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คํานํา

 ในรอบทศวรรษความขัดแยงและความรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับจากวันที่ 4 มกราคม 2547 
จากเหตุการณปลนปนที่กองพันพัฒนาท่ี 4 คายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส เปนตนมา 
“สื่อมวลชน” ถูกวิพากษวิจารณอยางรุนแรงวามีสวนสําคัญ
ในการขยายพ้ืนที่ความกลัวและความเกลียดชังเพ่ิมมากข้ึน 
และยังเปนสวนหน่ึงที่หลอเล้ียงความขัดแยงและความรุนแรง
ใหยืดเย้ือดํารงอยูจนไมเห็นทางออก ดวยเหตุปจจัยหลายอยาง
ที่สามารถโตแยงถกเถียงเร่ืองแนวคิดและขอจํากัดการส่ือสาร
เพื่อสันติภาพเชิงลึกไดอีกมาก
 แตถาลองขยายภาพพื้นที่การสื่อสารใน “สนามความ
รุนแรง” จะพบวา มีสื่อหลากหลายประเภทท่ีขะมักเขมน 
มุงมัน่ ออกแบบท้ัง “สือ่” และ “สาร” เพือ่ใหเกดิการแกไขปญหา
และออกจากความขัดแยงที่ซับซอนในสถานการณนี้ก็มีอยู
ไมนอย 
 มกีารเกดิขึน้ของ “สือ่ใหม” จนกลายเปนพลงัอาํนาจใหม
ของคนในพื้นที่ เชน เว็บไซตสํานักขาวทางเลือก วิทยุชุมชน 
ผูผลติสารคดอีสิระ การผลติหนงัสอืและวรรณกรรมใหมๆ  ขึน้มา 
และการปรากฏตวัของ “นกัขาวพลเมอืงชายแดนใต” “เครอืขาย
ชางภาพชายแดนใต” การจัดเวทีสาธารณะอยางชุกชุมของเครือขาย 
นกัศกึษาทีร่วมมอืกนัหลายองคกร ความหลากหลายของประเภท



การส่ือสารดังกลาวไดถกัทอจนกลายเปน “โครงขายการส่ือสาร
ภาคประชาชน/ภาคประชาสงัคม” ทีพ่ยายามเปดพ้ืนทีแ่ละสราง
บทสนทนาสาธารณะ รวมทั้งการกําหนดวาระขาวสารหลาย
ประเด็นอยางตอเน่ือง เพื่อเปล่ียนวาทกรรมการใชความรุนแรง
ในการจัดการปญหา ไปสูวาทกรรมการออกแบบสังคมใหม 
การกําหนดชะตากรรมของตนเอง และการอยูรวมกันภายใต
ความหลากหลายพหุวัฒนธรรม แมขอเสนอทางการเมืองผาน
สื่อเหลานี้จะไมไดเห็นพองตองกันทั้งหมดก็ตาม ก็ถือวาเปน
ขบวนการทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการแสวงหาทางออกที่ไมใช
ความรุนแรง อันเปนการขับเคล่ือนหนุนเสริมและสรางบรรยากาศ 
ให “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี” ใหคอยเปนคอยไป 
และเดินไดอยางมั่นคงในอนาคต
 อยางไรกต็าม แมคนผลิต “สื่อใหม” ในพ้ืนที่นี้มีมากขึ้น
ก็จริง แตการเขาถึงขอมูลของประชาชนในระดับรากหญากลับ
อยูในระดบัตํา่ เพราะการเปดรบัสือ่หรอืการเขาถงึขอมลูขาวสาร
ของคนปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา 
สํารวจโดยสถานความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
เดือนมิถุนายน 2553 พบวา ประชาชนรับรูสื่อจากโทรทัศน 
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วิทยุชุมชน ส่ือจากมัสยิด คนในชุมชน 
รานน้ําชา คุยกับเพื่อน หอกระจายขาว ตามลําดับ พูดใหงายคือ 
ชาวบานเนนเสพสื่อในชุมชนเปนหลัก ดังนั้น การคาดหวังให 
“สื่อใหม” เปดพ้ืนท่ีใหเสียงตาง เพื่อเคล่ือนสังคมชายแดนใต
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จนนําไปสูการเปล่ียนแปลงในระดับท่ีเรียกวา “เปนความหวัง” น้ัน 
ยังตองติดตามกันไปอีกพอสมควร
 ที่นาสนใจ คือในหวงเวลาของความรุนแรงที่ยืดเยื้อ
ยาวนานน้ี ผูคนไมคอยรูจักและรับรูวาชะตากรรมของวิทยุ
ชุมชนชายแดนภาคใตกําลังทําอะไรอยู ชีพจรและลมหายใจ
ของพวกเขาเปนอยางไร โดยเฉพาะบริบทหลังการริเริ่มพูดคุย
สันติภาพ ระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการ
บีอารเอ็น (BRN) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เปนตนมา
 โครงการสร างสรรคการ ส่ือสารแบบพหุวิถี เ พ่ือ
กระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต ประเทศไทย (Creating 
Multi-Track Communications for Peace process in 
Southern Thailand) ของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
(Deep South Watch) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
ซาซากาวาเพื่อสันติภาพ แหงประเทศญี่ปุน ไดจัดทําและ
สํารวจฐานขอมูลวิทยุชุมชนชายแดนใต และจากการตระเวน
จัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการสื่อสารของ
เครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต รวมท้ังการประชุมกลุมยอย
หลายครั้งในทุกจังหวัด ทั้งปตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา พบประเด็นท่ีนาสนใจหลายประการ 
อาทิเชน
 สื่อวิทยุชุมชนไดสื่อสารขยายพื้นที่ทางการเมืองใหการ 
“พูดคุยสันติภาพ” ในระดับแทร็ค 1 (ผูกุมทิศทางความรุนแรง



และการแกไขปญหา) ลงไปสูแทร็ค 3 ประชาชนรากหญา โดย
เฉพาะ ‘สถานวีทิยมุเีดยีสลาตนั’ และ “วทิย ุ‘Bicara Patani’ 
คุยทุกเร่ืองท่ีคนปาตานีตองการ” ไดยกระดับใหพ้ืนท่ีส่ือ
ทางเลือก สื่อทองถิ่นในจังหวัดชายแดนใตกลายเปนพื้นที่กลาง
หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ และยกระดับประเด็นการ
พูดคุยสนทนาในแทร็ค 3 สะทอนเสียงจากชาวบานใหรัฐ
ไดยินมากข้ึน ทําใหภาคประชาสังคมและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบติดตามขอตกลงสันติภาพในอนาคตไดวาสอดคลอง
กับความตองการของคนในพ้ืนท่ีหรือไม ท้ังยังเปนการสราง
บรรยากาศของกระบวนการสันติภาพใหคนในพื้นที่สามารถ
พูด ‘ขอเสนอทางการเมือง’ จากฝายที่เห็นตางจากรัฐได จาก
สิ่งที่ไมกลาพูด พูดไมได กลายเปน “บทสนทนาสาธารณะ” 
ไดมากขึ้น 
 และในอนาคตยังจะเกิดสถานีวิทยุชุมชนใหม “‘Peace 
Radio’ กับความมุงม่ันของ ‘อัสโตรา โตะราแม’ ท่ีตองการเปน 
วิทยุที่ดีที่สุดในการใหขาวสาร การวิเคราะหขาวท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการสันติภาพ
 ทําใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) ตองเปดพื้นที่การส่ือสารขยายพ้ืนที่ทางการเมือง
ของภาครัฐใหมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับความเปน
อัตลักษณมลายูมุสลิม เปดวิทยุภาคภาษามลายู 24 ชั่วโมง 
“ซัวรอกีตอ” แขงขันกับวิทยุชุมชนภาคภาษามลายูที่มี
จํานวนมากในพ้ืนที่ 



 ยงัพบวาในจาํนวนวทิยชุมุชนชายแดนใตทัง้หมด มากกวา
ครึ่งหนึ่งเปนวิทยุชนชนภาคภาษามลายูที่สื่อสารหลักศาสนา
อิสลามให เปน ท่ียึด เหนี่ ยว จิตใจของประชาชนในพื้นที่
ความรุนแรง เชน “สถานีตะอาวุล วิทยุโดยชุมชนเพ่ือสังคม
โลกมุสลิม” ที่พยายามยืนหยัดมานับสิบป จนกระท่ังขยาย
สัญญาณครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต และพัฒนาสู
ทีวีออนไลนใหอิสลามิกชนรับชมไดทั่วโลก 
 ขณะเดียวกัน เราคนพบชองทางการส่ือสารของกลุม
คนไทยพุทธ “วิทยุพระพุทธศาสนากลางไฟใต” และ “วิทยุ
ชุมชนคริสเตียนยะลา: หวัง “พระเจาจะเปลี่ยนจิตใจของ
ผูใชความรุนแรง” ซึ่งเปนคนชายขอบของคนสวนนอยในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตที่พยายามใชการสื่อสารเช่ือมโยงความ
เปนชมุชนใหดาํรงอยูใหไดในสถานการณความขัดแยงและรุนแรง
ที่พยายามฉีกและทําลายความสัมพันธของกลุมชาติพันธุตางๆ
ในพื้นที่
 เราเห็นความเขมแข็งของเครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคมชายแดนใต ที่ผลิตรายการวิทยุ “‘We Voice’: 
เสียงผูหญิงเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ” ที่กระจาย
เนื้อหาไปออกอากาศในหลายสถานีวิทยุชุมชนในพื้นท่ีจน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งผูผลิตรายการคือ
ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ที่กาวพนความเจ็บปวด
ลุกขึ้นมาส่ือสาร เพ่ือสรางความเขาใจ สื่อสารเร่ืองสิทธิตางๆ 
ใหความรูเร่ืองกระบวนการสันติภาพ และซอมแซมความสัมพันธ



ที่แตกราวระหวางคนไทยพุทธและมุสลิม
 ภายใตการขับเคลื่อนอยางเงียบสงบของวิทยุชุมชน
ประเภทตางๆ ทั้งเจาของสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ และ
ผูผลติรายการตองพยายามสรางสมดลุขาวสาร เพราะพวกเขาอยู
ทามกลางกระบอกปนของทุกฝาย นักจัดรายการวิทยุบางคน 
และเจาของสถานท่ีวิทยุบางแหงในพื้นที่แดงออกปากถึงความ
ไมสบายใจท่ีตองอานขาวของฝายความม่ันคงดานเดียว จงึเลือก
ทีจ่ะไมอานขาวสารทางราชการเสยีเลยดีกวา และเกอืบทกุสถานี
วิทยุในพ้ืนที่แหงนี้ยอมเขารวมเปน “เครือขายวิทยุเพ่ือความ
มั่นคงของ กอ.รมน.” ตองยอมใหภาครัฐลิงครายการขาวมา
ออกอากาศเพื่อความอยูรอดของสถานี
 มากกวา “ประเด็นความม่ันคง” แลว สถานีวิทยุ
ชุมชนภาคภาษามลายูยังตองตอสูอยูรอดใหไดภายใตกฎ
การจัดระเบียบใหมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
ดังนั้น จึงมีวิทยุชุมชนจํานวนหนึ่งลมหายตายจากไปและ
อยูระหวางประกาศขายสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายแหง ถึงกับ
มีขอเสนอจากบางสถานีวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
นาจะมีการยกเวนระเบียบบางขอใหพื้นที่นี้ เปน “เขตพิเศษ
การสื่อสารเพ่ือสังคมพหุวัฒนธรรม” ไมใช “เขตพิเศษเพ่ือ
การส่ือสารความม่ันคง” ดังที่มีการต้ังคณะอนุกรรมการใน
เรื่องนี้อยู



 ทั้ง 13 เรื่องราวของผูคน/สถานีวิทยุที่คณะผูเขียนได
นําเสนอในหนังสือเลมนี้ เปนเพียงตัวอยางของการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานีจากจุดยืน มุมมอง
ของพวกเขาและเธอ และเหน็การตอสูเพือ่ตอลมหายใจของสถานี
วิทยุชุมชนใน “สนามความขัดแยง” ที่สะทอนการอยูรอดของ
วิทยุชุมชนก็คือความอยูรอดและความเขมแข็งของชุมชนนั้นๆ
โดยปริยาย
 ความตั้งใจ ผนวก “ฐานขอมูลวิทยุชุมชนชายแดนใต” 
ไวทายเลม เพ่ือใหเครือขายภาคประชาสังคมทั้งในและนอก
พื้นท่ีชายแดนใต (คนทํางานในแทร็คสองของกระบวนการ
สันติภาพ) ไดเห็นพ้ืนที่การสื่อสารของประชาชนรากหญา และ
คดิใหออกวาจะเช่ือมโยงการทํางานของแทร็คสองและแทร็คสาม
ใหเขมแข็งและยั่งยืนไดอยางไร เพราะจากประสบการณ
ของโรงเรียนนักขาวชายแดนใต กับการสงจดหมายขาว ‘DSJ 
News Moniter’  และ ‘ซีนารัน’ หนังสือพิมพภาษามลายู
ใหสถานีวิทยุชุมชนไดอานออกอากาศ นับเปนแหลงอางอิง 
และ “หลังอิง” เปนเสียงจากฝายที่สาม ที่นําไปสูการสราง
สนามสนทนาทางอากาศนี้ใหกลายเปน “พื้นที่สาธารณะที่
ปลอดภัย” ได 
 และจาก “สนามสนทนา” “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” 
ดงักลาว จะไปสู “สนามสนัติภาพ” ไดอยางไร ภาคประชาสงัคม
จะลงไปชวยเกื้อหนุนการทํางานของเครือขายวิทยุชุมชนใหเกิด
ความคิดที่หลากหลาย เครือขายที่มากขึ้น เพ่ือนําไปสูปลายทาง



สันติภาพเชิงบวกไดอยางไร ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 
จุดประกายความคิดใหพวกเราในบทที่วา “ทําไมวิทยุชุมชนจึง
สําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’?

 ทั้งหมดน้ี จึงเปนเพียงจุดเริ่มตนของ “เสียงในสนาม
สันติภาพ” ที่ตองชวยกันขยายพ้ืนที่ใหมากขึ้น.

