususnya dalama bentuk media, juga hal identity
dan kemahuan bagi masyarakat tempatan, semenjak
pihak kerajaan meluluskan dasar pentadbiran dan
pembangunan wilayah sempadan selatan tahun 2012-2014
M. yang membuka ruang bagi untuk pembanguan bahasa
Melayu dan juga dalam hal prosese perdamaian, berikut ini
ada lah salah sebahagian stesyen radio dalam kawasan
yang mengikuti perkembangan issu prosese perdamain dan
mengguna bahasa Melayu dalam penyampaian semakin
bertambah, setiap setesyen mempunyai alasan atau
maklumat dan cara yang berbeza, bagai manakah sila ikuti.
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Jendela Masyarakat – perdamain kampung
Mansor Soleh, juru hebah ruangan “Jendela
Masyarakat” melalui stesyen MCOT Radio Yala, satu
ruangan yang mengenalisis berita dan masalah bahasa
Melayu, dan sebagai editor majalah Fokus Rumi, bagi
akhbar bahasa Melayu rumi.
Mansor Soleh berkata, dalam ruangan akan
bercakap tentang proses damai di selatan. setiap kali
setelah dapat menyertai dalam forum-forum mengenai
proses damai yang dianjurkan oleh organisasi
masyarakat sivil, ia akan mengambil isi kandungan
dikeluarkan keudara atau kadang kala ia juga akan
sampaikan tentang pengajaran prosese damai dari
seluruh dunia, supaya para pendengar dapat mengetahui
riaksi prosese dailog damai itu
Selain itu, ruangan jendela masyarakat bersedia
“korikolum perdamaian kampung sebagai membuka
ruang untuk berbincang dalam usaha membina
kedamaian di bawah naungan Masjid, supaya rakyat
dapat membuat keputusan dengan sendiri.
Bagi akhbar “Fokus Rumi” juga, akan mengemukakan
issu tentang prosese perdamaian, yang di usahakan
oleh badan-badan NGO.
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“Suara Kita” Radio Bahasa Melayu 24 jam.
Sukasem Jarong, pengarah Stesen Radio Bahasa
Melayu “Suara Kita” yang dianjurkan oleh Pusat
Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan (SBPAC)
gelumbang 88.75 MHz, setesyen radio pertama yang
menggunakan bahasa Melayu 24 jam, hanya bahagian
berita setiap awal jam saja yang menerima tangkapan
dari pusat berita MCOT Thai dan juga siaran , setesyen
radio ini di tubuhkan pada 1 Januari 2013.
Sukasem berkata bahawa, stesen ini ada lah
benar-benar radio yang berbahasa Melayu, tetapi
masalahnya ialah tidak ada juru hebah rancangan yang
berkemahiran atau betul-betul berkelulusan dibidang
bahasa Melayu, maka terpaksa mengambil mereka yang
berkebulihan dalam bahasa Melayu mengedalikan
rancangan, sebagai mengatasi masalah buat sementara.
Sebagai seorang pengamal media yang bertugas
dalam kawasan yang berkonflik, pasti meletakkan
menyesuaikan diri, tidak bulih berpihak, supaya
masyarakat merasa senang untuk menelfon kedalam
rancangan untuk mengemukakan pandangan mereka.
Ada 4 ruangan radio yang memberi pengtahuan
dan memberi pertulungan kepada rakyat yaitu ruangan
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“Sama Kita” “Undang-Undang Harian” “Berita Orang
Kampung” dan ruangan “Anak Cucu Tok Adam”
“Bicara Patani” berbincang setiap hal yang orang
Patani ingin tahu..
Zahri Ceklong, juru hebah ruanan radio “Bicara
Patani” berkata, ia mengendalikan 2 rancangan radio yaitu,
ruangan Bicara Patani Mingguan, melalui Setesyen radio
Majlis Agama Isalam Patani, digelumbang FM93.75 MHz
setiap hari Sabtu pada jam 09.00 . 11.00 dan ruangan
Bicara Patani yang di siarkan melalui setesyen Radio Media
Selatan setiap hari Sabtu dan Ahad, 20:00-21:00 am.
Bagi ruangan Bicara Mingguan kandungannya Kebanyakan issu-issu umum dan sebagai buat rumusan
perkembangan berita dalam minggu yang lepas, kadang kala
menyampaikan kegiatan yang diturun kelapangan atas nama
pemberita Wartani, dan sukarilawan jaringan radio, dalam
ruangan juga peminat dapat menelfon untuk kongsi bersama.
Ruangan Bicara Patani ada 2 juru hebah, yaitu
saya dan Tuwe Daniyal Tuwe Mengea, maklumat agak
berat, yang bertupu kepada mengenalisasikan keadaan
konflik di selatan, kekerasan, perdamaian, sejarah dan
setiap hal yang masyarakat Patani ingin tahu.
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Ruangan ini di bahagi kepada 2 bahagian, yaitu
pusingan pertama sebagai mengupaskan keadaan, dan
pusingan kedua sebagai ruang bagi pendengar yang mahu
berkongsi dalam ruangan dengan menelfon mencurahkan
pandangan mereka, memang sakali apabila penyampaian
isi yang amat serius maka pengemukaan pun turut bersama
serius juga, ada juga yang sentuh soal hal kemerdekaan.
Ruangan ini ada 3 tujuan 1. Menyebarkan berita
kepada para pendengar yang berusia 40 keatas 2. Sebagai
membuka ruang bagi setiap pihak dapat mencurahkan
pandangan mereka 3. Untunk menyatukan ummah
Patani mengikut selogan yang berbunyi Satu Patani.
maksud Satu Patani ialah, kesatuan antara Muslim,
Budha, Cina dan Keristian dalam tiga wilayah sempadan
selatan ini, satu dalam sejarah, budaya, gaya hidup,
yang bukan hanya kumpulan mana-mana pihak
Sudah tentu, ruangan Bicara Patani ada hubungkait
dengan forum Bicara Patani yang di kendalikan di
merata tempat dan bukan hanya membincang soal
perdamaian sahaja, tetapi sebagai menjagi tempaat dan
ruang untuk rakyat Patani dapat bersuara apa saja, seperti
soalkeadilan, hakassi, menentu nasib sendiri, soal wawasan
bagi masyarakat Patani dimasa depan dan sebagainya.
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Radio suara Kedamaian (2)
“PSU Pattani” - “Wanita masyarakat sivil” “Liputan wanita”
Madrasah Kewartawan Sempadan Selatan (DSJ)
Oleh bahasa melayu : Abdullah Wanahmad

Stesen radio “untuk kedamaian Patani”
ruangan tegah, untuk megemukakan pandangan
yang berbagaian di sempadan selatan.
Kebebasan dalam mengemukakan pandangan
yang berbeza di sempadan selatan, semakin meningkat
luas, khususnya dalam bentuk media, juga hal identity
dan kemahuan bagi masyarakat tempatan, semenjak
pihak kerajaan meluluskan dasar pentadbiran dan
pembangunan wilayah sempadan selatan tahun 20122014 M. yang membuka ruang bagi kami untuk pembaguan
bahasa Melayu dan juga dalam hal prosese perdamaian,
berikut ini ada lah salah sebahagian stesyen radio dalam
kawasan yang mengikuti perkembangan issu prosese
perdamain dan mengguna bahasa Melayu dalam
penyampaian semakin bertambah, setiap setesyen
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mempunyai alasan atau maklumat dan cara yang
berbeza, bagai manakah sila ikuti.
Radio PSU Pattani bersatu demi keamanan.
Setesyen Radio PSU Pattani, gelumbang
FM107.25MHz ada juga ruangan yang berbincang tentang
proses damai, seperti ruangan “kasih sayang sempadan
selatan” di keudarakan setiap hari Isnin – Jumaat 13,1014,00 dan ruangan “bersatu padu untuk selatan”
dikeudarakan setiap hari Isnin – Jumaat 15:35-17:00 am
Hanya hari Isnin - Selasa Dalam ruangan bersatu
padu untuk selatan ada pusingan bahgian “Suara
Wanita” untuk mengikuti pekembangan prosese
perdamaian secara khas, dengan kerja sama olah
kumpulan wanita menghenti kekarasan, yang
dikendalikan dalam bahasa Thai, tetapi buat rumusan
dengan bahasa Melayu
Puan Patchara Yingdamnun, juru hebah kedua
ruangan tersebut berkata, asbab yang mengadakan
ruangan tentang perdamaian, kerana melihat disudut
yangberdasarkan kemanusiaan yang berpersaudaraan,
ingin melihat kesejahteraan dari sesama manusia, tidak
akan gugur yang berpunca dari konflik ini.
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Rangkaian radio wanita masyarakat sivil.
Puan Asara Ratkaran, seorang juru hebah
Rangkaian radio wanita masyarakat sivil mengatakan
bahawa, rangkaian wanita akan mengadakan ruangan
radio yang bertumpu kepada issu prosese perdamaian
bagi kumpulan wanita, ditengah keadaan yang wanita
masih menjadi mangsa dari kekerasan dan perlu
kepada pertulungan, pemulihan. .
Dengan merakamkan ruangan menjadi siri-siri,
kemudian di keudarakan melalui setesyen radio dalam
rangkaian sebanyak 13 setesyen, dengan mengguna
nama ruangan “Suara dari Wanita selatan We Voice
mencari kadamaian” semua ada 20 siri, akan
beransur-ansur di keudarakan pada bulan Disember
2013, anggota yang mengendalikan ruangan 30 orang,
termasuk dari rangkaian wanita dan juga mereka yang
dapat musibah dari keadaan yang tidak aman dalam
kawasan, diutamakan bahasa Melayu.
Puan Asara berkata bahawa, asbab yang di
adakan ruang ini, oleh kerana pada dewasa ini Penduduk
tempatan sedang mencari erti kedamaian dan juga
prosese perdamaian pun sudah bercetus, tetapi
perdamaian akan lahir setelah memang mendapat

144

kerjasama dari setiap pihak takkira dari luar walau pun
dalam.
Ruangan ada Berbagai bentuk, tetapi mengutamakan pertulungan dan permulihan kepada wanita
yang dapat kesusahan dari musibah setiap hal seperti
kekerasan yang berlaku dalam kawasan, pertelingkaian
berkenaan alam semulajadi, perhubungan antara
Muslim dan Budha, dan dari pegawai kerajaan
“Liputan wanita”
Keluarga mebina minda keluarga meneju kedamaian.
Puan Aisyah Timung, juru hebah ruangan “Liputan
wanita” melalui gelumbang setesyen radio SBPAC
bagiana bahasa Melayu, kandungannya bertumpu
kepada Wnita, Institusi keluarga, kanak-kanak dan
remaja, dan gambaran secara umum terhadap wanita
Puan Aisyah berkata bahawa, keadaan rusuhan
yang berlaku, menyebabkan wanita dapat bergerak
setiap hal, walau pun dalam hal membina kedamaian,
kerana gerakan oleh wanita lebih aman selera berbanding dengan lelaki.
Puan Aisyah berkata, yang penting untuk
mewujudkan berdamaian adalah cara membina fikrah
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yang baru kepada setiap keluarga seperti muhasabag
perkara yang telah lepas, memikir perkara kini, dan
jangka hidup dimasa depan bahawa harus melakukan
bagai mana, pasti menanam pemikiran baru kepada
kanak-kanak dan jenerasi baru.
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Radio suara Kedamaian (3):
Radio ‘Muslim–Christian–Buddha’ di Patani.
Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan (DSJ)
Aleh bahasa : Abdullah Wanahmad

Stesen radio “untuk kedamaian Patani”
ruangan tengah, untuk mengemukakan pandangan
yang pelbagaian di sempadan selatan.
Kebebasan dalam mengemukakan pandangan
yang berbeza di sempadan selatan, semakin meningkat
luas, khususnya dalama bentuk media, juga hal identity
dan kemahuan bagi masyarakat tempatan, semenjak
pihak kerajaan meluluskan dasar pentadbiran dan
pembangunan wilayah sempadan selatan tahun
2012-2014 M. yang membuka ruang bagi untuk
pembanguan bahasa Melayu dan juga dalam hal
prosese perdamaian, berikut ini ada lah salah
sebahagian stesyen radio dalam kawasan yang
mengikuti perkembangan issu prosese perdamain dan
mengguna bahasa Melayu dalam penyampaian