  ฐิตินบ โกมลนมิิ
  ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
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 “ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี” บรรยาย ทําไมวิทยุ
ชุมชนจึงสําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’ ในการระดมสมอง
กับเครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต ชี้กระบวนการสันติภาพ
เปน “บทสนทนา” หรือวาทกรรมที่มาจากการทํางานรวมกัน
ของผูคนหลายฝายเพ่ือสรางพลังอํานาจทางการเมือง ท่ีตองการ 
แกความขัดแยงดวยสันติวิธี ความสําคัญของการสรางสนาม
การพูดคุยและการส่ือสารสาธารณะเพ่ือใหทุกคนกระโดด
เขามารวมแมจะคิดตางกัน มีความหลากหลายท้ังศาสนาและ
ชาติพันธุก็ตาม

 ตอไปน้ี เปนการถอดความจากการบรรยายของ 
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี ผูอํานวยการศูนยเฝาระวัง

“ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี” : 
ทําไมวิทยุชมุชนจึงสําคัญกับการสราง ‘สนามสันติภาพ’ ?1

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557. http://www.
deepsouthwatch.org/dsj/5218

ฮัสซัน โตะดง
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สถานการณภาคใต (Deep South Watch) มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตาน ีในการประชมุระดมสมองเพือ่
พัฒนายุทธศาสตรเครือขายวิทยุชุมชนชายแดนใต เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2557 ท่ีโรงแรมปารควิว อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีตัวแทน 
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดยะลาเขารวมประมาณ 10 สถานี 
ซึ่งมีเน้ือหานาสนใจใหวิธีคิดเกี่ยวกับการทํางานและขับเคลื่อน
สังคมโดยวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่สามารถ
มีบทบาทในการสรางพ้ืนที่กลางในการแกปญหาความขัดแยง
อยางสันติไดอยางไร
 เปนการบรรยายที่อยูบนฐานของประสบการณและการ
ทาํงานรวมระหวางศนูยเฝาระวงัสถานการณภาคใตกบัเครอืขาย
วิทยุชุมชนในพ้ืนท่ีมาระยะเวลาหน่ึงท่ีผานมา มีความโดยสรุปดังน้ี

จากวาทกรรมความรุนแรง สูวาทกรรมสันติภาพ
 “.. .กระบวนการสันติภาพเปนเรื่องของการสราง
บทสนทนาหรือวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรมในที่นี้ไมใช
เพียงแคศลิปะการพูด สาํนวนโวหาร วาทศิลป หรอืคําพดูเทานัน้ 
แตเปนเร่ืองของความคิดหรือกระบวนการพูดคุยแลกเปล่ียน
อยางเปนระบบ หรือชุดของความคิดท่ีมีความเช่ือเหตุผลบางอยาง
รองรับ ที่มาจากการทํางานหรือปฏิบัติรวมกัน เปนการทํางาน
ที่มีอํานาจหรือมีพลังทางการเมือง”
 ดังน้ัน วาทกรรมหรือบทสนทนาท่ีเปนระบบไมใชเปน
เพียงแคใครคนใดคนหนึ่งพูดขึ้นมาแลวจะเปนวาทกรรมได แต
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เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

เปนการสรางบทสนทนาหรือสรางการพูดคุยกันอยางมีความหมาย 
มีการผลิตซ้ํา ผานการคิด สรุปบทเรียน หรือการแลกเปล่ียน
ระหวางบุคคลหลายๆ คน จนกระท่ังทําใหเกิดชุดของความคิด
ข้ึนมาอยางเปนระบบ เชน ‘กระบวนการสรางสันติภาพ’ ก็เปน
การสรางบทสนทนาหรือความคิดที่เก่ียวกับเรื่องการแกปญหา
ความขัดแยง จากเดิมใชความรุนแรง แตหันมาใชสันติวิธีในการ
แกปญหา
 ในแงนี้ การสรางสันติภาพจะตองมีวาทกรรมหรือการ
สรางบทสนทนา ที่นํามาสูการคิดและการพูดของคนในสังคม 
ในบทสนทนาของการแกปญหาที่เกิดขึ้น มีทั้งที่เปนสวนตัวและ
สวนรวม แตการสรางบทสนทนาในการแกปญหาดวยสันติหรือ
สันติภาพ มีลักษณะพิเศษคือจะตองสรางกระบวนการ หรือรูปธรรม
ของวาทกรรม หรือปฏิบัติการขึ้นมาดวย
 เมือ่บทสนทนาถูกสรางข้ึนจะถูกตัง้ชือ่และใหความหมาย 
ขยายความ วิเคราะห และเกิดความรูสึกอะไรบางอยางรวมกัน 
ในท่ีสุดแลว ทําใหเกิดการวินิจฉัยหรือตัดสินใจเลือกอะไรบางอยาง
ที่เปนแนวทางเดียวกัน

วิทยุชุมชน คือผูสราง ‘สนามการสนทนา’ 
 ทั้งน้ี บทสนทนาจะเกิดขึ้นไดตองมีความสัมพันธกันใน
วงกวาง สิง่ทีน่าสนใจคอืวทิยชุมุชนเปนสนามในการพดูคยุหารอื
แลกเปลี่ยนบทสนทนาของคนในสังคมในระดับทองถิ่นหรือ
ชุมชนที่ลึกลงไป ซึ่งการสรางบทสนทนาเชนนี้ เปนสวนหนึ่งของ
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การสรางสันติภาพ เพราะในรอบปที่ผานมา บทสนทนาที่เปน
แนวทางสันติภาพไดเกิดขึ้นแลว ในลักษณะท่ีทุกคนไมอยาก
ใชความรุนแรงหรือการฆากัน เพราะทุกคนมีความตองการ
ความสงบ สันติสุข
 สิ่งน้ีเปนลักษณะพิเศษของกระบวนการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการ
สรางบทสนทนาตองอาศัยเพื่อน พรรคพวก เครือขายที่มีความ
สัมพันธกันระหวางประชาชนกลุมตางๆ รวมท้ังระหวางองคกร
ภาคประชาสังคมทั้งระดับสูง ระดับกลาง และรากหญา จนเกิด
ความสัมพันธในวงกวางมากขึ้น
 ในบทสนทนาอันน้ี ทําใหเกิดสนามการพูดคุยเร่ืองสันติภาพ 
หรือไมตองการความรุนแรงข้ึนมาแลว คือสนามท่ีรัฐบาลไดไป
พูดคุยกับขบวนการ BRN หรือขบวนการอ่ืนๆ แมจะมีคนเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ตาม แตก็ทําใหความคิดเร่ืองสนามสันติภาพน้ี
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขยายตัวออกไปมากขึ้นจนกลายเปน
พลังอํานาจของภาษาหรือวาทกรรมหลักในสังคม
 มากกวาน้ัน สื่อระดับชาติก็นําเสนอเรื่องการพูดคุย
สันติภาพ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน หนังสือพมิพ ที่สําคัญสื่อใน
ระดับทองถิ่นที่มีการขยายตัวอยางมากในการนําเสนอเร่ืองการ
พูดคุยสันติภาพในชวงหนึ่งปที่ผานมา

จาก ‘สนามการสนทนา’ สู ‘สนามสันติภาพ’
 การท่ีมีการพูดคุยสนทนาในเร่ืองสันติภาพมากข้ึนในสังคม
หรอื ‘สนามสนัตภิาพ’ มลีกัษณะเดน คอื ทาํใหเกดิความสัมพันธ 
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หรือเกิดการปฏิสัมพันธตอกัน เปนการปฏิสัมพันธระหวางการสราง 
วาทกรรมกับบทสนทนา เพ่ือทายท่ีสุด หวังผลใหแปรเปล่ียนความ 
สัมพันธท่ีความขัดแยงท่ีมีอยูและทําใหเกิดการแปรเปล่ียนลักษณะ 
การมองความขัดแยงภายในความคิดของผูคนในสังคมดวย 
เพราะความคิดของคนมีความแตกตางกันตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
 และเปนทีน่าสงัเกต ขณะน้ีคนมสุลมิและไทยพุทธในพ้ืนท่ี
ความขัดแยงเริ่มเดินในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องที่จะทําอยางไร
เพื่อใหเกิดสันติภาพ ถึงแมวาจะมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน
ทั้งหมดก็จริง แตมีจุดรวมมากขึ้น เมื่อมีจุดรวมการพูด การคิด 
การสนทนา ในพื้นที่ใหมๆ ก็เกิดขึ้น
 ความสัมพันธตรงนี้เหมือนกับสนามใหมในการเลน คือ 
‘สนามของการพูดคุยถกเถียงในการสรางบทสนทนา’ เพ่ือท่ีจะ 
แกปญหาดวยสันติวิธี เหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกโยนลงไปในสนาม 
จะมคีนมาเลนมากขึน้เรือ่ยๆ วงกจ็ะใหญไปเรือ่ยๆ ความสมัพนัธ
ใหมๆ จะเกิดขึ้น ตรงน้ีเปนการปฏิบัติการทางการสื่อสาร 
(communicative actions) คนจํานวนมากเขามารวมในการ
สื่อสารตรงน้ี อยางมีพลังและมีกลไกของการส่ือสารพัฒนาการ
มาอยางตอเนื่อง
 นอกจากน้ี วทิยุชมุชน ไดเขามามีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ
ในการสรางบทสนทนา สรางการสื่อสาร หรือการสรางสนาม
สําหรับกลุมพลังในสังคมภายในชุมชนหรือภายในจังหวัด 
รวมถงึ พืน้ทีอ่ืน่ๆ ดวยความทีม่กีารปฏสิมัพนัธตอกนัของผูคน 
ทําใหเกิด ‘พื้นที่กลาง’ หรือการสื่อสารรวมกัน
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 กลาวโดยสรุป ในกระบวนการทางวาทกรรมหรือ
กระบวนการสรางบทสนทนานี้ จะนํามาซึ่งสนามหรือพื้นที่
รวมกัน เราจึงถือการมีอยูของความขัดแยง เราสามารถพูดถึง
ความรุนแรงวาทาํไดหรอืไม ความขัดแยงมอียูไดเปนเรือ่งธรรมดา 
แตไมใชความรุนแรงไดหรือไม ไมฆากันไดหรือไม พูดกันธรรมดาๆ 
ไดหรือไม เจรจาหรือเสวนากัน ดีกวาการใชปนหรือระเบิด อันนี้
คือสิ่งที่เราเห็นในภาพที่ผานมา

ความคิดที่หลากหลาย เครือขายที่มากข้ึน นําสูสันติ
 ในกระบวนการสรางบทสนทนา ไมเปนจําเปนที่จะตอง
หาทางออกเพียงทางเดียวเทาน้ัน อาจจะมีหลายทางก็ได 
แตกระบวนการหรือวิธีการพูดคุยไดเกิดขึ้นแลว เพราะฉะนั้น 
การสรางบทสนทนา การสรางสนามของการพูดคุย หรือการ
สรางวัตถุ เพื่อการสนทนา เปนกระบวนการแกปญหาท่ีเนน
วิธีการหรือกระบวนการมากกวาไปเนนที่ผลสุดทายของการ
แกปญหา
 อันนี้เปนจุดที่มีพลัง ทําใหเกิดโครงสรางหรือกลไก
บางอยาง ในสังคมท่ีพยายามจะแกปญหาในแนวทางสันติ 
ซึ่งโครงสรางน้ีจะสนับสนุนกระบวนการสันติภาพท่ีเกิดข้ึน 
คลายกับวา พูดกันไปเรื่อยๆ จนทําใหเกิดการหนุนเสริมซ่ึงกัน
และกัน จนกลายเปนโครงสรางรองรับเปนกลุม องคกร สถาบัน 
และเครือขายสังคมที่ซับซอน เพื่อทําใหเกิดการแกปญหา
อยางสันติ
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พื้นที่สื่อสารคือพื้นที่สาธารณะ
 สุดทายแลว การสรางบทสนทนา หรือชุดความคิด ชุดของ 
วาทกรรม ทําใหเกิดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีพลังมาก เปนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ท่ีรวมคนหลากหลายความคิด หลายกลุม ไมวาชนช้ัน อาชีพ ศาสนา 
ชาติพนัธุ เขามารวมกันมากข้ึนเร่ือยๆ พืน้ทีส่าธารณะอันนีจ้ะเปน
ตัวสรางสนามในการรวมกันแกปญหา โดยใชภาษา ใชสัญลักษณ 
ที่มีความหมายที่ดี มีความสงบสันติ หรือไมใชความรุนแรง ไมวา
คําพูดหรือการกระทํา ยอมรับความแตกตาง ภาษา หรือสัญลักษณ
ที่สรางขึ้นมามีความสําคัญอยางมากและเปนสื่อที่จะแกปญหา
 โครงสรางสําคญัทีจ่ะมารองรบัคือบทบาทของการสือ่สาร 
ซึ่งมีวิทยุชุมชน สื่อทองถิ่น ที่จะนําผูคนไปสูความคิดใหม ความ
สัมพันธใหม อารมณใหม ภาษาใหม ที่ตองการใหเกิดสันติ 
นอกจากนี้ ยังตองทําใหเปนพื้นที่กลางที่มีความปลอดภัยดวย 
หมายถงึบุคคลที่เขามาอยูในพ้ืนที่นี้แลวจะไมถูกทําราย ถูกขมขู
คกุคาม ไมสรางความหวาดกลวั ประนามหยามเหยยีด หรอืทําให
เกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน
 มีความนาสนใจที่วา ในรอบปที่ผานมา คนที่ทํากิจกรรม
ในพื้นที่สาธารณะ ไมวาจะเปนองคกรภาคประชาสังคม 
นกัวชิาการ หรอืกลุมตางๆ จะมคีวามปลอดภยั ไมถกูคกุคามจาก
ทกุฝาย ไมถกูทาํราย ทีเ่ปนจุดทีท่าํใหเรามคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้
วา พื้นท่ีสาธารณะที่มีการสื่อสารอยางสันตินั้น เปนพื้นที่
ที่ปลอดภัย และเราเชื่อมั่นวาจะนําไปสูการแกปญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหกระบวนการนี้เดินตอไปเปน
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สนามใหมหรือพ้ืนที่ใหมสําหรับการแลกเปล่ียนหรือปฏิสัมพันธ
ทางวาจา หรือ ภายในความคิด ภายในพ้ืนที่ที่มีความรุนแรง
 ความนาสนใจอยูท่ีวา เพราะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ขณะนี้ มีความรุนแรงที่สูงสุดของประเทศ มีการใชความรุนแรง
ตอเน่ืองยืดเยื้อมาแลว10 ป และยังไมเห็นจุดสิ้นสุดของความ
ขัดแยง มีคนเสียชีวิตเกือบ 6,000 คน บาดเจ็บนับหมื่นคน และ
มีผลกระทบอื่นๆ อีกจนยากแกการประเมินความสูญเสีย
 ในสถานการณความรนุแรงทีเ่กดิขึน้นี ้หากสามารถสราง
พื้นที่สาธารณะข้ึนมาไดถือเปนสิ่งที่สรางสรรคและมีคุณคาเปน
อยางยิง่ เราจงึอยากระดมความคดิและระดมสมอง เพือ่จะสราง
พ้ืนท่ีสาธารณข้ึนมา โดยไมจําเปนท่ีจะตองมีความคิดท่ีเหมือนกัน 
แตถาชวยสรางพื้นท่ีนี้ขึ้นมารวมกันโดยเครือขายวิทยุชุมชนก็
สามารถท่ีจะมีบทบาทในกระบวนการน้ีไดและเปนบทบาทท่ีสําคัญ 
อยางยิ่ง เน่ืองจากวิทยุชุมชนนั้นสามารถเชื่อมตอกับประชาชน
ในระดับฐานราก ระดับรากหญาไดมากกวาสื่ออื่นๆ ที่มีอยูใน
ขณะนี้
 พดูใหชดัข้ึน ในโครงสรางการแกปญหาความขัดแยงท่ีใช
ความรุนแรงในสังคม มีอยู 3 ชั้น ชั้นบนสุด คือผูที่กุมทิศทางการ
ใชความรุนแรงและการแกไขปญหาความขัดแยง อันไดแก 
ตัวแทนของรัฐบาลหรือตัวแทนขบวนการบีอารเอ็นที่อยูใน
กระบวนการพูดคุยกัน ซึ่งจะเดินไปไดหรือไม ยังเปนเร่ืองท่ี
ตองเฝามองและติดตามอยู แตสิ่งที่สําคัญคือ ชั้นที่ 2 คือ
ภาคประชาสังคม และ ชั้นที่ 3 ภาคประชาชนในระดับรากหญา
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ซึง่เปนฐานทีก่วางใหญมาก ถอืเปนชัน้ทีม่พีลงัมาก และการสราง
การส่ือสารสาธารณะจากช้ันที่ 2 และ 3 ขึ้นมาจะเปนตาขาย
รองรับหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพใหชั้นที่ 1ดวย
 “เราจึงเชื่อวาการที่มาระดมสมองกันของเครือขายวิทยุ
ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จะเปนหัวใจสําคัญในการแก
ปญหา ในกระบวนการสันติภาพ จึงอยากใหคุยกันตอไป หลายทาน 
อาจมอีงคกรตวัเองอยูแลว ลองมาคยุกัน เชือ่วานีค้อืสวนหนึง่ใน
การสรางสนาม หรอืขยายสนามการพูดคุยกนัเร่ืองการแกปญหา
โดยสันติ เราไมตองคิดเหมือนกันก็ได แตเราพูดคุยกันได”
 และนีค้อืบทบาทท่ีสาํคญัของวทิยชุมุชนชายแดนภาคใต
ที่กําลังถูกทาทายในสนามของความขัดแยงและรุนแรง วาจะ
เคลื่อนตัวไปสู ‘การสรางสนามสันติภาพ’ ในแนวทางนี้
ไดอยางไร?.





 สื่อวิทยุ ม.อ.ปตตานี กับการทํางานบนพื้นฐานของการ
สื่อสารเชิงสันติภาพ มีรูปแบบรายการท่ีหลากหลายเกาะติด
สถานการณบนพ้ืนที่ในมิติ 3 วัฒนธรรม ครอบคลุมทุกกลุม
เปาหมาย1

 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางสาว
พัชรา ยิ่งดํานุน นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ม.อ.ปตตานี FM 107.25 MHz. หนึ่งในผูทํางานดานส่ือสาร
มวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนการขับเคล่ือนในเร่ือง
กระบวนการสันติภาพแบบบริการสาธารณะ ใหผูฟงมีสวนรวม 
และสามารถเลือกสรรรายการไดอยางหลากหลาย

‘พัชรา ยิ่งดํานุน’ : 
วิทยุ ม.อ.ปตตานีกับการทํางานบนเสนทางสันติภาพ

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4753.

ยารีนา กาสอ 
มาดีหะห วายูโซะ
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DSJ : สื่อวิทยุของม.อ.ปตตานีขับเคลื่อนรายการใดบาง
ที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
พชัรา : รายการท่ีทางสถานีดาํเนนิการเองในชวงเวลาของสถานี
ที่เปนการบริการสาธารณะ ไดแก รายการ “รักกัน ชวยกัน
ชายแดนใต” ออกอากาศวันจันทร-ศุกร เวลา 13.10-14.00 น. 
และรายการ “รวมแรงรวมใจชวยกันชายแดนใต” ออกอากาศ
วนัจันทร-ศกุร เวลา 15.35-17.00 น. มชีวงเบรกสําคญัสนบัสนนุ
รวมในรายการเฉพาะวันจันทร-อังคาร เพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวกระแสสันติภาพ “เสียงวานีตา ผูหญิงชวนคุย” โดย
ความรวมมือของผูหญิงยุติความรุนแรง แตละเรื่องจะมีการสรุป
ทั้งภาษาไทยและมลายู

DSJ : ผูจัดรายการคือใคร กระบวนการทํางานเปนอยางไร 
รูปแบบรายการเปนอยางไรบาง
พัชรา : เปนนักจัดรายการของสถานีจัดกันเอง เพราะมีการทํางาน 
เปนทีม เหมือนกับเปนกองบรรณาธิการสํานักขาวท่ัวไป โดย
เฉพาะเร่ืองการตัง้ประเดน็ในแตละวนัทีจ่ะออกอากาศในรายการ 
ควบคูกับการทําขาวในพื้นที่ดวย
 ยกตัวอยางรูปแบบรายการ “รักกันชวยกันชายแดนใต” 
แรกเร่ิมทีจ่ะมีการพูดคยุกนัในเร่ืองสนัตภิาพระหวางฝายรฐับาล
และ BRN มีการติดตามลําดับพัฒนาการของเหตุการณตลอด
ตั้งแตมีการลงบันทึกขอตกลงเพ่ือริเริ่มการพูดคุยสันติภาพ
ระหวางทั้งสองฝาย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ณ กรุง
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กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  มีการสัมภาษณนักวิชาการใน
พื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐมีมุมมองอยางไร เชน 
ศนูยอาํนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กอ.รมน.
ภาค 4 สวนหนา เปนตน รวมถึงการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคม 
อยางกลุมสตรี เชน สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือสันติภาพ 
(Deep Peace) และสมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ (WE Peace)
 สิ่งที่ทําคูขนานกันไปคือ การเกาะติดตามสถานการณ
ความรุนแรงในพ้ืนที่วามีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงเกิดจากปจจัยใด 
มีการวิเคราะหสถานการณในทีมและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ติดตามฐานขอมูลการเก็บสถิติการ
กอเหตุการณความรุนแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของศูนย
เฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) เชนกัน 
รวมท้ังตัง้ประเด็นกระบวนการสันตภิาพวามกีารเปดพืน้ทีอ่ยางไร

DSJ : กลุมเปาหมาย หรือกลุมผูฟงของแตละรายการ
คือใครบาง?
พัชรา : รายการ “เสียงวานีตา ผูหญิงชวนคุย” เปนกลุมผูหญิง 
สวนรายการ “รักกันชวยกันชายแดนใต” และ “รวมแรงรวมใจ
ชวยกันชายแดนใต” กลุมเปาหมายจะมีความหลากหลาย ทัง้ไทย
พุทธ-มุสลิม หนวยงานราชการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

DSJ : ในแตละรายการมีการสัมภาษณเพื่อฟงเสียงสะทอน
จากประชาชนทั่วไปหรือไม อยางไร
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พชัรา : มกีารสมัภาษณสดในรายการ หรอืถายทอดเสยีงในสถาน ี
เราลงพืน้ทีส่มัภาษณในหลากหลายมมุมองของแตละบคุคล เชน 
ภาครฐั ทหาร ตาํรวจ ประชาชน ผูไดรบัผลกระทบ สตรี นกัศกึษา 
และคนทํางานดานกระบวนการสันติภาพ ถือเปนการทํางาน
ที่ครบทุกองคประกอบ แตตองอยูในกรอบเชิงนโยบายภายใต
สถานการณ เขารวมในเวทีตางๆ โดยเขาถึงขอมูล เพื่อใหผูฟง
สามารถรับฟงขาวสารท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีรวมไปถึงสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานดวย เพื่อใหเห็นกระบวนการของ
ทุกฝายที่มีการขับเคลื่อนอยางไร และมองภาพรวมตอไปจะเปน
ไปในทิศทางใด

DSJ : เน้ือหาในรายการมุงเนนการนําเสนอในแนวทางใด 
การขับเคล่ือนนโยบายของสถานีเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในดานใด
พัชรา : สวนใหญตามเหตุการณในพ้ืนที่ ไมไดแยกสวนเฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชน รายการ “รวมแรงรวมใจ” เราจะรวมอยางไร 
กบัสถานการณนัน้ๆ ทัง้เรือ่งของสถานการณ สนัตภิาพ เศรษฐกจิ 
ปากทองชมุชน เรามุงเนนการสือ่สารทีน่าํไปสูสนัติภาพ ทัง้ความ
สงบสขุ ความเขาใจ ลดความเกลยีดชงั และการงดใชความรนุแรง
 โดยเร่ิมจากการเปนตนแบบส่ือสาธารณะเพ่ือเพือ่นมนษุย 
เกาะติด สถานการณความรุนแรงที่ประชาชนเดือดรอนและ
ตองการความชวยเหลอืหากเกดิวกิฤติอาทเิชน พยากรณอากาศ 
พายุ ไฟฟาดับ ฯลฯ
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DSJ : เรื่องที่นาสนใจและนําเสนอในชวงนี้คือเรื่องใด 
สงผลตอสันติภาพอยางไร
พัชรา : ขณะนี้ติดตามประเด็นราคายางท่ีสงผลตอความสงบสุข
ของประชาชนในพ้ืนทีภ่าคใต การกอมอ็บสงผลกระทบในหลาย
ดาน ท้ังความม่ันคงในเร่ืองของคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคน 



30

ซึ่งเปนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ไมใชแคเหตุการณสงบ
อยางเดยีว ยงัมเีรือ่งอืน่แฝงอยูดวย มองแบบองครวมวาสนัตภิาพ
จะเกิดขึ้นไดอยางไร หากไมเริ่มจากหัวใจของคนกอน
 ตราบใดท่ีคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจในพื้นที่
ยังสงผลตอราคาพืชผลทางการเกษตร แทนที่จะมองกลไก
ตลาดโลก หนักลบัมาสรางเศรษฐกจิในประเทศโดยนโยบายตอง
มีความชัดเจนในระยะยาว ลดปจจัยการผลิต เรงกระตุนตลาด
ภายในประเทศอยางไร เรามีตนทุนการผลิตที่ดีอยู แตกระทบ
ในเรื่องเหตุการณความรุนแรง

DSJ : กระบวนการสันติภาพในมุมมองเปนอยางไร
พชัรา : มองวาเปนทางออกทีจ่ะคลีค่ลายและยตุเิหตุการณความ
รนุแรงได หากตางฝายยอมรับ เคารพซ่ึงกนัและกัน ไมมกีารแบง
เช้ือชาติ ศาสนา ยศถาบรรดาศักดิ์ อาชีพ เชื่อมั่นวา ตราบใดท่ี
คนไมจับอาวุธ พยายามหาจุดรวมในการหาทางออก มอง
จติสํานกึของความเปนมนษุยทีเ่ปนพีน่องกัน อยากเห็นความสงบ
สุขท่ีเพื่อนมนุษยไมลมตายจากสถานการณความขัดแยง 
สันติภาพก็จะเกิดขึ้นได
 กรณีการเจรจาของภาครัฐและ BRN ซึ่งอยูภายใต
รัฐธรรมนูญเดียวกัน แมวาทุกฝายคิดตางกัน แตหากมองเปาหมาย
เดียวกัน หยุดอุดมการณที่ใชความรุนแรง โดยการปลุกพลังของ
คนในพืน้ทีต่อสูเพือ่ความถกูตองของสวนรวม ใชหวัใจของความ
เปนมนุษยส่ือสารกัน ไมใชอารมณตําหนิ หรือวิจารณผูอ่ืน เร่ิมจาก 
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ตนเอง ใชหัวใจความเปนมนุษยคลี่คลายปญหา จะทําใหการ
ขับเคลื่อนสันติภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 วทิย ุม.อ. ปตตาน ีเปนพืน้ทีส่ือ่สารอกีแหงหน่ึงทีพ่ยายาม
เปดมุมมองเพื่อทําความเขาใจกระบวนการสันติภาพใน
มิติตางๆ ดวยมุมมองอันหลากหลายของผูคนที่สัมพันธใน 
“สนามความขัดแยง”.





 พลังและเสียงผูหญิงผูไดรับผลกระทบ รวมกลุมผลิต
รายการวิทยุเนนการขับเคล่ือนกระบวนการสันติภาพของกลุม
ผูหญิงในสถานการณที่ผูหญิงตองเปนเหย่ือและตองการ
การชวยเหลือเยียวยา
 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางอัสรา 
รัฐการัณย นักจัดรายการวิทยุ หนึ่งในผูขับเคลื่อนการทํางาน
ดานการสือ่สารในรายการวทิยเุครอืขายผูหญงิภาคประชาสงัคม
จังหวัดชายแดนใต ที่ผลิตรายการวิทยุเนนการขับเคลื่อน
กระบวนการสันตภิาพของกลุมผูหญงิในสถานการณทีผู่หญงิตอง
เปนเหยื่อและตองการการชวยเหลือเยียวยา1

‘We Voice’ : 
วิทยุเสียงผูหญิงเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพ

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4765

ยารีนา กาสอ 
โซเรดา หะยีมะสาและ
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DSJ : สื่อวิทยุของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคม
มีขับเคลื่อนรายการใดบางที่เกี่ยวของกับสันติภาพ
อสัรา : เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมชายแดนใตจะมกีารผลิต
รายการวิทยุทุกป จะแบงเปนสองชวง ในชวงเดือนตุลาคมปน้ี จะ
เปนการออกอากาศชวงท่ี 2 โดยเราผลิตรายการวิทยุเปนตอนๆ 
แลวจัดสงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือขายซ่ึงตอนนี้
มีทั้งหมด 13 สถานี ที่สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด
 ตอนนี้เราไดผลิตรายการวิทยุชื่อรายการวา “เสียงจาก
ผูหญิงชายแดนใต We Voice ตามหาสันติภาพ” มีทั้งหมด 
20 ตอน ทีเ่ราออกอากาศทางสถานีเครือขายซ่ึงสวนใหญเปนวทิยุ
ชุมชนสําหรับเปาหมายคนฟงในพื้นที่ และเรายังเผยแพรใน
เว็บไซตสําหรับคนที่อยูนอกพื้นที่ไดรับฟงดวย

DSJ: ที่มาที่ไปของการใชชื่อรายการและเนื้อหารายการ
เปนอยางไร
อัสรา : เน่ืองจากทุกวันน้ีคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตกําลัง
เรียกรองถึงสันติภาพ และมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพเกิดข้ึนแลว 
หากแตสันติภาพจะเกิดข้ึนไดน้ันตองใชระยะเวลา เปนกระบวนการ 
ที่กินเวลายาวนานพอสมควร เราจึงอยากใหเห็นวา สันติภาพจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย ทั้งคน
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่จะเปนพลังสําคัญในการขับเคล่ือน
กระบวนการสันติภาพ
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DSJ:  ผูจัดรายการดังกลาวคือใคร กระบวนการทํางาน 
รูปแบบรายการเปนไปอยางไร
อัสรา : เรามีผูรวมจัดรายการประมาณ 30 คน ทั้งจากเครือขาย
ผูหญงิภาคประชาสังคม และจากผูไดรบัผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ ซึ่งเปนกลุมคนที่กาวขามความเจ็บปวด
มาแลว เราชวนคนเหลานี้ลุกขึ้นมาสื่อสารและสงเสียงผานสื่อ
วทิย ุใหเขามาเปนสวนหนึง่ของความตองการในการแกไขปญหา
เพื่อใหเกิดสันติภาพ

DSJ : กลุมเปาหมายคนฟงรายการคือใคร
อสัรา : เปาหมายคนฟงกค็อืเครอืขายผูหญงิภาคประชาสงัคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในพ้ืนที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

DSJ : เน้ือหาในรายการมุงเนนการนําเสนอในแนวทางไหน
ในการขับเคล่ือนเพื่อสื่อสารความเขาใจเรื่องกระบวนการ
สันติภาพ
อัสรา : เนื้อหาในการนําเสนอขึ้นอยูกับชวงตอนของรายการซึ่ง
มีหลากหลายตามสถานการณ แตท่ีเราเนนก็คือ เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 
กับการชวยเหลือเยียวยาผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
รนุแรงในทกุเรือ่ง ทกุแงมมุ เรือ่งความขัดแยงเกีย่วกบัทรพัยากร
ในพื้นที่ เรื่องความสัมพันธระหวางไทยพุทธ –มุสลิม เรื่องสื่อ
ทางเลอืก เร่ืองการเยยีวยาผูไดรบัผลกระทบจากความรนุแรงจาก
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ภาครฐั ทัง้นีเ้พือ่สรางความเขาใจใหเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกบัคนใน
พื้นที่ สวนภาษาที่ใชในรายการจะเนนการใชภาษามลายูในการ
สื่อสาร เพราะเราตองการสงสารเหลานี้ใหถึงกลุมประชาชน
รากหญา ที่สวนใหญฟงภาษามลายูเปนหลัก

DSJ : มีวิธีผลิตเนื้อหารายการอยางไร ในแตละรายการ
มีการสัมภาษณใครบาง
อัสรา : ในการผลิตรายการวิทยุ เราจะมีรายการสัมภาษณและ
บันทึกเสียงตามเวทีการเสวนาของเครือขายผูหญิง หรือการ
บันทึกเสียงตามเวทีสมัชชาตางๆ ที่เราไปสัมภาษณมีทั้งคนไทย
พุทธและมุสลิม ในรายการที่จะมาใชผลิตรายการวิทยุ
 เราจะไมเนนการทํารายการสด แตจะเก็บเสียงสมัภาษณ
ตามเวทีตางๆ เพื่อมาผลิตเปนรายการวิทยุ ทั้งน้ีการสัมภาษณ 
การบนัทกึเสยีงจะเนนใหมคีวามหลากหลายครอบคลมุเรือ่งราว
ทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพ สวนกระบวนการผลิตและ
การตัดตอทางเทคนิคเราทําเองทั้งหมด กระบวนการทํางาน
ทุกข้ันตอนเปนการทํางานของกลุมผูหญิงทุกขั้นตอน

DSJ : เสียงสะทอนจากกลุมเปาหมายรายการเปนอยางไร
อัสรา : เสียงตอบรับจากผูฟงดีมาก เนื่องจากมีการจัดรายการ
ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูทองถ่ินในการส่ือสาร รายการท่ี
ออกอากาศที่ผานมาเปนรายการภาษามลายูทั้งหมด 47 ตอน 
เปนภาษาที่คนในพ้ืนที่สื่อสารกันอยูในชีวิตประจําวันอยูแลว 
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ผูจัดรายการท่ีเปนภาคภาษามลายูหลายคนจึงไดรับการช่ืนชม
เปนอยางมาก เน่ืองจากสามารถทํางานแบบเขาถึงและเจาะลึก
ประเด็นไดดี

DSJ : ในฐานะคนทําสื่อในพื้นที่ คิดวาสันติภาพ
จะสามารถเกิดขึ้นไดอยางไรในมุมมองตนเอง
อสัรา : สนัตภิาพในมมุมองสวนตวั คอืคนในทกุคนตองลกุข้ึนมา
พูดแนวทางสันติภาพที่ตนเองตองการ หากทุกคนยังนิ่งเฉยดวย
ความชินชากับเสียงปนและเสียงระเบิด เราถือวาการนิ่งเฉย คือ 
การยอมจํานนตอเหตุการณทกุอยางเกิดขึน้ และในความเปนจริง 
พลังการสนับสนุนจากคนนอกพ้ืนท่ีก็มีสวนสําคัญตอการขับเคล่ือน 
กระบวนการสันติภาพ เราตองการใหคนนอกมองคนในพ้ืนที่
อยางเขาใจ และใจกวางในการสงพลังใหเราก็เพียงพอแลว
 การทํางานของส่ือมวลชนก็เชนกัน โดยเฉพาะส่ือในทองถ่ิน 
สือ่ชุมชนตองชวยกนันาํเสนอขาวของคนตัวเลก็ตวันอยในสังคม
ทีอ่ยูทามกลางปญหาดวย อยานาํเสนอเพียงประเด็นความรุนแรง 
การรายงานเหตุการณ รายงานการตายการบาดเจ็บในพ้ืนท่ี 
เพราะไมไดทําใหทุกอยางดีขึ้นเลย
 กลุมผูหญิงถือเปนแนวปะทะสําคัญที่ตองรับภาระจาก
สถานการณความรุนแรง เสียงของพวกเธอในฐานะผูไดรับผลก
ระทบท่ีกาวขามความเจ็บปวด เรื่องราวท่ีพบเจอและความคิด
อานจากประสบการณมีนําหนักไมนอยในการสรางความเขาใจ
และหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่แหงนี้.