148

semakin bertambah, setiap setesyen mempunyai
alasan atau maklumat dan cara yang berbeza, bagai
manakah sila ikuti.
10 tahun radio Taawun.
Stesen radio , masjid Taawun mukim Bangpu
Daerah Yaring, Pattani. Yang dikenali dengan radio masjid
Bangpu, di keluar udara setiap hari dari jam 6.30 pagi –
22.00 petang meliputi seluruh kawasan ketiga wilayah.
Stesen radio ini ditubuhkan pada 10 tahun yang
lalu oleh Tuan Aziz Deuramea imam Masjid Taawun
Bangpu, setelah pihak kerajaan membuka peluang
kepada kampong ada hak untuk membangunkan
setesyen radio , maka bermula menumbuhkan Taawun
Radio, bulih dikatakan sebagai radio rakyat yang awal
sekali dalam tiga wilayah ini.
Sekarang ada pebagai ruangan, di bahagikan
kepada 6 bahagian taitu, syarahan agama, mengajar
Al-quran, Islamic Anasyid, Wanita, Belia, belajar bahasa
Ingglish dan Berita dari pusat pentadbiran dairah yang
di sampaikan oleh pegawai kerja dari pusat dairah
sendiri berkenaan dengan hal cucuk tanam, kesihatan
dan pengajian di luar kelas.
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Tuan Aziz berkata bahawa, kewujudan stesen
radio Taawun ini, untuk menggambarkan bahawa,
masyarakat kita bersedia dalam menyukung perkara
yang baik dapat berteruskan lagi, hanya perlu kepada
adanya pemimpin yang akan membawa menuju
kehadapan dengan ikhlas sahaja.
“Ihya Radio” Ilmu bersama masyarakat.
Tuan Mahamatroyali Biding atau Juli , juru hebah
radio Ihya Radio, sebuah setesyan radio untuk
pendidikan dan penyibaran ilmu kepada masyarakat
bagi yayasan pembangunan pusaka islam, kampong
Gadeng, Dairah Yingo, Narathiwat, yang terletak di
sekolah Al-Iyah Wittaya, gelumbang FM 100.75MHz di
keluar udara setiap hari pada jam 7:00-21:00 malam di
bawah jagaan arahan Tuan Mahamat Awea, ketua
Yayasan Pembangunan Pusaka Islam dan Tuan Soleh
Japakiya sebagai pengarah setesyen..
“Saya mengendalikan ruangan berita Dunia
Muslim pada 20:00 malam, setiap hari rabu dan khamis,
ruangan Menuju Asian dan ruangan CakapBahasa
Kampong setiap hari selasa pada jam 14:00 petang,
Semua ruangan disampaikandengan bahasa Melayu,
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bercakap tentang orang kampong dengan bahasa
kampung dan membuka talian untuk mereka menelefon
kedalam ruangan “ .
Julie juga selaku pembaca berita bahasa Melayu
di TV11 dalam ruangan beritaa mingguan, setiap hari
Jumaat jam 16.00 dan ruangan cerita kampung setiap
Selasa jam 15:00-15:30 petang.
Radio Christian Yala untuk kedamaian.
Radio Christian Yala gelumbang FM 88.0 MHz
keluar udara 24 jam, yang ditubuhkan oleh Kristian
yala, untuk menyebar ajarannya dalam kehidupan
seharian.
Tuan Kasem Kuangsakul, pengarah stesen
mengatakan bahawa, radio ini di tubuhkan pada tahun
2008 M. kerana setelah berlaku tidak aman, membuat
ahli gereja takut untuk datang berdakawah dalam
kawasan
Sekarang Stesen radio terletak di kedai SEP
MicroTech, No 57/2 jalan Pangmeang M. Sateng Daerah Meang, Yala, ada pegawai kerja 12 orang, semua
bekerja dengan berkhidmat, tidak ada bayaran apa-apa,
ada peminat lebih kurang 500 orang.
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Tuan Kasem berkata, Radio Christian Yala adalah
suatu badan yang tidak mencari keuntungan dan tidak
menjadi alat bagi mana-mana pihak pun, hanya
berkhidmat kepada masyarakat jua.
Caraperkhidmatan kami adalah dengan berkhutbah
setiap hari, bagai mana cara hidup dan apakah yang
tuhan ajar kepada kita.
Kedamaian adalah perkara yang dapat kita
melakukannya, dengan menggunakan ajaran Tuhan
dalam membina perdamaian, kami berharap semoga
apa yang telah di sebarkan pada setiap hari, dapat di
bawa pakai oleh setiap penganut Kristian dan dapat
sebar ajaran itu kepada mereka yang laian lagi hingga
seterusnya.
Radio Buddha dalam keadaan konflic.
Radio Kebangsaan Buddha Thepha, Wad Lamphai
Daerah Thepha, Songkhla gelumbang FM104.74 MHz
adalah sebuah stesyen radio dalam kawasan sempadan
selatan yang bertujuan untuk membinakan kedamaian
dengan menggunakan dasar-dasar agama Buddha, yang
di tubuhkan oleh Pra Kru Pipat Metakorn ketua sami
Wad Lamphai. Matlamatnya adalah untuk menyibarkan
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ajaran agama kepada rakyat awam dapat mendengar
ceramah agama dengan tak usah pergi keketik lagi,
kerana pada masa sekarang kurangnya mereka yang
pergi ke Wad, kerana kesibukan kerja.
Pada masa yang lepas, para Kru Pipat telah
membeli radio sebanyak 450 buah untuk bahagi
kepada anak makmum untuk mendengar di rumah,
kerana ia menjadi salah satu media yang mereka
selalu suka ikuti, Radio ini adalah sebuah Setesyen
radio yang tidak mencari untung dan tidak ada penaja
jualan apa-apa, malahan untuk membuka ruang
kepada mereka yang suka untuk mengendalikan
ruangan dengan tanpa bayaran apa pun.
Ruangan yang menjadi poppular adalah ruangan
“Bok kelau lau reang” setiap malam Isnin hingga Jumaat
pada jam 22:00-23:00, malam, suatu ruangan yang
membahaskan tentang keadaan issu semasa. Dengan
membawa dasar agama Buddha buat perbandingan,
yang di kendalikan oleh Para Kru Metakorn sendiri.
Ruangan ini juga sebagai penasihat mengenai
isu-isu keluarga. Banyak pendengar-pendengar menelfon
kedelam ruangan untuk mintaknasihat, kadang-kala
ada juga pendengar muslim yang menelfon kongsi
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bersama. Dalam ruangan ini juga, membincangkan
tentang cara hidup yang pernah aman santusa pada
masa silam dahulu antara orang Budha dengan muslim
dalam kawasan ini, semuga keadaan seperti dahulu
akan kembali semula nanti.
Bagi ruangan “San Cai Thai Su Santi” di kendalikan
oleh unit Meliter dan Polis tempatan, salah satu ruangan
yang mendurungkan supaya dapat hidup secara damai,
dalam masyarakat yang beraneka budaya dan
kepercayaan, ia juga menjadi satu ruangan yang
mendokongkan proses perdamaian dalam kawasan ini.
Para Kru Pipat Metakorn, mengatakan bahawa,
dalam menyelesaikan masalah konflik dalam kawasan,
pasti menciptakan suasana yang bersefahaman dalam
masyarakat antara orang Budha dengan Muslim, atau
mewujudkan keadaan kepercayaan hati kembali
semula, dan harus mendurungkan supaya pelajar
Budha dan Muslim dapat belajar dalam sekolah yang
sama dari kecil hingga dewasa, kerana ia dapat
menanamkan sifat pemahaman antara satu sama lain
dan akan dapat meredakan perasaan prasengka dengan
sebaik mungkin.
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Kekuatan rakyat Patani dan peranan baru media
massa di Selatan Thailand
Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan (DSJ)
Aleh bahasa : Abdullah Wanahmad
Edit : Hara Shintaro