 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 ออกอากาศทุกวันต้ังแตเวลา 07.00 - 21.00 น. ภายใต 
การดูและของนายมาหะมะ อาแว ประธานมูลนิธิฟนฟูมรดก
อิสลาม โดยมีนายซอและห จะปะกียา เปนผูอํานวยการสถานี
วิทยุ

“จูลี แหงวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ” 
สถานีความรูคูชุมชน

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4770

สะรอนี ดือเระ
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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. 
จะมนีกัจดัรายการประมาณ 10 คนหมุนเวียนมาจัดรายการ และ
มเีจาหนาที่ประจําสถานี 2 คน สวนใหญจะเปนครู และอุสตาซ
ของโรงเรยีนอลัอยีะหวทิยา จะมรีายการของนองๆ นกัเรยีนดวย
ทุกวัน นอกจากน้ัน ทางสถานีจะเปดเทปการบรรยายธรรมและ
ถายทอดเสียงการบรรยายของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จากมัจลิสอิลมีที่ปอเนาะ
บราโอทุกวันเสาร
 จรงิๆ แลวในชวงเดอืนรอมฎอนของทกุป เราออกอากาศ
ตั้งแต 04.00 น. โดยเปดเทปเสียงอัลกุรอาน มีรายการ
ฮะดีษยามเชา มีบทอัซการภาคเชา และมีรายการคุณธรรม
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ยามเชาที่ อาจารยมาหะมะ อาแว ประธานมูลนิธิบรรยาย
เน้ือหาศาสนา หลังเดือนรอมฎอนจึงปรับมาเปดสถานีเวลา 
7 โมงเชา
 ตลอดสัปดาหกจ็ะมีรายการท่ีหลากหลายท่ีอสุตาซจะมา
จัดรายการสลับกับการเปดเทปบรรยายธรรมศาสนาและเชื่อม
สัญญาณจากสถานีเครือขาย สวนท่ีเปนบันเทิงสวนใหญจะเปน
อานาซีดและบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนา

DSJ : มบีุคคลภายนอกมารวมจัดรายการหรือไม
จูลี : มีครับ นักจัดรายการจากขางนอกจะมีชวงเชาวันอาทิตย 
เปนรายการสาระนารูจากปะจู ซึ่งเปนเจาหนาที่สาธารณสุข 
อ.ยีง่อ จ.นราธวิาส มาจดัรายการใหความรูดานสขุภาพ ชวงบาย
จะมีรายการมุสลีมะหวาไรตี้ ที่มี น.ส.ชาบาเรีย เจะเล็ง มาจัด
รายการที่มีกลุมเปาหมายกลุมผูหญิง และในชวงบายของทุกวัน
จะมีรายการเก็บมาเลาสูกันฟงที่เปนรายการของนักเรียน
จัดรายการเอง ตอนนี้ก็มีนักเรียน 2 คนที่จัดรายการทุกวัน เปน
กรรมการนักเรียน อยูชั้น ม.5 เขาจะมีขาว ความรูตางๆ ที่เขา
เตรียมเองมาเสนอกับเพื่อนๆ
 นอกจากนี้ เราจะมีรายการที่เปนการเชื่อมรายการจาก
สถานีอื่นๆ ที่เปนเครือขาย เชน รายการเยาวชนวันนี้ ชวง 11 
โมงเชาวันเสารท่ีเปนรายการท่ีลิงกจากสถานวิทยุ ‘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
รายการภาษามลายูทีพ่ดูคุยเรือ่งของชาวบานดวยภาษาชาวบาน 
ภาษากําปง และเราเปดสายใหประชาชนสามารถโทรศัพทเขามา
พูดคุยในรายการดวย
 ผลตอบรับที่จัดรายการเปนภาษามลายูกําปงจะมีคนฟง
เยอะมาก เพราะสวนหน่ึงเราจะมีการแจกหนงัสือดูอาท่ีใชในชวีติ
ประจาํวันแจกในรายการ ชาวบานจะโทรเขามาขอกนัมาก บางที
เราแจกรมบางหนังสืออื่นๆ บางเพื่อเปนการเชิญชวนมารวม
พูดคุยในรายการ เขาจะมารบัของถึงที่สถานีเลย
 เรื่องที่กลุมคนฟงโทรศัพทเขามารวมพูดคุยกันมากที่สุด
ก็เปนเร่ืองครอบครัว โดยเฉพาะเร่ืองของลูกหลาน และคนท่ี
โทรศัพทเขามาสวนใหญจะเปนผูหญิงที่โทรมาปรึกษาเร่ืองลูก
ไมเรยีนหนงัสอืบาง ความประพฤตไิมดบีาง และโทรมาขอใหสอน
ดูอาเพ่ือใหลูกขยันเรียนหนังสือ วัยรุนจะมีนอยมากเพราะไมได
เปนสถานปีระเภทบนัเทงิ แตจะมนีกัเรียนโทรศพัทเขามาในชวง
ที่ผมมีรายการตอบคําถามดานการศึกษา

DSJ : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ มีการ
นําเสนออยางไรบาง ชาวบานใหความสนใจมากนอยแคไหน
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จลู ี: เรือ่งกระบวนการสนัตภิาพ การพดูคยุทีเ่กดิขึน้เรายงัไมคอย
ไดนําเสนอมากนัก เพราะสวนใหญเปนรายการดานศาสนา 
ชาวบานเองก็ไมเคยไดพูดคุยเรื่องนี้เลย เทาที่มีก็คือ อานขาว
ที่เกี่ยวของวามีอะไรเกิดขึ้นบางเทาน้ันเอง

DSJ : กลุมเปาหมายคนฟงของวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ
ครอบคลุมถึงพื้นท่ีไหนบาง
จูลี : คล่ืนของเราคลุมพื้นที่กวางพอสมควร ดานหนึ่งสามารถ
รับฟงไดถึงสายบุรี เมืองนราธิวาส และบางสวนของรือเสาะ 
บางสวนของ อ.จะแนะ แตเรามีจะมีเครือขายท่ีลิงกรายการท่ี
สถานีวิทยุชุมชนอื่นๆ อยางเชน วิทยุของวิทยาลยัอิสลามยะลา 
วิทยุริซาละห วิทยุอัลกุรอานดารุสลาม ที่ปาลัส วิทยุตะอาวุน
ที่บางปูก็จะมีบางที่ลิงกรายการจากที่นี่ออกอากาศบางโดย
เฉพาะในเดือนรอมฎอนท่ีผานมา ของเราก็เชนกันท่ีจะเช่ือม
รายการของเครือขายเชนกัน

 เปนตัวอยาง ‘วิทยุเพื่อการเผยแพรศาสนา’ วิทยุชุมชน
ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ชายแดนใต ทั้งนี้ เพื่อเตือนสติ
ใหชาวบานยึดมั่นในศาสนา ดํารงตนในหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และแนวทางคุณงามความดี นี้คือแนวทางหนึ่งในกระบวนการ
สรางสันติภาพ.





 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) ไดสัมภาษณ นายมันโซร 
สาและ นักจัดรายการวิทยุ “รายการหนาตางสังคม” รายการ
วิทยุภาษามลายูดานการวิเคราะหขาว ปญหาสังคมที่มีอยาง
ยาวนาน และบรรณาธิการหนังสือพิมพ Fokus ซึ่งเปน
หนังสือพิมพภาษามลายูอักษรรูมี1

รัฐธรรมนูญป 40 จุดเริ่มตนสื่อภาษามลายูภาคประชาชน
 นายมันโซร สาและ ผูจัดรายการวิทยุหนาตางสังคม ทาง
สถานีวิทยุ อสมท. ยะลา (FM 102.5 MHz) ซึ่งเปนรายการวิทยุ
ภาษามลายูในรูปแบบรายการวิเคราะหขาวรายการแรกๆ ของ
พืน้ทีช่ายแดนใตบอกวาการเกดิขึน้ของรฐัธรรมนญูป 2540 เปน
จุดเร่ิมตนท่ีเปดชองทางการส่ือสารภาษามลายูของส่ือท่ีไมใชของรัฐ 

‘มันโซร สาและ’ : 
ผูเปด “หนาตางสังคม” ผานสื่อวิทยุภาษามลายู

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4777
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โดยเฉพาะส่ือวิทย ุเพราะรฐัธรรมนญูเปดชองทางใหภาคประชา
สังคมสามารถเปดวิทยุชุมชนได ทําใหเกิดสถานีวิทยุชุมชนท่ีใช
ภาษามลายูในการส่ือสารกับประชาชนท่ีเปนกลุมคนฟง โดยเฉพาะ 
ในชวงประมาณป 2543-2544 ที่ตื่นตัวกันมาก
 ในความเปนจรงิสือ่วทิยขุองรัฐเองก็มรีายการภาษามลายู
เชนกัน แตเปนรายการวิทยุที่ดําเนินรายการโดยดีเจ ซึ่งเปน
รายการบนัเทงิแบบเปดเพลงและพดูคยุแนะนาํสนิคาทีส่นบัสนนุ
รายการ ไมไดมเีน้ือการนําเสนอขอมลูขาวสารและการวิเคราะห 
หรอืรายการในลกัษณะใหความรู อกีสวนหนึง่เปนรายการศาสนา
ที่มีผูรูทางศาสนามาดําเนินรายการ
 ในชวงดงักลาว “รายการหนาตางสงัคม” นบัเปนรายการ
วิทยุรายการแรกท่ีทํารายการท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะหขาว การ
ใหความรูทางสังคม พูดถึงประเด็นทางประวัติศาสตร เปน
รายการแรกทีใ่ชภาษามลายู ซึง่นายมันโซรกลาววาปรากฏการณ
ดังกลาวไมไดเกิดจากความใจกวางของรัฐท่ีเปดโอกาสใหกับส่ือวิทยุ 
ภาษามลายู แตเปนความตองการของสังคมมลายูอยางแทจริง

รายการวิทยุภาษามลายูในวันนี้
 นายมันโซรตั้งขอสังเกตวา ในระยะชวง 2-3 ปมานี้ 
สื่อวิทยุภาครัฐเองเร่ิมหันมาใหความสนใจกับรายการวิทยุภาษา
มลายูมากขึ้น เห็นไดจากสถานีวิทยุของรัฐอยาง สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) และอื่นๆ มีการรับสมัคร
ดีเจภาษามลายู และมีรายการภาษามลายูมากขึ้น แตก็มี
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ขอสังเกตวานักจัดรายการมือใหมเหลานี้ใชภาษามลายูที่เขา
เรยีกวา ภาษามลายแูบบเตาค่ัวหรอืแบบขาวยาํ เพราะเปนภาษา
มลายูที่ผสมกับภาษาไทยมากกวา 30 เปอรเซ็นตหรือบางกรณี
เปนภาษามลายูที่ปนภาษาไทยคร่ึงตอครึ่ง
 “ที่บอกวานักจัดรายการใชภาษามลายูขาวยําในการ
จดัรายการวิทยนุัน้ไมใชวาไมม ี‘คาํศัพท’ ในภาษามลายูใหใช แต
เพราะนกัจดัรายการเลอืกทีจ่ะใชภาษาไทยทบัศพัทในการดาํเนนิ
รายการภาษามลายูมากกวา เชน คาํวา ประชมุ เศรษฐกิจ เปนตน 
ทําใหประชาชนสวนหนึ่งมีความรูสึกไมดีตอรายการวิทยุภาษา
มลายูเหลาน้ัน” นายมันโซร อธิบายปรากฏการณใหเห็นภาพ
มากขึ้น

การพัฒนาของภาษามลายูในกระแสอาเซียน
 จากกระแสการมาถึงของประชาคมอาเซียน และเขต
เศรษฐกจิพเิศษอาเซยีนท่ีทัง้ภาครฐัและประชาชนตืน่ตัวกันมาก
นัน้ไดสงผลตอการใชภาษามลายขูองสือ่ในพืน้ทีด่วย นายมนัโซร 
ตัง้ขอสังเกตวา มกีระแสท่ีตองการใหยกระดับภาษามลายูทีใ่ชอยู
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไปสูภาษามลายูมาตรฐานมากข้ึน 
“เพราะภาษามลายมูาตรฐานในทีน่ีไ้มไดหมายถงึภาษมลายกูลาง
สําเนียงกัวลาลัมเปอร หรือมลายูกลางของมาเลเซีย แตหมายถึง
การเรียกรองใหใชภาษามลายูที่มีการเรียงประโยคที่ถูกตองเพื่อ
การรองรับกับมาตรฐานภาษามลายูอันเปนภาษาที่มีประชาชน
ใชมากที่สุดในอาเซียน
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 ดานการตอบรับของคนฟงตอรายการวิทยหุนาตางสงัคม
น้ัน นายมันโซรกลาววาเสียงสะทอนมีวากอนกระแสอาเซียน นักจัด 
รายการวิทยุใชภาษามลายูท่ีเปนศัพทสูง แตเม่ือมีกระแสอาเซียนมีการ 
ปรับเปล่ียนภาษาเปนสําเนียงแบบมลายูกลาง แตใชภาษาธรรมดา
อยางที่ชาวบานทั่วไปใชมากขึ้น ทําใหชาวบานใชสถานีวิทยุภาค
ภาษามลายูนี้เปนหองเรียนดานภาษากลางอากาศกันเลย

ประชาชนตระหนักรูมากขึ้น แตยังปฏิบัตินอย
 เมือ่ถามถึงความต่ืนตวัของประชาชนท่ัวไปตอการพัฒนา
ภาษามลายู นายมันโซร ประเมินวาประชาชนท่ัวไปมีความต่ืนตัว 
ในระดับตํา่ อาจจะมีความตระหนักทีจ่ะพฒันาการใชภาษามลายู
แตก็เปนเพียงภาพในอุดมคติ เพราะเห็นไดจากภาคปฏิบัติ เชน 
แมแตการประกาศในมัสยิดยังมีท่ีใชภาษาไทย แมภาษาท่ีใชส่ือสาร 
ในชีวิตประจําวันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ใช
ภาษาไทย เปนหลกั รวมทัง้การเชิญชวนตางๆ ในระดบัประชาชน
รากหญาก็ยังใชภาษาไทย 
 “เม่ือพิจารณาถึงคนท่ีมีสวนในการพัฒนาการใชภาษามลายู
กลับเปนนักกิจกรรมทางสังคมท่ีใชภาษามลายูในส่ือสาธารณะเปน
ผูยกระดับความสมบูรณของการใชภาษามลายู ไมไดมาจากครูหรือ
อาจารยท่ีมีหนาท่ีสอนภาษามลายูโดยตรง” เขาช้ีใหเห็นขอจํากัด
ท่ีสําคัญ ขณะเดียวก็ข้ีใหเห็นบรรยากาศการแขงขันในส่ือวิทยุชวงน้ี 
“ดูเหมือนจะเปนการแขงขันระหวางรายการวิทยุของภาคประชา
สังคมกับภาครัฐ อยางเชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
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ภาคใต (ศอ.บต.) ท่ีเปด ‘สถานีวิทยุซัวรอกีตอ’ ท่ีใชภาษามลายู 24 
ช่ัวโมง หรือสถานีวิทยุของรัฐอ่ืนๆ ท่ีมีรายการภาษามลายูมากข้ึน”
 “ในอีกดานไดเกิดสถานีวิทยุชุมชนภาษามลายูในระดับ
ทองถิน่ ชมุชนมากขึน้ โดยวิทยขุองภาคประชาสงัคมจะมเีนือ้หา
ที่เขมขนกวา อยางเชน ‘สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน’ กลาพูดกลา
วิจารณถึงเรื่องการลงนามเพื่อริเริ่มการพูดคุยสันติภาพระหวาง
ตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการ BRN และบรรยากาศ
ของกระบวนการสันติภาพ มีการสัมภาษณตัวแทนขบวนการ 
BRN ออกอากาศ และเปดใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดสะทอนเสียง
ตอปรากฎการณที่สําคัญดังกลาว ขณะท่ีรายการวิทยุหนาตาง
สังคมพูดถึงเน้ือหาวิชาการ ใหความรูเรื่องแนวคิดประชาธปไตย 
แนวคดิการกระจายอํานาจรปูแบบตางๆ สวนวทิยุของภาครฐัจะ
มแีฟนคลับทีเ่ขามาขอเพลงและอีกสวนหนึง่เปนรายการศาสนา” 
นายมันโซร แยกแยะใหเห็นความแตกตางของสถานีวิทยุชุมชน
และการแขงขันเพื่อสื่อสารกับคนฟงในพ้ืนที่ชายแดนใต

หนังสือพิมพ Fokus พัฒนาการภาษามลายูสูวงกวาง
 “เม่ือกลาวถึงพัฒนาการของส่ือท่ีใชภาษามลายู ปจจุบันน้ี 
เปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางมาก เพราะนอกจากสถานีวิทยุใน
พื้นที่ที่ใชภาษามลายูแลว ยังมีสื่อสิ่งพิมพที่ใชภาษามลายูที่
เปนการขับเคลื่อนของนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นท่ีดวย เชน 
หนังสือพิมพ Fokus ที่ผมไดรวมกันผลิตออกมาสูตลาดที่พิมพ
ดวยอักษรรมู ีหรอืหนงัสือพิมพ Sinaran ทีพ่มิพดวยอักษรยาวี” 
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นายมันโซร เลาใหฟงถึงอีกบทบาทหนึ่งและอธิบายความสําคัญ
 “ส่ือส่ิงพิมพจะเปนรูปแบบการใชภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวาการส่ือสารดวยเสียงในรายการวิทยุ เพราะไมใชแคการพูด
กับการฟง แตเปนการอานและการเขียนดวย และยังเปนเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารทางธุรกิจ นําเสนอขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจ กิจกรรม 
ทางสังคม การท่ีส่ือเหลาน้ีใชภาษามลายูอักษรรูมีจะเปนการส่ือสาร
ใหคนนอกพ้ืนท่ีมีความเขาใจเร่ืองราวของพ้ืนท่ีชายแดนใตดวย”
 เขาเลาวา ขาวสารที่หนังสือพิมพ Fokus นําเสนอเปน
เร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใตเปนหลัก เนนการแกปญหาความขัดแยง เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม ซึ่ง
หนังสือพิมพน้ีเสนออยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีเปาหมายตองการ
เปนสะพานของขอมูลทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของพื้นที่
ไปสูเปาหมายคนอานอีกวา 600 ลานคนทีใ่ชภาษมลายใูนภมูภิาค
อาเซียนดวย
 อยางไรก็ตามนายมันโซร สะทอนวา สําหรับผูที่ผลิตสื่อ
ส่ิงพิมพภาษามลายูจะตองรับภาระอีกอยางหน่ึงน้ันคือ การกระตุน
ใหประชาชนในพืน้ทีใ่หอานหนงัสอื ซึง่เปนเรือ่งทีย่ากมากสาํหรบั
สังคมในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอานหนังสือนอยมาก แมท่ีผานมาจะมีงานเขียน
ภาษามลายูอยูบาง แตสวนใหญจะเปนตําราศาสนา ไมไดเปน
เนื้อหาที่ทันสมัยหรือเนื้อหาที่สะทอนสังคม
 การผลติสือ่หนงัสอืพมิพจงึเปนการขยบัไปสูการทาํความ
เขาใจปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดมากข้ึนและขยายไปสู
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สังคมวงกวางมากขึ้น อีกทั้งหนังสือพิมพ fokus ไดมีการทําเปน 
Ebook แลวดวยเพ่ือการเผยแพรสูส่ือออนไลน นอกจากน้ัน ในชวง
ของการผลิตรายการวิทยกุไ็ดโฆษณาเน้ือหาของหนังสอืพมิพผาน
รายการวิทยุเพื่อจะสื่อใหเปนวงกวางย่ิงขึ้น

การสื่อสารเพ่ือสรางสรรคสันติภาพ
 นายมันโซร เปดเผยวา ทุกครั้งที่ไดเขาอบรมหรือเสวนา
ในเวทีทีเ่กีย่วกับการกระบวนการสรางสนัตภิาพทีจ่ดัโดยองคกร
ภาคประสังคมหรือองคกรตางๆ เขาจะนําเอาเน้ือหาจากเวที
เสวนาหรอืการอบรมตางๆ ทีไ่ดเขารวมมาเลาใหผูฟงของรายการ
วทิย ุหรือบางคร้ังจะเลาถงึบทเรยีนของการสรางสนัตภิาพท่ัวโลก
มาเลาแกผูฟงรายการดวย
 “การนําเสนอเชนนี้เพื่อจะกระตุนใหผูฟงรายการรับรู
ความเคล่ือนไหว การขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมตอ
กระบวนการพูดคยุสนัติภาพ สะทอนความตองการของประชาน
ในพื้นที่วาตองการอะไรจากการพดคุยสันติภาพในคร้ังนี้”
 ทัง้นี ้รายการหนาตางสงัคมม ี“หลกัสตูรสนัตภิาพชมุชน” 
ที่จะเปนการเปดเวทีสรางสันติภาพภายใตรมเงาของมัสยิดใน
ชมุชน การสรางหลกัสตูรสนัติภาพชมุชนนีเ้พือ่ใหชมุชนสามารถ
วิเคราะหสังคมได ทีมงานรายการหนาตางสังคมเปดเวทีชุมชน
เพือ่พดูคยุในเรือ่งสรางสนัตภิาพ มติทิางสงัคมการเมอืงในชมุชน 
เพราะหากไมสามารถสรางสันติภาพในชุมชนใหเกิดขึ้นได 
สันติภาพในกรอบใหญก็ไมยั่งยืน.





 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ อาจารย
สุขเกษม จารงค ผูอํานวยการสถานีวิทยุ ‘ซัวรอกีตอ’ หรือ 
‘เสียงของเรา’ ภายใตศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) คลื่น FM 88.75 MHz วิทยุแหงแรกท่ีใชภาษา
มลายู 24 ชม.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต มุงมั่นสรางสันติภาพ
ดวยการวางตัวเปนกลาง เพื่อที่จะใหประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในการที่จะบอกเลาความเดือดรอนผานสื่อวิทยุ1

DSJ : สถานีวิทยุ ‘ซัวรอกีตอ’ กอต้ังเม่ือไร เพ่ือวัตถุประสงคอะไร?
อ.สุขเกษม : สถานีวิทยุกอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดย 
ศอ.บต. เปนสถานีวิทยุแหงแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ทีใ่ชออกอากาศดวยภาษามลายตูลอด 24 ชัว่โมง จะใชภาษาไทย

‘สุขเกษม จารงค’ : 
ผูปลูกและปน “ซัวรอกีตอ” สถานีวิทยุภาษามลายู 24 ชม.

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4780

ฮัสซัน โตะดง
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เฉพาะรายการขาวทีม่าจากภาครฐั โดยเชือ่มสญัญาณจากสาํนกั
ขาวไทยกับเนื้อหาโฆษณาเทาน้ัน     
 ท้ังน้ี ศอ.บต. ริเร่ิมกอต้ังสถานีโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
ภาษามลายูข้ึนมาเพ่ือเปนชองทางในการส่ือสาร สรางความเขาใจท่ีดี 
ตอกันระหวางราชการกับประชาชน รวมท้ังเผยแพรความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองตอภาษามลายู เพ่ือเปนพลังในการพัฒนา ท้ังดาน
การศึกษา ศาสนา สังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปนการสงเสริมแนวคิดดานพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย ในการเตรียม 
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พรอมเปดพ้ืนท่ีของ
การส่ือสารพูดคุย เพ่ือสันติภาพของภาคประชาสังคม รวมท้ังใชคุณคา 
ของภาษามลายูในการเรงนําสันติสุขกลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต

DSJ: เปดสถานีมาเกือบหนึ่งปแลว มีอุปสรรคอะไรบาง
ในการดําเนินงาน?
อ.สุขเกษม : เน่ืองจากทางสถานีไมมีนักจัดรายการท่ีเช่ียวชาญหรือ 
จบมาทางดานภาษามลายูโดยตรง ดังน้ัน ทางสถานีแกปญหา
ดวยการนําบุคคลท่ีมีความสามารถในดานภาษามลายูในระดับหน่ึง 
มาเปนผูดําเนินรายการ เพราะถาหากตองการบุคคลที่มีความ
เช่ียวชาญภาษามลายูที่มีใบรับรองหรือที่จบดานภาษาโดยตรง 
มาจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุภาษามลายูไมมีวันไดเกิดขึ้นแน

DSJ: ทานคิดอยางไรกับกระบวนการสรางสันติภาพ
ชายแดนใตในฐานะท่ีทํางานดานสื่อ?
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เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

อ.สขุเกษม : ในฐานะเปนสือ่มวลชนในพ้ืนทีท่ีม่คีวามขดัแยง เรา
จะตองวางตัวใหเปนกลาง โดยไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อที่จะ
ใหประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและสบายใจที่จะโทรศัพท
เขามารวมพดูคยุและแสดงความคดิเหน็ในรายการ เพือ่บอกเลา
ความเดือดรอนตางๆ ของเขา หรือเพื่อที่จะแสดงความหวงใย
ซึ่งกันและกันระหวางแฟนรายการดวยกัน
 ในสวนผูดําเนินรายการเองก็จะแทรกเนื้อหาสาระที่
ใหกําลังใจแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ผมคิดวา นี้คือ
การสรางสันติภาพอยางหน่ึงตอประชาชนในพื้นที่

DSJ : ทางสถานี ‘ซัวรอกีตอ’ มีรายการอะไรบาง
ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และมีรูปแบบรายการอยางไร
อ.สุขเกษม : ขณะน้ีสถานีมี 4 รายการท่ีใหความรู ใหความชวยเหลือ 
แกประชาชน คือรายการ ‘ซามอ กีตอ’ หรือรายการพวกเราดวยกัน 
เปนรายการท่ีดีเจเปดสายใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมพูดคุย เพ่ือท่ีจะ 
ใหประชาชนบอกเลาความเดอืนรอน และใหประชาชนมอบความ
หวงใยกันและกัน มอบความรูสึกท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือคนฟงขอเพลง 
ผานดีเจเพื่อมอบบทเพลงใหกัน รายการ ‘อูแนๆ ฮารีแย’ หรือ
รายการกฎหมายในชีวิตประจําวัน เปนรายการท่ีเกี่ยวของกับ
กฎหมายที่เกี่ยวชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ อาทิเชน 
กฎหมายท่ีเกีย่วกับทีด่นิ กฎหมายท่ีเกีย่วกับยานพาหนะ เปนตน
 รายการ ‘บือรีตอ ออแรกําปง’ หรือรายการขาวชาวบาน 
เปนรายการท่ีผูดําเนินรายการนําเอาขาวสารท่ีเกี่ยวกับความ
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เดือนรอนประชาชน หรือประชาชนที่อยูตามหมูบานตางๆ ใน
พื้นที่นําเสนอในรายการ เชน การระบาดของแชรลูกโซตาม
หมูบานตางๆ หรือการระบาดของยาเสพติดในชุมชนตางๆ ใน
พื้นที่ เปนตน และรายการ ‘อาเนาะจูจู โตะอาแด’ หรือรายการ
ลกูหลานนบอีาดมั เปนรายการสอนภาษาองักฤษกบัภาษามลายู
กลาง โดยมี นายมะยูโซะ เซ็น หรือ อาจารยโซะ โตะปาเก เปน
ผูสอน แตเปนการสอนท่ีเนนประชาชนในวัยผูใหญ เปาะจิ เมาะจิ 
ปะดอ มะดอ ในหมูบานท่ีสนใจเรียนภาษา ซ่ึงรายการน้ีจะเนนความ
สนุกสนานในการเรียน ไมไดเนนความเขมขนในวิชาการมากนัก

DSJ : ทางสถานไีดนาํขอมลูหรอืขาวสารทีเ่ก่ียวกับการเยยีวยา
หรือการพูดคุยสันติภาพระหวางตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทน
ขบวนการ BRN นํามาเสนอในรายการหรือไม อยางไร?
อ.สขุเกษม : ทางสถานีวทิยจุะเชิญสวนงานตางๆ ทีอ่ยูใน ศอ.บต. 
มาพูดคุยในรายการ โดยใหนําเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของของ
แตละหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะสํานักเยียวยา ก็จะมี
เจาหนาท่ีมาจัดรายการท่ีเก่ียวกับการเยียวยาสัปดาหละ 1 คร้ัง เพ่ือ 
สรางความเขาใจใหกับประชาชนในพ้ืนที่ในสวนที่เกี่ยวของ
 สวนรายการท่ีเกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพ ทางสถานีจะ
มีการสรุปขาวที่เกี่ยวของกับการพูดคุยสันติภาพ แตยังไมถึงข้ัน
นาํเสนอเชงิการวเิคราะหในรายละเอยีดมากนกั ซึง่ในอนาคตทาง
สถานีวางแผนท่ีจะมีรายการท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหขาวโดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวกับการกับการพูดคุยสันติภาพดวย
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เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

 นอกจากน้ัน เน่ืองจากทางสถานีออกอากาศตลอด 24 
ชั่วโมง ซึ่งในชวงเวลากอนเท่ียงคืนจะเปนรายการท่ีเปดเพลง
อินเดียท่ีจะมีแฟนรายการจํานวนหน่ึงติดตาม โดยเฉพาะกลุมคนฟง 
ท่ีเปนคนพิการท่ีไมคอยไดใชชีวิตนอกบานจะติดตามและรวมพูดคุย 
ในรายการเปนจาํนวนมาก สวนรายการในชวงดกึหลงัต ี1 จนถึง
ตี 3 จะเปนรายการเพลงมลายูซึ่งกลุมคนฟงจะเปนชุดรักษา
ความปลอดภัยของหมูบาน (ชรบ.) ทีต่องอยูเวรเฝายามในชุมชน

DSJ: สถานีวิทยุแหงนี้มีการลิงคหรือรับสัญญาณ
จากสถานีวิทยุอื่นๆ หรือไม ?
อ.สุขเกษม : มีครับ ทางสถานีมีการลิงคกับ 2 สถานี คือลิงคกับ
รายการ “รวมดวยชวยกัน” ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน Media 
Selatan และลิงคกับสถานีวิทยุมัสยิดกลางยะลา ท่ีเก่ียวกับรายการ 
บรรยายธรรมศาสนาอิสลาม สาเหตุทีต่องลิงคกบัสถานีวทิยอุืน่ๆ 
เนื่องจากทางสถานีไมมีพรอมที่จะจัดรายการลักษณะอยางนี้
 นอกจากน้ี ในอนาคตทางสถานีมแีผนท่ีจะพัฒนารายการ
โดยอาจจะเชื่อมตอกับเครือขายวิทยุอื่นๆ ในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด 
จนถึงจังหวัดสตูล เพ่ือใหมีการรับสัญญาณรายการท่ีสถานีวิทยุ
ของ ศอ.บต. ผลิตรายการ
 การปรากฎตัวของ สถานีวิทยุ ‘ซัวรอกีตอ’ คือภาพสะทอน 
แนวทางการเมืองเชิงรุกของภาครัฐในการสรางชองทางการส่ือสาร 
ดวยภาษาหลักของคนในพ้ืนที ่เพือ่กระชับความเขาใจระหวางรัฐ
กับประชาชน ใน ‘สนามสันติภาพ’ ที่เปดกวางมากขึ้น.