Peranan media tempatan di Wilayah
Sempadan Selatan Thailand yang berani
mengemukakan isu-isu yang amat hangat termasuk
proses perdamaian. Seorang ahli akademik Universiti
Prince of Songkla (PSU), Kampus Patani berkata, ini
merupakan kekuatan baru yang lahir daripada
pengamal berita tempatan sendiri dan memberi
tafsiran baru kepada media, bukan bukan hanya
sekadar teknologi modern sahaja.
Kebelakangan ini masyarakat awam sudah mula
menyaksikan peranan media kecil di sempadan selatan
Thailand, yang berani mengemukakan isu yang
amat mencabar termasuk proses perdamaian. Ini
menggambarkan peningkatan kekuatan yang ada pada
media alternatif dan media baru. Soalannya, adakah
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kekuatan mereka sudah mencukupi untuk menyaingi
media arus utama dari ibu kota Bangkok?
Asst. Prof. Dr. Wakalkemon Jangkemon, Dekan
Fakulti Sains Komunikasi Universiti Prince of Songkla,
Kampus Pattani (PSU Pattani ) menyebutkan hal ini
dalam seminar “New Media” yang berlangsung pada
25 September 2013 di Kantin Lan-it, di PSU Pattani,
anjuran Patani Forum.
Asst. Prof. Dr. Wakalkemon Jangkemon, memberikan
definisi media baru dan media lama seperti berikut.
Media baru merupakan teknologi baru yang
muncul pada abad ke-20 dengan mencantumkan
komputer dengan teknologi komunikasi yang sedia ada
supaya interaksi antara dua pihak,ia itu Penghantar
maklumat serta penerimana.
Dengan demikian, radio komuniti seperti Stesen
Radio Media Selatan di Wilayah Patani juga boleh
dianggap sebagai media baru, kerana mebuka ruangan
kepada rakyat tempatan untuk memainkan peranan
dalam rancangan, yang selama ini tidak diberikan
sebarang laluan.
Dalam hal ini, peranan gatekeeper bukan perkara
yang penting, tetapi yang pentingnya penyebar
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maklumat (wartawan) serta penerima maklumat
(penonton atau pendengar) harus berinteraksi..
Keadaan media di Wilayah Sempadan Selatan Thailand
Berkenaan dengan keadaan media di wilayah
sempadan selatan Thailand, beliau berkata bahawa
kebelakangan ini terdapat tiga perubahan yang yata
1. Perubahan dalam penyelesaian konflik, iaitu
dengan cara yang menggunakan kekerasan kepada
penyelesaian masalah dengan cara damai dalam bentuk
proses rundingan damai antara kerajaan Thai dan
wakil pejuang.
Dinamik organisasi massa
2. Pembentukan masyarakat madani (civil society)
di kawasan ini. Didapati bahawa mereka yang pernah
menjadi mangsa atau mereka yang mendapat padah
daripada konflik di Wilayah Sempadan Selatan kini pula
memainkan peranan yang penting dalam aktiviti sosial
untuk meningkatkan kekuatannya sendiri.
Jelas kelihatan bahawa kini terdapat kecenderungan
yang jelas untuk membangunkan jaringan, baik jaringan
wartawan tempatan, jaringan jurufuto termasuk juga
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organisasi hak wanita dan ahli akademik. Ini merupakan
satu perubahan yang signifikan.
Organisasi masyarakat sivil telah menjadi
mekanisme yang memainkan peranan penting dalam
proses damai termasuk pertubuhan Deep South Watch,
organisasi untuk melindungi hak kanak-kanak dan
wanita.
Dinamik Media dan Komunikasi
3. Kita tidak boleh menafikan adanya jarakn yang
semakin melebar antara media arus perdana dan
kawasan sempadan selatan Thailand. Ini kerana
keganasan berlaku bertalu-talu selama sepuluh tahun,
dan tidak mendapat perhatian yang sewajar daripada
media arus perdana. Keganasan yang semakin dahsyat
pula menyebabkan media arus perdana yang
kebanyakannya berpusat di Bangkok tidak berani turun
ke lapangan untuk membuat liputan berita.
Keadaan sedemikian pula membuka laluan
kepada media alternatif yang kecil di kawasan
berkenaan dengan menggunakan teknologi baru atau
dengan meningkatkan kemahiran dalam media yang
sedia ada termasuk radio komuniti dan sebagainya.
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Media-media tersebut telah menjadi media
alternatif untuk masyarakat sivil di kawasan tersebut,
dan juga menjadi sumber berita penting bagi media
arus perdana di Bangkok. Sekurang-kurangnya media
alternatif sedemikian boleh membangkitkan isu-isu
tertentu atau maklumat suber maklumat yang digunakan
selanjutnya oleh media arus perdana.
Media tempatan harus mendahului media arus perdana
Dalam hal ini didapati bahawa jurang pemisah
antara media arus perdana dan media tempatan
semakin melebar dalam tempoh 3-4 kebelakangan ini.
Perkara ini sudah ditunjukkan dalam beberapa kajian.
Sumber berita utama untuk berita media arus
perdana adalah daripada pihak kerajaan. Dengan itu,
tidak ramai wartawan media arus perdana turun ke
lapangan di selatan. Keadaan sedemikian pula
membolehkan media tempatan bergerak dengan
lebih aktif.
Media tempatan bukan bererti wartawan
yang bertugas untuk media arus perdana di pusat,
tetapi adalah media baru atau media alternatif yang
mengembangkan peranannya sendiri, seperti Stesen
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Radio Media Selatan yang mengemukakan maklumat
terkini berkenaan dengan prosese damai, bukan hanya
sekadar mewawancara orang orang-orang tertentu
sahaja. Media arus perdana juga dapat mengambil
maklumat daripada media alternatif tempatan untuk
disiarkan selanjutnya.
Oleh itu pembangunan media alternatif atau
media baru adalah amat penting , bukan hanya sebagai sumber berita tentang keadaan di kawasan konflik
sahaja, tetapi juga sebagai sumber maklumat bagi
media arus perdana. Persoalannya bagaimanakah kita
dapat meningkatkan kecekapan media alternatif di
kawasan konflik supaya dapat menjadi sumber berita
yang boleh dipercayai bagi pemberita dari luar, baik
dari dalam mahupun dari luar negeri.
Kelebihan media tempatan
Kelebihan media baru atau media alternatif
tempatan adalah
1. Sebagai sumber berita yang penting.
2. Media tempatan lebih memahami konteks
tempatan berbanding dengan media luar.
3. Media baru atau media alternatif tempatan
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di saat ini bersifat jaringan kerja sama dengan
organisasi masyarakat madani (civil society)
dan ahli-ahli akademik, kerana untuk
membina kedamaian, semua pihak perlu
bekerja sebagai jaringan, termasuk juga media.
Selain itu, teknologi modern dalam era baru
memberikan kemudahan kepada semua orang untuk
mengambil bahagian dalam media. Di samping itu,
peralatan teknologi juga semakin murah.
Kesan buruk daripada media baru
Media baru bukan ada kelebihan sahaja, ia juga
ada kesan negatif. Tetapi belum ada ahli akademik
yang membuat penyelidikan tentang kesan baik dan
kesan buruk media baru. Mereka yang menulis artikel
tentang perkara ini hanya mengikuti apa yang mereka
alami sahaja.
Pada pandangan saya, kebaikan media baru
adalah dapat menjadi wadah pertukaran fikiran dalam
masyarakat, misalnya antara ahli akademik dan
masyarakat umum, atau antara pegawai kerajaan dan
rakyat biasa dan sebagainya.
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Perkara yang membimbangkan berkenaan
dengan media baru ialah terdapat semakin banyak
pertukaran kata-kata yang kasar atau fitnah yang
membawa kepada perpecahan.
Hal ini kerana ketika berada di dunia maya
mereka boleh memaki hamun sesuka hati, sedangkan
jika berada di dunia nyata mereka juga tidak berani
berbuat demikian.
Ini merupakan satu perkara yang amat membimbangkan berkenaan dengan media baru. Walaupun
kebebasan ini boleh juga menjadi kelebihan bagi
kita, tetapi pada masa yang sama ia juga boleh
menambahkan kebencian, kerana kita juga boleh
menyerang orang lain dengan begitu mudah.

เสียงในสนามสันติภาพ :

บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

163

ฐานขอมูลเครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต
จังหวัดปตตานี
1. สถานีทองถิ่นไทย 98.75 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 15 กม.)
หจก.เกรทเตอรมัลติมีเดีย 300/35 ม.4 หมูบานออมทอง
ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : น.ส.ปาอีซะห อาแว M: 084-069-1261
T/F: 073-336-336 อีเมล greatermultimedia@hotmail.com
2. สถานีรวมดวยชวยกันสลาตัน 91.5 MHz
(กําลังสง 1000 W รัศมี 3 จังหวัดชายแดนใต และ 4 อําเภอจ.สงขลา)
152 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : นายแวหามะ แวกือจิก M: 081-599-0949
F: 073-334-435 อีเมล ruamduai3@gmail.com
น.ส.สุรีณี เปาะนิ M: 082-820-4751
อีเมล mediaselatan@gmail.com
3. สถานีอนุรักษไทย 93.25 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
267 ถ.โรงเหลา สายข. ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : น.ส.หทัยทัต ครุกานันท M: 089-733-1332
F: 073-243-815 อีเมล krukanan@hotmail.com
4. สถานีสมาคมรักความดี 96.25 MHz (กําลังสง 240 W รัศมี 15 กม.)
47 หมู 3 ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : นายดํารงค ชัยวนนท M: 081-609-7106,
086-481-5936 F: 073-334-352 อีเมล dumront@ptcpattani.com
5. สถานีสาสนคุณธรรม (อัรรีซาละห) 97.25 MHz
(กําลังสง 1000 W รัศมี 100 กม.)
8/5 หมู 1 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
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6.

7.

8.
9.

10.