 “สถานีวทิยตุะอาวุล” หรอืวทิยมุสัยดิบางปูทีย่นืหยัดนบั
สิบป เริ่มตนจากความมุงมั่นของคนๆ หนึ่งจนกระท่ังเปนสถานี
วิทยุชุมชนท่ีมีคนฟงครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนใต อีกท้ังไดพัฒนา 
สูทีวีออนไลนท่ีสามารถรับฟงไดท่ัวโลก ดวยจุดเร่ิมตนจากงบประมาณ 
คนชมุชนภายใตการบรหิารจดัการของโตะอิหมามอาซิ ดาราแม1

จุดเริ่มตนจากเสียงคุตบะหเมื่อ 10 ปที่แลว
 สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดตะอาวุล หรือเรียกกันติดปากใน
หมูชาวบานวา วิทยุมัสยิดบางปู เปนหนึ่งสถานีวิทยุชุมชนท่ี
ดาํรงอยูไดดวยใจรกัของคนๆ หนึง่ และการชวยเหลือเกือ้กูลของ
ผูคนในชุมชน ดวยเวลาที่สถานีวิทยุแหงนี้อยูคูชุมชนกวาสิบป
นาจะเปนส่ิงที่ยืนยันไดเปนอยางดี

สถานีวิทยุตะอาวุล 
วิทยุโดยชุมชนเพื่อสังคมโลกมุสลิม

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556.

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4923

ซอฟยะห ยียูโซะ 
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 สถานีวิทยุชุมชนมัสยิดตะอาวุลเกิดขึ้นในชวงป 2545 
เมื่อนายอาซิ ดาราแม โตะอิหมามประจํามัสยิดตะอาวุล บางปู 
ทราบขาววา รัฐบาลเปดโอกาสใหชุมชนสามารถมีสถานีวิทยุ
ของชุมชนได ดวยนสิยัรกัและชอบดานการส่ือสารสาธารณะเปน
ทนุเดิมตัง้แตสมยัเรียนท่ีมหาวิทยาอาฟริกานานาชาต ิทีป่ระเทศ
ซูดาน จึงเร่ิมกอต้ัง “ตะอาวุลเรดิโอ” ในฐานะเปนกิจกรรม 
สวนหนึ่งของมัสยิด
 ‘โตะอิหมามอาซิ ดาราแม’ เลาใหฟงวา การกอตั้งสถานี
วทิยคุร้ังแรกเกดิข้ึนจากแนวคิดเพ่ือการสงตอโอวาทการบรรยาย
ธรรมหรอืคตุบะหประจาํวนัศกุรในมสัยดิตะอาวลุใหถงึทกุคนใน
หมูบาน เพราะเห็นวาสวนใหญผูหญิงไมคอยมีโอกาสไดฟงและ
ไมไดมาละหมาดรวมท่ีมัสยิด สวนผูชายสวนใหญที่ไดฟงก็ไมได
กลับไปเลาใหกับคนที่บานฟง
 “แนวทางหน่ึงที่คิดในการเร่ิมตนนั้นคือการสงเสียงตาม
สายโดยผานเคร่ืองขยายเสียงสูชุมชน แตวิธีการน้ีถือเปนการ
บังคับฟง ไมนาสงผลที่ดีนัก อีกแนวทางหนึ่ง คือการติดตั้งสาย
เคเบิลตามบานเพื่อรับการกระจายเสียงจากมัสยิด ซึ่งเปนการ
ลงทุนที่มากเกินไป จนกระทั่งแนวคิดต้ังสถานีวิทยุชุมชนไดเปน
คําตอบสุดทายที่ตัดสินใจดําเนินการ”
 ในเบื้องตนของการดําเนินการ นายอาซิไดหยิบยืมทุน
กอนแรกจากกองทุนประปาท่ีเปนกิจการของมัสยิดเปนจํานวน
เงิน 150,000 บาท จัดซื้อเครื่องสงสัญญาณขนาด 300 วัตต กับ
ตดิต้ังเสาอากาศขนาดความสูง 15 เมตร โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร
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สําหรับการดําเนินรายการใชของมัสยิดที่มีอยูแลว สวนเครื่อง
มิกสเสียงและอุปกรณอื่นเล็กนอยๆ ไดมาจากการขอรับบริจาค
จากผูฟง
 ครั้งแรกสถานีวิทยุชุมชนมัสยิดตาอาวุลสามารถสง
สญัญาณไดไกลประมาณ 20 กโิลเมตร ซึง่นบัไดวาเปนสถานีวทิยุ
ชุมชนแหงแรกในสามจังหวัดชายแดนใต ขณะน้ันที่มีลักษณะ
การใหความรูเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
 ผานไปประมาณ 3 ป เสียงตอบรับจากผูฟงสูงข้ึน จึงเปด
รับบริจาคเพื่อการระดมทุนคร้ังใหญเพื่อขยายตัวใหไกลข้ึน โดย
ไดรับเงินบริจาคเปนงบประมาณ 500,000 บาท จึงไดจัดซ้ือ
เครื่องสงสัญญาณขนาด 1,000 วัตต กับติดต้ังเสาอากาศขนาด
ความสงู 61 เมตร และสามารถสงสญัญาณไดไกลครอบคลมุพืน้ท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตประมาณ ป 2548 เปนตนมา
 “สถานีของเราเนนเนื้อหาหลัก คือ การใหความรูทาง
ศาสนาอิสลามที่สอดคลองกับอัล-กุรอานและอัซซุนนะหแก
ชาวบานในชุมชน  เพราะเราเชื่อวาการไดเรียนรูศาสนาดวย
กระบวนการที่ถูกตองตามแบบฉบับของทานนบี เปนฐานของ
การเขาใจความจรงิแหงชวีติตามแนวทางอสิลามทีแ่ทจรงิ ความ
เขาใจชีวิตและความสํานึกวาศาสนาอิสลามเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต จะเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงใหประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง เปนพืน้ฐานสาํคญัของความสงบสขุในสงัคม” 
โตะอหิมามอาซ ิเลาใหฟงถงึฐานคดิในการดาํเนนิงานวทิยชุมุชน
กาวสูวิทยุชุมชนเต็มรูปแบบในปจจุบัน
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 จากชวงเริม่แรกทีส่ถานวีทิยตุะอาวลุเปดรายการวทิยกุาร
บรรยายธรรมและการเรียนการสอนอัล-กรุอานเทานัน้ ภายหลัง
เริ่มมีรายการเพ่ิมเติมหลากหลายข้ึน ปจจุบันนี้ เนื้อหารายการ
หลักๆ ที่มีอยู แบงเปน 6 ประเภท คือ รายการบรรยายธรรม 
การเรียนการสอนอัล-กุรอาน รายการอิสลามิคอนาชีด (เพลงใน
รูปแบบอิสลาม) รายการผูหญิง รายการดานเยาวชน การฝก
ภาษาอังกฤษ และขาวสารจากอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
ทีม่เีจาหนาทีร่ฐัหมนุเวยีนกนัมาดําเนินรายการใหขอมลูเกีย่วกบั
การเกษตร สุขภาพ และการศึกษานอกโรงเรียน
 ปจจุบันสถานีวิทยุชุมชนตะอาวุลสงคล่ืนสัญญาณต้ังแต
เวลา 06.30 น. – 22.00 น.ของทุกวัน รายการลาสุดซึ่งไดเริ่มขึ้น
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 คือ “ภารกิจตะอาวุล” ออกอากาศ
วนัองัคาร เวลา 20.30 น.- 21.30 น. มเีนือ้หาเกีย่วกบัการดาํเนนิ
กิจกรรมตางๆ ของมัสยิดตะอาวุล
 โตะอิหมามอาซิ ในฐานะผูกอตั้งและจัดการดูแลสถานี
วทิยตุะอาวลุ ไดอธิบายถงึการมสีวนรวมของประชาชนตอสถานี
วิทยุชุมชนตะอาวุลแหงนี้วา นอกเหนือการรวมบริจาคเงินเพ่ือ
ซือ้อปุกรณตางๆ ทีจ่าํเปนสาํหรบัสถานแีลว รายการบางรายการ
กเ็ปดโอกาสใหผูโทรศพัทเขามาเพือ่เรยีนรูรวมกนักบัผูจดัรายการ 
เชนรายการการเรียนการสอนอัล-กุรอาน ชาวบานก็จะโทรมา
อานอัล-กุรอานใหผูจัดฟงวาอานไดถูกตองตามอักขรวิธีหรือไม
 นอกจากนี ้ยงัเปดโอกาสใหผูฟงทีม่คีวามสนใจจดัรายการ
วทิยมุายืน่เสนอขอจดัรายการในสถานไีดอกีดวย ซึง่ยงัพอมเีวลา
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ทีจ่ะจดัสรรได พยายามจะใหมรีายการเพิม่เตมิทีห่ลากหลาย เพือ่
ใหผูฟงไดมีความรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยอีหมามอา
ซิกลาววาที่อยากใหมีมากท่ีสุดขณะน้ี คือรายการขาวและ
รายการเกี่ยวกับโลกมุสลิมที่จัดโดยเยาวชน

สรางความเขมแข็งดวยวิทยุเครือขาย
 โตะอีหมานอาซิ ไดเปดเผยวา เมื่อประมาณป พ.ศ.2552 
สถานีวิทยุตะอาวุล บางปู ไดจับมือรวมกับสถานีวิทยุริซาละฮฺ 
(ตะลุโบะ) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา สถานีวิทยุอิฮยาอฺ 
เรดิโอ (ยี่งอ) และสถานีอัล-กุรอานดารุสลาม (ปาลัส) รวมเปน
กลุมเครือขายภายใตชื่อ “สถาบันอัสสลาม” เพื่อสะดวกตอการ
แบงปนชวยเหลือกัน และเช่ือมโยงการทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน
 “บางชวงที่แตละสถานีวิทยุในเครือขายมีรายการพิเศษ
ทีส่ถานหีนึง่เปนผูจดั อกีสีส่ถานีกจ็ะเปนผูรบัเช่ือมสญัญาณออก
อากาศ หรืออีกวิธีการหน่ึงคือ สถานีที่สะดวกท่ีสุดจะรับหนาที่
เชิญผูบรรยายมาบันทึกรายการ แลวสงสัญญาณเม่ืออกอากาศ
ไปยังสถานีอื่นๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเครือขายการออกอากาศเชนนี้
ทําใหประหยัดงบประมาณไดมากและมีความสะดวก คลองตัว
ในการดําเนินงานของบุคคลากรมาก” โตะอหิมามอาซิ เลาใหฟง
ถึงการชวยเหลือในระหวางเครือขาย
 เมื่อถามวา สถานีวิทยุตะอาวุลจะอยูไดอีกนานเพียงใด 
โตะอิมามอาซิกลาววา “ถาผมยังทํางานตอไปได ก็คงอยูตอไป
เรื่อยๆ สถานีวิทยุแหงน้ีไมตองการอะไรมากหรอก เพียงแคมี
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คนดูแลมันดวยใจรักตอไปเร่ือยๆ เทานั้นเอง ทุกวันนี้ผมเปน
คนคอยเช็ดถูอปุกรณตางๆ และดูดฝุนภายในหองสงเปนประจํา”
 “อนิชาอัลลอฮ ฺถาเปนไปไดกอ็ยากพัฒนาถงึการเปนชอง
โทรทัศนระบบจานดาวเทียม แตนั่นตองถึงขั้นที่สามารถเตรียม
พรอมสําหรับคาเชาดาวเทียม 1 ลานกวาบาทตอเดือน เปนโจทย
ที่กําลังหาคําตอบอยู” โตะอิหมามอาซิ บอกถึงเปาหมายและ
แผนการพัฒนาสถานีวิทยุตะอาวุลในอนาคต

จากวิทยุชุมชน สูทีวีออนไลน
 ทกุวนัน้ี สถานวีทิยตุะอาวลุ นอกจากจะไดรบัฟงทางคลืน่ 
FM 100.50 เมกกะเฮิรตซแลว ยงัสามารถรบัชมในรปูทวีอีอนไลน
ผาน www.taawoon.com ไดอีกดวย
 “เมื่อป 2552 วิทยุตะอาวุลไดเผยแพรรายการวิทยุบน
เว็บไซตเปนคร้ังแรก ทําใหสามารถสงสารจากมัสยิดตะอาวุล
ไปไดไกลเกือบทัว่โลก นกัศึกษาทีอ่ยูประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซีย 
จอรแดน ซาอุดีอาระเบีย และอียิปตสามารถรับฟงได ในชวงเร่ิมตน 
มีเฉพาะวิทยุออนไลนเทาน้ัน ตอมาในป 2553 เมื่อเรามีอุปกรณ
การถายภาพและเทคโนโลยีพรอม จึงขยับพัฒนาเปนทีวีออนไลน” 
โตะอิมามอาซิเลาถึงพัฒนาการการสื่อสารที่มากขึ้นเปนลําดับ
 นางสาวสุนิตา สะแลแม ชาวบานตําบลบางปูวัย 28 ป 
กลาวดวยแววตาแหงความภูมิใจวา “นักศึกษาของเราที่อยูตาง
ประเทศ เชน ซาอุดีอาระเบีย ก็สามารถรับฟงวิทยุ และรับรู
เรื่องราวตางๆ ในชุมชนได”
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นักจัดรายการอาสาสมัคร คือผูอยูเบื้องหลัง
 ในสวนการดําเนินงานและการจัดรายการในสถานีวิทยุ
ตะอาวลุนัน้ผูจดัรายการทกุคน ไมไดรบัเงนิเปนคาตอบแทนจาก
การจัดรายการ เพราะแตละคนก็จะมีอาชีพประจําอยูแลว และ
ไดสละเวลาท่ีเหลืออยูมาทํางานเพ่ือบริการสังคม ยกเวนเจาหนาท่ี 
ประจําสถานี 2 คน คือ นายอับดุลรอเซด แมะ กับ นายโมฮําหมัด
นาเซร อาลี โดยท้ังสองมีหนาท่ีเปนชางเทคนิกประจําสถานีทีต่อง
อยูดูแลสถานีตลอดเวลา ตองคอยอํานวยความสะดวกกับผูจัด
รายการไมสามารถไปทํางานอื่นได ซึ่งเงินในสวนนี้ก็ไดรับจาก
บริจาคของผูฟงบางสวน
 ในสวนเน้ือหารายการท่ีเปนไฟลวีดิโอที่ไมไดเปนการ
บนัทกึในหองสงหรือรายการสดน้ัน บางคร้ังก็มอีาสาสมัครท่ีตาม
เกบ็และบันทกึการบรรยายธรรมตามเวทีตางๆ สงมาใหทางสถานี
วิทยุตะอาวุล บางครั้งก็นําเนื้อหาจากเว็ปไซตยูทูปที่ผูบรรยาย
หรือผูเขาฟงการบรรยายนั้นๆ บันทึกไวและเผยแพรในเว็ปไซด
ดังกลาว เชน ไฟลวีดิโอการบรรยายของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อุสตาซมูฮัมหมัด คอยา 
เปนตน

ความภาคภูมิใจของชุมชน
 นายอับดุลรอเซด แมะ เจาหนาที่เทคนิคคนหนึ่งประจํา
สถานีวิทยุตะอาวุล วัย 39 ป บอกวาไดทํางานท่ีนี่ตั้งแตป 2549 
รูสกึผกูพนักบัการทาํหนาทีด่แูลสถานแีละควบคมุการจดัรายการ 
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เมือ่เดนิออกไปขางนอก ไดยนิเสยีงตอบรบัทีด่จีากชาวบาน ทาํให
รูสึกมีกําลังใจในการทํางาน
 “ชาวบานบอกวาวิทยุแนวนี้ทําใหฟงไดเรื่อยๆ ไมเหงา 
บางคร้ังมีการโทรศัพทเขามาติดตอขอซีดีอัล-กุรอานท่ีทางรายการ 
เปดไปเพ่ือที่จะไดกลับไปฟงท่ีบานตอ ผมไมมีกําลังทรัพยที่จะ
สนับสนุน แตก็พอมีกําลังความสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได รูสึก
ภูมิใจ” เขาไดอธิบายเกี่ยวกับการจัดรายการเพ่ิมเติมวา 
 “สถานีวทิยขุองเราจะเนนการจดัเนือ้หาสาระในรายการ
ใหสอดคลองกับสภาพที่ดําเนินไปแตละชวงเวลาของสังคม เชน 
ชวงเดือนรอมฎอน ก็มีการบรรยายธรรมและจัดขอมูลตางๆ 
เกีย่วกบัเดอืนรอมฎอน เพือ่ใหผูฟงสามารถนาํไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติตนได ถาชวงทําฮัจญที่ผานมา 
ก็จัดขอมูลเกี่ยวกับการทําฮัจญ ทําใหชาวบานที่ยังไมได
ไปทําฮัจญก็ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําฮัจญไปดวย และรวม
เรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวความสําคัญของฮัจญในอิสลาม”
 นายดอแม สะแลแม ชาวบานตําบลบางปูวัย 60 ปกลาว
ถงึการรบัฟงวิทยตุะอาวุลวา “ครัง้แรกรูสกึดใีจมากท่ีมสีถานีวทิยุ
แบบนี้เกิดขึ้น เพราะเปนรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน เปนรายการ
ดีๆ มีสาระ ทําใหคนแกอยางเราไมเบื่อ เมื่อวางจากงานก็มาเปด
วิทยุฟง ที่สําคัญไมมีโฆษณาดวยทําใหเรารูสึกวาเขาจริงใจท่ีจะ
มอบสิ่งที่มีประโยชนกับเรา”และใหขอมูลเพิ่มเติมวา “นอกจาก
เราจะไดรับความรูเก่ียวกับศาสนามาใชในชีวิตแลว ยังไดรูเก่ียวกับ 
การดูแลสุขภาพอีกดวย”
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 ขณะท่ี นางฮาปเสาะ  มามะ ชาวบานตําบลบางปูวัย 49 ป 
บอกวา “จากการฟงวิทยุตะอาวุล ทําใหไดความรูมากข้ึน เชน 
ความรูเกี่ยวกับศาสนา วิธีการเลี้ยงดูลูกในวัยเรียน”

 บางที การดํารงอยูของสถานีวิทยุตะอาวุล อาจบอกเราวา 
ความจริงแลวผูคนในสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตของเรา 
พรอมใจที่จะสนับสนุนสิ่งดีๆ ใหดํารงอยู ขอเพียงใหมีใครชวย
ยนืหยดัเปนผูนาํในการเดนิหนาตอไปดวยความจรงิใจเทานัน้เอง
 และแนนอน สันติภาพจะเกิดขึ้นไดอยางย่ังยืน ดวยการ
สนับสนุนยื่นมือชวยเหลือกันคนละเล็กคนละนอยของผูคน
ในสังคม.





 สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา FM 88.0 MHz นับเปน
สถานีวิทยุ 24 ชั่วโมง อีกแหงหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต ทีก่อตัง้โดยสมาชิกครสิตจักรยะลา ขบัเคลือ่นดวยศรทัธา
และจิตอาสา เพื่อที่จะเผยแพรหลักคําสอนคริสตศาสนาในชีวิต
ประจําวัน1

เหตุความไมสงบ คือจุดเริ่มตนเพื่อความสงบแหงจิตใจ
 นายเกษม กวางสกุล ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชน
คริสเตียนยะลา เลาวา การกอต้ังสถานีวิทยุคริสเตียนยะลา เกิดข้ึน 
เม่ือป 2551 เน่ืองจากมีสถานีวิทยุแหงหน่ึงในจังหวัดยะลาเชิญตน 
ไปจัดรายการ และเห็นวาสื่อวิทยุสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดมาก ตอมาป 2552 ไดรับแนะนําจากเพ่ือนท่ีนับถือศาสนาคริสต 

วิทยุชุมชนคริสเตียนยะลา :
หวัง “พระเจาจะเปล่ียนจิตใจของผู ใชความรุนแรง”

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4982

ฮัสซัน โตะดง
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ดวยกันจากจังหวัดภูเก็ต ใหไปจดทะเบียนสถานีวิทยุชุมชน 
เน่ืองจากงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) ในยุคนั้น กําลังเปดรับลงจดทะเบียนวิทยุชุมชน
 หลังจากน้ัน ทางสมาชิกคริสตจักรยะลามีการประชุม
รวมกันและมีมติใหดําเนินการกอต้ังสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน
ยะลา และสามารถดาํเนนิการจดทะเบยีนจนประสบความสาํเรจ็
ในปเดียวกัน นับวาเปนสถานีวิทยุชุมชนยุคแรกๆ ของประเทศไทย 
ที่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจนสําเร็จ
 ตอมาชวงปลายป 2552 ทาง กทช. ไดใหทางสถานีมีการ
ปรบัเปล่ียนผงัรายการใหมคีวามหลากหลายมากย่ิงขึน้ เพือ่ทีจ่ะ
เปนประโยชนตอชุมชนท่ีทัง้หมด ไมใชเพียงแคสมาชิกคริสตจักร
ยะลาเทานัน้ ทางสถานจีงึไดปรบัปรงุผงัรายการตามแนวทางของ 
กทช. ทําใหมีรายการที่หลากหลายอยางเชนทุกวันนี้
 นายเกษม เลาถึงที่มาการกอต้ังสถานีวิทยุ ‘ชุมชน
คริสเตียน’ วา หลังจากการเกิดเหตุความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตตัง้แตป 2547 เปนตนมา เมือ่มเีหตกุารณรนุแรง
ทําใหไมมีอาจารยที่จะมาเทศนาแกสมาชิกคริสตจักรจังหวัด
ยะลา แมวาสามารถรับฟงการเทศนาจากอินเตอรเน็ตไดก็ตาม 
แตสมาชิกคริสตจักรยะลาสวนใหญ โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
ไมสะดวกรับฟงการเทศนจากในอินเตอรเน็ต ดังน้ัน เราคิดวา
วทิยคุอืคาํตอบสาํหรบัการแกปญหาดงักลาว เพราะวทิยสุามารถ
รับฟงพรอมๆ กับทํางาน และที่สําคัญวิทยุราคาถูกมากใน
ปจจุบันน้ี 
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ขับเคลื่อนดวยจิตอาสา
 นายเกษม ได เลาถึงการหลอเลี้ยงสถานีวิทยุนี้วา 
งบประมาณในการดําเนินไดรบัการสนับสนุนจากคริสตจักรยะลา 
สถานีตั้งอยูที่ ราน เอส อี พี ไมโครเทค (ตัวแทนจําหนายประจํา
จังหวัดยะลา ) 57/2 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่ง
เปนรานขายคอมพิวเตอรของตัวเอง การที่สถานีตั้งอยูที่ราน
ของตนเน่ืองจากท่ีประชุมสมาชิกคริสตจักรยะลาไดมีมติ
ใหตนเองเปนผูดแูลสถาน ีเนือ่งจากมอีาชพีใกลเคยีงกบังานวทิยุ
มากทีส่ดุ เพราะเปนโปรแกรมเมอร และเปดรานขายคอมพวิเตอร
และเครื่องอิเลคทรอนิกส  
 ขณะน้ี สถานีวิทยุคริสเตียนยะลามีผูดําเนินรายการ 
จํานวน 12 คน ซึ่งทุกคนทํางานดวยจิตอาสา ไมมีคาตอบแทน 
สวนแฟนรายการมีประมาณ 500 คนในสวนที่เปนสมาชิก
คริสตจักรยะลาอยางเดียว แตคาดวานาจะมีมากกวาน้ัน 
เนือ่งจากยังมผีูฟงท่ีไมไดนบัถอืศาสนาคริสตอกีจํานวนหน่ึงทีฟ่ง
รายการของสถานีนี้ ดวย
 ปจจุบันสถานีวิทยุคริสเตียนยะลาออกอากาศดวยคลื่น
ความถี ่ 200 วตัต ตามระเบยีบของคณะกรรมการกจิการกระจาย
เสยีง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.) 
สามารถสงสัญญาณในรัศมี 15 กิโลเมตร สถานีวิทยุสามารถ
สงสัญญาณถึงที่อําเภอแมลาน จ.ปตตานี
 “รายการสวนใหญจะเปนรายการที่เกี่ยวคําเทศนาท่ี
ผมดาวนโหลดคําเทศนาขององคกรคริสตเตียนตางๆ ใน



72

ประเทศไทยมาเปดฟงทุกวัน เชน องคกรส่ือมวลชนเสียงสันติ 
จ.เชยีงใหม และจากองคกรอืน่ๆ เปนตน เพือ่นาํไปเปดในสถาน”ี 
นายเกษมเลาใหฟงถึงเน้ือหารายการสวนใหญในสถานีวิทยุ
แหงนี้

นโยบายหลักคือ เพ่ือประชาชน
 สถานีวทิยคุริสเตียนยะลาเปนองคกรไมหาแสวงกําไรใดๆ 
และไมเปนกระบอกเสียงใหแกองคกรใดๆ ทั้งสิ้น “เพราะ
เปนสถานีวิทยุที่บริการใหกับประชาชนเทานั้น ดังน้ัน สถานี
ไมมีรับการโฆษณาเลย หรือแมแตองคกรของรัฐขอความ
รวมมือใหประชาสัมพันธ เชน จากกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) หรือแมแต
จดหมายขาวของโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต (DeepSouthWatch) สถานีตองขออภัย
เพราะไมสามารถที่จะออกอากาศได เพราะไมตรงนโยบาย
สถานวีทิย ุอยางกไ็รตาม ทางคณะกรรมการสถานีจะมกีารหารือ
ในเร่ืองเหลาน้ี เพ่ือที่จะนําสิ่งเหลานี้ออกอากาศ โดยท่ีไม
สงผลกระทบตอนโยบายหรอืบทบาทของสถานวีทิยแุตอยางใด” 
นายเกษม บอกเลาจดุยนืของการคดัเลอืกเนือ้หาออกอากาศ และ
ใหเหตุผลมากขึ้น
 “การท่ีสถานีไมออกอากาศตามท่ีหนวยงานรัฐขอความ
รวมมือน้ัน มีคําถามวาสถานีไมใหความรวมมือตอเจาหนาท่ี
หรอืเปลา ในฐานะทีเ่ราเปนประชาชนทีอ่ยูในพืน้ที ่เราถอืวาการ
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ใหความรวมของเราคือการออกอากาศคําเทศนาในแตละวันวา
มีการพูดคุยถึงเรื่องการการดํารงชีวิตในฐานะพลเมืองที่ดีเปน
อยางไร ดังน้ัน ในคําเทศนาท่ีออกอากาศบอกอยางชัดเจน
คณุลกัษณะพลเมอืงทีด่เีปนอยางไรแกชมุชนของเรา และพระเจา
สอนอะไรบาง” นายเกษมกลาว

สถานีวิทยุคริสเตียนยะลา ผูสรางสันติสุขในพื้นที่
 ผอ.สถานวิทยุวิทยุชมชนคริสเตียนยะลา ไดขยายความ
วา สันติภาพคือส่ิงที่เราทําไดใชวจนะของพระเจาในการสราง
สันติสุขในพ้ืนที่ เราคาดหวังวาคําสอนท่ีสถานีออกอากาศ
ทกุวันนัน้จะติดอยูกบัตวัสมาชิกคริสตจักรยะลา และเขาสามารถ
นําคําสอนเหลานี้ ไปเลาใหคนที่อยูรอบๆ หรือบุคคลที่ใกลชิดได
ฟงในคาํสอนรวมถงึทศันะหรอืมมุมองการตอบโตกบัปญหาทีเ่กดิ
ขึน้และความพ่ึงพอใจในแนวทางของพระเจาหรืออะไร เพราะใน
คัมภีรไดบอกวา “จงรักศัตรู หรือจงอธิฐานใหแกคนท่ีขมเหงตอ
เรา” คําสอนน้ีมันตรงกันขามความรูสึกของมนุษย หากสังคมมี
ทัศนะอยางน้ี ไมวาใครทํารายเรา เราไมมีหนาที่ที่จะแกแคน 
พระเจาเทานัน้จะจัดการให สิง่ทีเ่ราทําไดคอืหนาทีข่องความเปน
มนุษยที่ดี
 “ในแตละสัปดาหสมาชิกคริสตจักรยะลามีกิจกรรม
การต้ังอธิฐานตอสิ่งตางๆ ที่ทางสมาชิกคริสตจักรมีความ
ปรารถนา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สมาชิกคริสตจักรยะลาอธิฐานคือ ขอให
พระเจาเปล่ียนจิตใจของบุคคลท่ีอยูในความรุนแรง เพราะเรา
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มองวาส่ิงท่ีเขากระทํามีผูบริสุทธิ์ไดรับผลกระทบ สรางความ
รุนแรงเกินกวาเหตุ ซึ่งถามวาพระเจาพอใจหรือไม คําตอบคือ 
พระเจาไมพอใจ”
 “แตอยางไรก็ตาม เรามีความรูสึกวาสิ่งที่ทําเขาทํานาจะ
เรียกวากอการราย แตในมุมมองเขา เขาอาจจะมองวา ไมใช
เปนการกอการราย แตเขากระทําไปดวยเหตุผลอะไรบางอยาง
ของเขา”
 โดยสวนตัว นายเกษมมองวาปญหาความรุนแรงใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต เปนเร่ืองท่ียากเกินกวาที่มนุษยแกได 
เช่ือวาพระเจาเทานั้นที่ เปล่ียนใจคนเหลาน้ีได “ผมเคย
รวมประชุมที่ กสทช. ไดฟงผูที่ เคยผานความขัดแยงทาง
เชื้อชาติและศาสนาจากประเทศตางๆท่ัวโลก มาแบงปนทัศนะ
และคนหาทางออกจากความขัดแยง ไดฟงกรณีความขัดแยง
ในอาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย หลายคนพูดวาพระเจายื่นมือ
มาชวยแกปญหาความขัดแยงดวยการทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ
ในอาเจะห ซึ่งภายหลังจากการเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทําใหปญหา
ความขัดแยงและความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอาเจะหลดลง
อยางมาก”
 “ผมไมอยากทีจ่ะใหสิง่เหลานีเ้กดิในพืน้ทีข่องเลยเรา แต
ในเมื่อไมยอมหยุด จะรอใหพระเจายื่นมือมาจัดการหรือ ฉะนั้น 
ตองคิดเสียใหม กอนท่ีพระเจาจะย่ืนมือมาส่ังสอนเหมือนกับ
อาเจะห ผมจงึมคีวามหวงัวา พระเจาจะใชวธิกีารของพระองคใน
การแกปญหาในพ้ืนที่ ดวยการกระทําที่เกิดจากจิตใจท่ีมีความ
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ถูกตอง หรือการเปลี่ยนจิตใจของผูที่อยูในความรุนแรง” นี่คือ
ศรทัธาของนายเกษม ผูพยงุสนัติภาพอยางเงียบๆในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต.





 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นางสาว
อาอิชะฮ ตีมุง หรือ ‘กะซู’ นักจัดรายการ สถานีวิทยุ ‘ซัวรอกีตอ’ 
ของศนูยอาํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภาค
ภาษามลายู คลื่นความถี่ FM 88.75 MHz และ FM 91.75 MHz 
อีกหน่ึงผูทํางานดานสื่อของภาครัฐในชายแดนภาคใต โดยเนน
การขับเคล่ือนในเร่ืองสันติภาพแบบบริการสาธารณะผาน
รายการผูหญิง โดยใหผูฟงมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
มุงเปลีย่นทศันคตใิหมในครอบครวัสูสนัตภิาพ สรางความคดิใหม
ใหเยาวชน ไมยํ่าอยูที่เดิม1 

DSJ : สถานีวิทยุภาคภาษามลายูของ ศอ.บต. 
มีรายการใดบางที่เกี่ยวของกับสันติภาพ

‘Liputan Wanita’ : 
รายการวิทยุสรางทัศนะครอบครัวสูสันติภาพ

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4997

ยารีนา กาสอ 
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อาอชิะฮ : รายการหลกัๆ ของทางสถานีทีเ่กีย่วของกับสนัตภิาพ 
คือรายการ ‘ลีปุตัน วานีตา’ (Liputan wanita) หรือรอบรั้ว
เร่ืองผูหญงิ มเีน้ือหาท่ีเนนเร่ืองของผูหญงิ สถาบันครอบครัว เดก็
และเยาวชน และภาพรวมของสังคมที่เกี่ยวกับผูหญิง
 ในรายการมีการกลาวถึงเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกับกระบวนการ 
สันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีการดึงบทบาทระหวาง
ชุมชนกับบทบาทของสตรีมานําเสนอในรายการ เน่ืองจาก
เหตุไมสงบ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตสงผลใหผูหญิงไดรับ
ผลกระทบ ไปดวย เพราะฉะนั้นผูหญิงมุสลิมจึงตองเขมแข็งและ
เดินหนาตอไป
 ที่ผานมาเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่สงผลใหผูหญิง
สามารถสรางพลงัในการขบัเคลือ่นเรือ่งตางๆ ได แมกระทัง่เรือ่ง
การสรางสนัติภาพ เพราะการขบัเคลือ่นของกลุมผูหญงิสามารถ
ทาํไดสะดวกมากข้ึน เนือ่งจากผูชายสวนใหญมคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะ
ออกมาเคล่ือนไหวในเร่ืองน้ี เพราะผูชายอาจตกเปนเปาหมายใน
ทางไมดีได จึงทําใหตองการกลาวถึงเร่ืองบทบาทสถาบันครอบครัว 
และบทบาทของสตรีในพื้นที่เปนหลัก
 สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดสันติภาพ คือ การสรางหรือเปลี่ยน
ทัศนคติใหมใหกับครอบครัวของตนเองในแตละครอบครัว เชน 
โดยการทบทวนเร่ืองในอดีต สถานการณในปจจุบนั การเดินหนา
ตอในอนาคตวาควรตองดําเนินการในแนวทางใด ตองปลูกฝงเดก็
และเยาวชนรุนใหมมคีวามคดิใหม ไมยดึตดิกบัความคดิแบบซํา้ๆ 
เดมิๆ แมกระทัง่สถาบนัการศกึษากต็องสรางสิง่ใหมๆ  ขึน้มาดวย