หัวหนาสถานี : นายอุสมัน มาดีเยาะ T: 073-337-775
นายอันวา สะอุ M: 082-260-8411 อีเมล anuwat1429@gmail.com
นายรอยาลี เจะซู M: 089-590-2954
สถานีจุดเมืองปตตานี 97.75 MHz (กําลังสง 60 W รัศมี 15 กม.)
โรงเรียนเทศบาล 1 บ.จะบังติกอ ถ.หนาวัง อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : นายณรงค มะเซ็ง M: 089-658-6285
F: 073-311-371 อีเมล narong2_04@yahoo.co.th
นายสุริยะ แวดอเลาะ M: 089-465-8703
นางยะห อาลี (ประธานเครือขายวิทยุชุมชนปตตานี)
M: 089-295-9422
สถานีเลิฟ เรดิโอ 93 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 15 กม.)
หจก.เกรทเตอรมัลติมีเดีย 300/35 หมูบานออมทอง ถ.หนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : นายฎาวิ กูลณรงค M: 081-598-7931
F: 073-336-336 อีเมล dawikul@hotmail.com
สถานีจุดทรายขาว 105.25 MHz (กําลังสง 30 W รัศมี 15 กม.)
55 หมู 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 94120
หัวหนาสถานี : นายอนุศักดิ์ สมานสุหลง M: 084-396-8868
สถานี FM.One 99.5 MHZ 102.75 MHz
(กําลังสง 1000 W รัศมี 40 กม.)
41/4 หมู 3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 94120
หัวหนาสถานี : นายพงศนคร สุจารี M: 081-698-2846
T: 073-315-515 อีเมล buddyradio@hotmail.co.th
สถานี OK สเตชั่น 90 MHz (กําลังสง 700 W รัศมี 60 กม.)
116 หมู 6 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 94190
หัวหนาสถานี : นายรอซะ ลูมากามิง M: 080-037-2900
F: 073-351-110 อีเมล ok_palas@hotmail.com
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11. สถานีตะอาวุล เรดิโอ 105.5 MHz (กําลังสง 30 W รัศมี 15 กม.)
มัสยิดอัตตะอาวุล หมู 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 94150
หัวหนาสถานี : นายอาชิ ดาราแม M: 081-957-0447
อีเมล taawoon_bp@hotmail.com
12. สถานีวทิ ยุชมุ ชนเตราะบอน 105 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
81 หมู 7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 94110
หัวหนาสถานี : นายอภิเชษฐ เจะเล็ง M: 081-277-1510
อีเมล trobon_2013@hotmail.com
13. สถานีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาสะพานมา 105.5 MHz
(กําลังสง 30 W รัศมี 15 กม.)
รร.สายบุรีอิสลามวิทยา 263 ถ.ทาเสร็จ ต.ตะลุบัน
อ.สายุบรี จ.ปตตานี
หัวหนาสถานี : นายตอพา สาเมาะ M: 088-488-6495
F: 073-411-620 อีเมล satvatpif@hotmail.com
14. สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. ปตตานี 107.25 MHz
(กําลังสง 60 W รัศมี 60 กม.)
สถานีวิทยุมอ.ปตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
หัวหนาสถานี : นายภีรกาญจน ไคคุนนา M: 089-195-6920
T/F: 037-331-277 อีเมล phirakan@gmail.com
น.ส.พัชรา ยิ่งดํานุน M: 081-540-1248
อีเมล y_patchara@hotmail.com และ psuradio@gmail.com
15. สถานี Suwara Majlis 93.75 MHz (กําลังสง 400 W รัศมี 40 กม.)
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี อ.เมือง
จ.ปตตานี
หัวหนาสถานี : นายซาฮารี เจะหลง M: 089-534-0027
T: 073-332-661 อีเมล zahri.wartani@gmail.com

166
จังหวัดยะลา
1. สถานี 975 โมเดิรนฮิต พีซ FM 97.5 MHz
(กําลังสง 350 W รัศมี 30 กม.)
42-44 ถ.สุขยางค 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายยุทธนา ปลื้มสําราญ M: 081-690-3064
F: 073-243-957 อีเมล peace_yala@hotmail.com
2. สถานีพีเพิล ชอยส 105 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
427-429 อาคารโรงพยาบาลสิโรรส ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : น.ส.หทัยทัต ครุกานันท M: 089-733-1332
F: 073-255-335 อีเมล krukanan@hotmail.com
3. สถานีทอ งถิน่ ไทย (ซิตเ้ี รดิโอ) 98 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 15 กม.)
12/1 ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายสุคิน แกวกอเกื้อ M: 081-599-4456
F: 073-223-999 อีเมล Kul_sukhin@hotmail.co.th
นายภาณุพงศ คงฤทธิ์ M: 081-957-4491 T: 073-224-400
อีเมล cityradio98fm@hotmail.com
นายสมนึก ระฆัง M: 081-968-5445 F: 073-224-468
4. สถานีอนุรักษไทย (ออโตเรดิโอ) 99.75 MHz
(กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
47/7 ถ.ผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : น.ส.หทัยทัต ครุกานันท M: 089-733-1332
F: 073-243-815 อีเมล kukanan@hotmail.com
5. สถานีศูนยฟาใส 100.79 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 15 กม.)
188/1 ถ.เทศบาล 9 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ M: 082-827-0591
F: 073-222-114 อีเมล mariam.fasai@gmail.com

เสียงในสนามสันติภาพ :
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6. สถานีบานจันทรมณี 104 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 15 กม.)
54/48 หมู 9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายอดินันท ปนมณี M: 086-956-2550
อีเมล am.arm@hotmail.com
7. สถานีชมุ ชนคริสเตียนยะลา 88 MHz (กําลังสง 200 W รัศมี 15 กม.)
57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายเกษม กวางสกุล M: 081-897-1964
อีเมล fm88yala@gmail.com
8. สถานีไทยเสรี 90.5 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 10 กม.)
187 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายคลองธรรม แซเจน
M: 081-541-4288, 082-262-7255 F: 073-257-933
อีเมล zengsunwen@hotmail.com, mariam.fasai@gmail.com
9. สถานีเสียงจากเด็กกําพรา (นัสเซอร เรดิโอ) 99.25 MHz
(กําลังสง 200 W รัศมี 30 กม.)
รานอัลฟา 101-103 ถ.พิมลชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายอับดุลาตะ ลงดีวา M: 089-297-5509
F: 073-240-032 อีเมล nacre12alfa@gmail.com
10. สถานีแม็ก เรดิโอ 91.5 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
58 ถ.ธนวิถี 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายสมพร นวมทอง M: 081-608-1994
F: 073-211-395 อีเมล studio-741@hotmail.com
11. สถานีรวมดวย ชวยกันสลาตัน 96.25 MHz
(กําลังสง 1000 W รัศมี 30 กม.)
231-231/1 ถ.สุขยางค ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายแวหามะ แวกือจิก M: 087-289-6848
F: 073-274-277 อีเมล toam2000@gmail.com

168
12. สถานีเอ็นจอย เรดิโอ 99 MHz (กําลังสง 700 W รัศมี 30 กม.)
82-84 อาคารโรงแรมแกรนด พาเลซ ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : ณัฐวิกา สุนทรศิริวัฒน M: 089-5960464
F: 073-240-599 อีเมล nuttawigar_179@hotmail.co.th
13. สถานีชมุ ชนคนนิบง 107.503 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
โรงเรียนผดุงศาสนวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายอับดุลละตีฟ ณ คุณเชาว M: 089-732-1137
F: 073-240-061 อีเมล nibong10750@gmail.com
นายมูฮําหมัด บิลหะยียาบูยาดา M: 081-990-2690
14. สถานีวทิ ยุสาธารณะมัสยิดกลางจ.ยะลา (คนยาลอ) 105.75 MHz
(กําลังสง 1500 W รัศมี 30 กม.)
835 มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายหะซัน ภาลาวัน M: 089-466-6103
F: 073-214-592 อีเมล hasan_pl@hotmail.com
15. สถานีออโต เรดิโอ 99.25 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
47/7 ถ.ผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : น.ส.หทัยทัต ครุกานันท M: 089-733-1332
F: 073-243-815 อีเมล krukanan@hotmail.com
16. สถานีอสิ ร็อพ เรดิโอ 92.75 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 30 กม.)
17 หมู 1 ถ.จรูญวิถี ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
หัวหนาสถานี : นายนิอัสมาน อับดุล M: 082-833-5000
F: 073-254-040 อีเมล isrop9@hotmail.com
นายนิอัสมาน อับดุล M: 083-194-6789 F: 073-254-040
17. สถานีกําปง FM 99.5 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
รร.อาละวียะหวทิ ยา 84 หมู 3 ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

เสียงในสนามสันติภาพ :
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หัวหนาสถานี : นายมูฮาํ หมัด บิลหะยียาบูยาดา M: 081-990-2695
F: 073-240-061 อีเมล nibong10750@gmail.com
สถานีเลิฟ FM 99.50 99.5 MHz (กําลังสง 30 W รัศมี 6 กม.)
รอย.ตชด.445 ถ.สุขยางค ต.เบตง จ.ยะลา 95110
หัวหนาสถานี : นายรุชรินทร ภูวพัฒน M: 081-767-8273
F: 073-235-124 อีเมล rinkung2011@gmail.com
สถานีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรฎ.ยะลา 98.5 MHz
(กําลังสง 300 W รัศมี 5 กม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : น.ส.แวอาซีซะห ดาหะยี M: 081-898-7840
T: 073-299-622 อีเมล sah2524@hotmail.com
คุณปทมา เนียมบดี M: 089-295-7319 F: 073-227-131
อีเมล mp123_pattama@hotmail.com
น.ส.โนรี แสงรายา อีเมล joyhamter@msn.com
สถานีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
90.25 MHz (กําลังสง W รัศมี 15 กม.)
สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 135/8 หมู 3 บานโสรง
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จ.ปตตานี 94160
หัวหนาสถานี : นายมูฮัมมัดมาเซร หะบาแย M: 087-293-3507
T: 073-418-511 อีเมล yiubayan@gmail.com
สถานีสถานีวิทยุ ศอ.บต. 103.75 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี
ครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จ.สงขลา)
60 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 5 ถ.สุขยางค
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : สมนึก ฉีดเสน M: 081-094-6840
T: 073-274-469 อีเมล fm89.75103.75@gmail.com
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และ 91.75 MHz (กําลังสง 1800 W รัศมีครอบคลุม 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จ.สงขลา) )
หัวหนาสถานี : สุขเกษม จารงค M: 080-7149957
T: 073-274-469 อีเมล
22. สถานีบัดดี้ เรดิโอ 104.5 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 40 กม.)
41 ซ.ยะลาซิตี้ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หัวหนาสถานี : นายพงศนคร สุจารี M: 081-692-2846
T: 073-255-252 อีเมล buddyradio@hotmail.co.th
23. สถานีคนพรอนสตารเรดิโอ 105.5 MHz
72 หมู 5 ต.พรอน อ.เมือง จ.ยะลา 94000
หัวหนาสถานี : นายมูหามะ แลเมาะ M: 089-877-5509
F: 073-264-038 อีเมล strradioyala@gmail.com

จังหวัดนราธิวาส
1. สถานีอะเมสซิ่ง เรดิโอ 91.75 MHz (กําลังสง 30 W รัศมี 20 กม.)
(กําลังสง 350 W รัศมี 30 กม.)
49 ซ.โรงพยาบาลหมอโอ ถ.โคกเคียน ต.โคกเคียน
หัวหนาสถานี : นางบุษรา เบนอะสาร M: 089-197-1069
T/F: 073-522-300 อีเมล amazing-tour@hotmail.com,
dj.nana2403@hotmail.com
2. สถานีคนนรา 93.75 MHz (กําลังสง 700 W รัศมี 20 กม.)
2/12 ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
หัวหนาสถานี : นายกิตติพัทธิ์ รัตนบุญ M: 087-967-4844
F: 073-513-309 อีเมล konnara9375@gmail.com,
chumchonkonnara@hotmail.com

เสียงในสนามสันติภาพ :
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3. สถานีอัตตัรกียะห อิสลามียะห 104 MHz
(กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
โรงเรียนอัตตัรกียะห กียะอิสลามมียะห ถ.ตรีรัตน ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
หัวหนาสถานี : นายไพศาล ตอยิบ M: 089-877-4505
T : 073-521-333, F : 073-513-246 อีเมล djenny9@hotmail.com
นายบัณฑิต ยีสมัน F: 073-513-246
คุณรัชนี บินยูโซะ M : 082-435-0667
4. สถานีวทิ ยุอาํ เภอจะแนะ 100.25 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 15 กม.)
ที่วาการอําเภอจะแนะ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
หัวหนาสถานี : นายวีรศักดิ์ หะยีหมัด M: 083-652-1499
F: 073-511-378-18 อีเมล werasak_hm@cpd.go.th
5. สถานีคนตากใบ เรดิโอ 88.75 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 30 กม.)
150 หมู 6 ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
หัวหนาสถานี : นายสุวิทย ทองคุปต M: 081-963-8046
F: 073-583-459 อีเมล sv.sound@windowslive.com
6. สถานีรือเสาะ เรดิโอ 107 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
122/24 หมู 2 ต.รือเสาะนอก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
หัวหนาสถานี : นายอัลดุลเลาะห มาหะ M: 087-061-3044
T: 073-572-456 อีเมล abdulloh.maha@gmail.com
7. สถานีมัสยิดตาราม 97.75 MHz
(กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม. และบางพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย)
มัสยิดตาราม หมู 2 ถ.มัสยิดตาราม อ.แวง จ.นราธิวาส 96160
หัวหนาสถานี : นายสมทรง บุญสนอง M: 081-608-2501
F: 073-659-561 อีเมล salacom_95@hotmail.com
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8.

9.

10.

11.

12.

อ.ยุทธพงศ เจะแว M: 080-870-5600
อีเมล salacom_95@hotmail.com
สถานีศูนยกัลยาณมิตรแกว สุไหงโก-ลก 99.5 MHz
(กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
18/4 ศูนยกัลยาณมิตรแกว สุไหงโก-ลก ซอย 1 ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
หัวหนาสถานี : นายอุดมเดช บัณฑุวงศ M: 086-962-3117
T: 073-612-138
สถานีสูงาฆอเลาะ FM. 91 MHz (กําลังสง 5000 W รัศมี 0 กม.)
702/20 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
หัวหนาสถานี : นายมานิตย เจะมะยูโซะ M: 081-454-6688
อีเมล sgfm910@gmai.com
สถานี สวท.สุไหงโก-ลก (รัศมีครอบคลุม จ.นราธิวาส และ
รัฐกลันตัน และรัฐตรังกานูรของประเทศมาเลเซีย)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สุไหงโก-ลก
50 ถ.ทรายทอง 1 ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
หัวหนาสถานี : น.ส.สุปราณี อูมา M: 081-540-4876
F: 073-621-867 อีเมล nee.golok@gmail.com
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 105.5 MHz
วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96000
หัวหนาสถานี : นายสถิต ศันสนะ M: 085-077-1004
F: 073-618-850
สถานีสถานีวิทยุฟนฟูมรดกอิสลามภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรือสถานีวิทยุอิลยาสเรดิโอ 100.75 MHz
(กําลังสง 500 W รัศมีเกือบทุกอําเภอในจังหวัดนราธิวาส
และบางสวนของจังหวัดยะลาและปตตานี)
104/2 ม.7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

เสียงในสนามสันติภาพ :
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หัวหนาสถานี : นายมาหะมะรอยาลี บีดิง M: 080-712-2690
T: 073-591 075 อีเมล mbeedink@gmail.com

4 อําเภอ จังหวัดสงขลา
1. สถานีแซบ FM. 101.5 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 15 กม.)
183 สายโท 4 หมู 13 ต.ทามวง อ.เทพา จ.สงขลา 90150
หัวหนาสถานี : น.ส.สายสุนีย จุลพันธ M: 081-897-2044
อีเมล zab_fm.101.5mhz@hotmail.com
2. สถานีคลื่นมวลชน คนเทพา 103 MHz
(กําลังสง 500 W รัศมี 15 กม.)
139 หมู 10 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
หัวหนาสถานี : นายสุธี สนธยาวัฒน M: 081-095-6452
อีเมล changthee@gmail.com
3. สถานีพระพุทธศาสนาแหงชาติ 104.75 MHz
(กําลังสง 1500 W รัศมี 40-50 กม.)
วัดลําไพล หมู 1 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
หัวหนาสถานี : พระครูพิพัฒนเมธากร M: 081-969-1079
อีเมล 104.75mhz@hotmail.com
4. สถานีดินทอง เรดิโอ 94.75 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)
140 หมู 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หัวหนาสถานี : นายฮัตรีย หลีสงัด M: 081-738-1932
T: 074-373-114 อีเมล dintong.nave@hotmail.com
5. สถานีทองถิ่นไทย 102 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 30 กม.)
210/1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หัวหนาสถานี : นายเละ เจะหีม
M: 081-598-9344, 081-095-5580 T/F: 074-373-782
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6. สถานีตําบลนํ้าขาว 88.5 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 30 กม.)
59 หมู 3 ต.นําขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
หัวหนาสถานี : นายสุทิน หมวกขวัญ M: 083-512-9181
T: 074-374-533 อีเมล fm885@hotmail.co.th
7. สถานีนกเขาเรดิโอ 95.5 MHz (กําลังสง 1000 W รัศมี 30 กม.)
23 หมู 2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
หัวหนาสถานี : นางรอฟอะ (อลิษา) หมานสะ
M: 089-869-0444 T: 074-431-169
8. สถานีชวาทอง เรดิโอ 92.25 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 20 กม.)
19 หมู 2 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
หัวหนาสถานี : คุณดาราวรรณ สันนะกิจ M: 080-709-9132
T: 074-206-811 อีเมล sup-98@hotmail.com
คุณผกามาศ ทองมาก M: 084-969-2899
9. สถานีคนบานเรา 104.3 MHz
34/1 หมู 6 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
หัวหนาสถานี : น.ส.เสาวลักษณ ประทุมทอง
10. สถานีภาคมุสลิม 106.75 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 20 กม.)
โรงเรียนศาสนาบํารุง หมู 2 ซ.มัสยิดซอลีฮุดดิน อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130
หัวหนาสถานี : นายสมศักดิ์ ปูเตะ
11. สถานีเอ็ก โอม ปอป เรดิโอ 94 MHz
(กําลังสง 1000 W รัศมี 20 กม.)
27 หมู 1 ถ.ราษฎรบาํ รุง ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210
หัวหนาสถานี : นายธํารงค พรหมรัตน M: 081-608-3851
T: 074-377-023 F: 074-306-052
อีเมล xopradio@hotmail.com

เสียงในสนามสันติภาพ :
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12. สถานีบัส สเตชั่น 100.25 MHz (กําลังสง 300 W รัศมี 35 กม.)
87 หมู 4 ต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210
หัวหนาสถานี : นายอภิเชษฐ ทองกอบสม M: 081-898-4072
T: 074-597-041 อีเมล akkaraphong@email.com
13. สถานีโอทาม เรดิโอ 105 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 15 กม.)
97/1 หมู 4 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หัวหนาสถานี : น.ส.มัณฑนา จันทรเจริญกุล M: 084-747-9066
T: 074-371-477 อีเมล dj_sai105@hotmail.com
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