79
เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

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. โดยมีรายการ “Suara Wanita” หรือ
เสยีงจากผูหญงิ เปนรายการเสริม ออกอากาศทุกวนัองัคาร เวลา 
15.00-16.00 น.
 สําหรับรายการ “Suara Wanita” มีการนําเรื่องราวของ
ผูหญิงที่เก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพมาพูดคุยในรายการ 
รวมท้ังการทํางานในสังคมของผูหญิง โดยเนนอาหารฮาลาล 
เปนตน โดยรายการนี้ มีนางวัญนะ ระเดนอาหมัด นายกสมาคม
นกัธรุกจิชายแดนใตของจงัหวดัยะลามาเปนผูดาํเนนิรายการหลกั 
และดิฉันเปนผูดําเนินรายการเสริม
 สวนรูปแบบรายการ Liputan wanita ในชั่วโมงแรก
เปนการพดูคยุเน้ือหาสาระ สวนชัว่โมงที ่2 จะเปดโอกาสใหผูฟง
โทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นในรายการ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับเนื้อหาที่พูดคุยในชั่วโมงแรก ตัวอยางเชน ในเรื่องจะ
ทําอยางไรท่ีจะกอใหเกิดสันติภาพ ผูฟงมีความคิดเห็นอยางไร 
และจะเดินตอไปอยางไร เราก็จะไดรูวาผูฟงหลายคนตองการ
ใหเปนไปอยางไร เพราะเราเปนสื่อจึงตองวางตัวเปนกลาง
ใหมากที่สุด โดยเปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มที่
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DSJ : กลุมเปาหมายของแตละรายการ
อาอีชะฮ : ไดแก กลุมประชาชนทั่วไป ผูหญิง หรือสถาบัน
ครอบครัว ท่ีตองการสรางเด็กและเยาวชนใหมีวิธีคิดใหมๆ  ข้ึนมา

DSJ : ในแตละรายการมีการสัมภาษณคนออกอากาศ
หรือไม อยางไร
อาอีชะฮ : มีการสัมภาษณสดในรายการ โดยใหผูที่เกี่ยวของ
ในประเด็นน้ันๆมาพูดคุยสดผานรายการ หรือมีการนัดแนะให
โฟนอินเขามาในรายการ

DSJ : การขับเคล่ือนของสถานีเพื่อชวยเหลือประชาชน
ในดานใดบาง
อาอีชะฮ : ทุกอยางตองเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดใหม 
ไมหมกมุนอยูกับส่ิงเดิมๆ สําหรับเด็กรุนใหมเราจะสรางให
พวกเขาคดิอยางไรกบัเรือ่งในอดตี ใหรูจกัแยกแยะใหเปนในเรือ่ง
ทีถ่กูปลกูฝงมา ไมวาความเปนจรงิทีเ่กดิขึน้จะเปนอยางไร แตเรา
ตองทําใหพวกเขารูจักการวางใหถูกที่ จะไดไมเกิดปญหาใน
ภายหลัง ทกุส่ิงทกุอยางท่ีทาํน้ัน เราไมอาจทราบวาเปนการแกไข
ปญหาหรือไม แตเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองแกไข
 อยางนอยส่ือวิทยุก็ทําใหประชาชนสามารถออกสู
โลกกวางได และสามารถรับรูขาวสารมากข้ึน บางคร้ังคนตาบอด
หรอืคนพกิารกอ็ยากออกสูสงัคม แตออกไปเหมอืนคนปกตไิมได 
แตพวกเขาก็มีไอเดียดีๆ ที่สามารถส่ือสารกับผูอื่นในสังคมได 
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เพราะฉะน้ัน สื่อจึงสามารถเปดโอกาสใหทุกคนไดเปนอยางดี 
ทําใหพวกเขามีความสุขจากการที่ไดระบายความในใจออกมา
ผานสื่อ

DSJ : เรื่องที่นาสนใจที่มีการนําเสนอในชวงนี้คือเรื่องใด 
สงผลตอสันติภาพอยางไร
อาอีชะฮ : สัปดาหที่ผานมา ไดหยิบยกประเด็นการเลือกผูนํา
ชมุชน เนือ่งจากเปนชวงการเลือกตัง้ทองถ่ิน จงึเนนเร่ืองการเลือก
คนดีมาปกครองหมูบานใหถูกตอง หรือวิธีคิดของการเลือกคน

DSJ : กระบวนการสันติภาพในมุมมองของคุณเปนอยางไร
อาอีชะฮ : มองวาการทํางานรวมกันโดยไมมีการแบงแยก ไมมี
การแยงชิงกัน ไมวาจะเปนเร่ืองตําแหนงหนาที่หรืองบประมาณ 
ซ่ึงแตละเร่ืองควรมีการวางระบบใหชัดเจนและถูกท่ีถูกทาง ปญหา 
ความขัดแยงก็ไมเกิดขึ้น
 ทั้งนี้ ตองมีการพูดคุยระหวางกันใหมากขึ้น เชน ในการ
วางตาํแหนงหนาทีข่องคน หากจะทาํงานรวมกนักต็องชวยเหลอื
ซึ่งกันและกัน จึงจะไมเกิดปญหามากมายตามมา เราตองเขาใจ
ใหมากขึ้นกับสิ่งที่เปนปญหา เราตองหาจุดแกปญหาใหถูกท่ี

 นี้ก็เปนอีกภาพความพยายามเล็กๆ ของการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพโดยผูหญิง.





 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติอําเภอเทพา ตั้งอยูที่
วัดลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา คล่ืนความถ่ี FM104.74 MHz 
เปนสถานีวิทยุอีกแหงหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มุงสราง
สันติสุขดวยหลักพุทธศาสนา กอตั้งโดยพระครูพิพัฒนเมธากร 
เจาอาวาสวัดลําไพล1 

5 ปแหงการกอตั้งสถานี
 พระครูพิพัฒนเมธากร เปดเผยวา จุดเร่ิมตนของการกอต้ัง 
สถานีวิทยุแหงนี้ เริ่มเมื่อป 2549 พระอาจารยเองอยากจัด
รายการวิทยุ แตเม่ือสอบถามสถานีวิทยุชุมชนท่ีอยูใกลๆ วัดลําไพล 
ปรากฏวาจะตองซื้อเวลา ราคาประมาณ 30,000 บาทตอเดือน 
ถือวาเปนราคาท่ีแพงมาก หลังจากน้ันจึงไดศึกษาถึงการจดทะเบียน 

วิทยุพระพุทธศาสนากลางไฟใต

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5004

ฮัสซัน โตะดง
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สถานีวิทยุดวยตัวเอง จนกระท้ังเม่ือป 2552 ไดดําเนินการ
จดทะเบยีนกอตัง้สถานวีทิยไุดสาํเรจ็ ใชงบประมาณ 1,300,000 
บาท ซึ่งเปนงบสวนตัว ซึ่งในชวงกอตั้งไดทําเร่ืองของบประมาณ
สนับสนุนจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) และสํานักสงฆแหงหน่ึง 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
สามารถฟงธรรมะไดโดยไมจําเปนตองไปท่ีวัด เพราะทุกวันนี้
ชาวบานเขาวัดนอยมาก เน่ืองจากตองใหเวลาสวนใหญกับการทํางาน 
เพ่ือใหชาวบานไดรูถึงหลักศาสนาพุทธท่ีถูกตอง เพราะคนท่ีรูหลัก 
พุทธศาสนาแลวจะเปนคนที่ใชชีวิตอยางมีความสุข ไมหลงใหล
อยูกับวัตถุนิยมมากเกินไป” พระครูพิพัฒนเมธากร บอกเลาในเจตนา
 “พระอาจารยเคยผลิตหนังสือเก่ียวกับธรรมะแจกชาวบาน 
ปรากฏวาชาวบานอานกันนอย ตอมาผลิตแผนซีดีธรรมะแจก
ชาวบาน แตชาวบานก็เปดฟงแค 40 เปอรเซ็นตเทาน้ัน เพราะ
ชาวบานสวนใหญไมมีเครื่องเลนซีดี และสุดทายใชวิธีชื้อวิทยุ
ราคาเครื่องละ 350 บาท แจกชาวบานที่ตองการ”
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 “ตอนน้ีแจกวิทยุไปแลว 450 เคร่ือง เพ่ือใหชาวบานเปดฟง 
รายการธรรมะของสถานี เพราะคิดวามนุษยทุกคนไมวาจะเปน
คนคริสต พุทธ หรืออิสลาม หากอยูในกรอบของศาสนาจะทําให
มีความสุขได ไมหลงใหลอยูกับวัตถุนิยมมากจนเกินไป”

สถานีวิทยุชุมชนอยูดวยประชาชน
 พระครูพพิฒันเมธากร ยงัเลาวา สถานีวทิยแุหงนีเ้ปนของ
ประชาชน อยูไดดวยประชาชนท่ีฟงรายการประจํา แฟนรายการ 
บางคนบริจาคเงินคาไฟแตละเดือน เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท
 “ไมสามารถบอกจาํนวนแฟนรายการได เพราะแตละครัง้
มีประชาชนโทรศัพทเขามาในรายการไมขาดสาย บางครั้งทําให
ผูดําเนินรายการไมมีเวลาพูดคุยดวยมากนัก นอกจากน้ี พระอาจารย 
ไดไปรวมงานตางๆของชาวบาน ก็จะมีชาวบานจํานวนหน่ึง
บอกวาฟงรายการสถานีวิทยุของพระอาจารยเปนประจํา”
 “สถานีวทิยแุหงนี ้เปนสถานีวทิยเุพือ่ใหบรกิารประชาชน
และไมแสวงหากําไร จึงไมมีโฆษณา ขณะเดียวยังเปดโอกาสคน
ทีส่นใจอยากจดัรายการไดมาจัดรายการได โดยไมตองซือ้เวลา”

บอกกลาวเลาขาน ความสัมพันธพุทธ-มุสลิม
 พระครูพิพัฒนเมธากร เลาใหฟงวา สําหรับรายการของ
ทางสถานี ประกอบดวย 1.รายการการศึกษา เปนรายการท่ีนําเสนอ 
ขาวสารท่ีเก่ียวกับการศึกษา 2.รายการปราชญชาวบาน เปนรายการ 
เกี่ยวกับยาสมุนไพรกับการรักษาสุขภาพ 3.รายการนายตนนํ้า 
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เปนรายการเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4.รายการธรรมะกับชีวิต และ 5.รายการสวดมนตพระ
 นอกจากนี้ยังมีการรายการ “เสียงจากเยาวชน” ทุกวัน
เสาร-อาทิตย เวลา 10.00 - 12.00 น. เปนรายการท่ีนําเร่ืองธรรมะ 
เกร็ดความรูและบทความตางๆ มาเลาในรายการ โดยมีนักเรียน
จากโรงเรียนชุมชนบานนากัน และโรงเรียนบานนามวง ต.บานโหนด 
อ.สะบายอย จ.สงขลา ประมาณ 20 คน สลับหมุนเวียนกันเปน
ผูดําเนินรายการ
 “การใหเด็กๆ เหลาน้ีมาจัดรายการ เพ่ือใชเวลาวางในวันหยุด 
ใหเปนประโยชน และเพือ่ใหเด็กกลาแสดงออกในทางทีถ่กูตอง”
 สวนรายการของพระอาจารยเอง คอืรายการ “บอกกลาว 
เลาขาน” ทกุคนืวนัจนัทรถงึวนัศกุรเวลา 22.00 – 23.00 น. เปน
รายการทีน่าํสถานการณปจจุบนัมาบอกเลาในรายการ พรอมนาํ
หลักพุทธศาสนาท่ีถูกตองมาเปรียบเทียบ เชน สถานการณการเมือง 
การปกครองเปนอยางไร และเปรียบเทียบกับหลักพระพุทธศาสนา 
ในเร่ืองการเมืองการปกครองที่ถูกตองวาเปนอยางไร เปนตน 
รายการน้ียังเปนรายการใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาครอบครัว มี
ชาวบานโทรศัพทเขามาปรึกษาจํานวนมาก บางครั้งมีคนมุสลิม
โทรศัพทมาปรึกษาดวย ในรายการยังกระตุนใหคนไทยรกัการอาน
หนงัสอื เนือ่งจากคนไทยอานหนังสือปละ 8 บรรทัด ซึง่นอยมาก
 “ในรายการยังเลาเร่ืองการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน
สมัยกอนระหวางคนไทยพุทธกับคนมุสลิมในพื้นที่ เพื่อให
บรรยากาศเหลานั้นกลับมาอีกครั้ง” พระอาจารย ยังใหขอมูล
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อีกวา ยังมีรายการ “สานใจสูสันติ” จัดโดยทหารจากหนวย
เฉพาะกจิสงขลา (ฉก.สงขลา) กบัตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
จาก ฉก.ตชด 433 เปนรายการสงเสริมการอยูรวมอยางสันติสุข
ในความหลากหลายทางความเช่ือและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ซึ่ง
ถือเปนรายการหน่ึงท่ีสงเสริมกระบวนการสรางสันติภาพในพ้ืนท่ี
 รายการ “วฒันธรรมสญัจร” เปนรายการเกีย่วกบัการให
ประชาชนอนุรกัษวฒันธรรมของคนไทยไมใหสญูหาย จดัรายการ
โดยเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเทพา
 “การใหหนวยราชการเหลานี้มาจัดรายการ เพราะ
พระอาจารยมองวา การบริหารองคกรจําเปนตองใหหนวยงาน 
อื่นๆ เขามารวม เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว”

ตองสรางบรรยากาศการอยูรวมกันอยางเขาใจ
 พระครูพิพัฒนเมธากร กลาวทิ้งทายวา ทางออกของ
ปญหาในพ้ืนที่ คือตองสรางบรรยากาศของการรวมกันอยาง
เขาใจระหวางคนไทยพทุธกบัมสุลมิ หรอืสรางความสนทิสนมกัน
ใหเหมือนเดิมอีกครั้ง และตองใหเด็กนักเรียนคนไทยพุทธและ
มสุลมิในพ้ืนที ่เรียนในโรงเรียนเดียวกันตัง้แตเด็กๆจนถึงวยัผูใหญ 
เพราะสิ่งนี้จะทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันและสามารถที่จะ
ลดความหวาดระแวงกันไดดีที่สุด
 แงนี ้ชองทางการส่ือสารของเครือขายคนไทยพุทธในพ้ืนท่ี
กําลังถูกรื้อฟนขึ้นมา เพื่อเปนสวนหนึ่งใน “สนามสันติภาพ” ที่
ตองการผูคนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม.





 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณ นายซาฮารี 
เจะหลง นักจัดรายการวิทยุ ‘Bicara Patani’ เผยคุยทุกเร่ือง
ที่คนปาตานีตองการ เพื่อความเปนหน่ึงของคนปาตานี ที่
หมายรวมถึงคนมุสลิม พุทธ จีน และคริสตในชายแดนใต 1 

 โดยนายซาฮารี พูดถึงรายการวิทยุที่ตัวเองรับผิดชอบซ่ึง
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.”

วิทยุ ‘Bicara Patani’ 
คุยทุกเรื่องที่คนปาตานีตองการ

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5057

โซเรดา หะยีมะสาและ 
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 สําหรับรายการวา Bicara Mingguan เนื้อหาสวนใหญ
เปนเรือ่งเบาๆ และการสรปุขาวในรอบสัปดาห บางชวงนาํเสนอ
เรื่องการลงพื้นที่ชุมชนตางๆ ในนามสํานักขาว Wartani และ
อาสาสมัครเครือขายวิทย ุในรายการเนนการส่ือสารสองทาง โดย
ผูฟงสามารถโทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็นในรายการได
 สวนรายการ Bicara Patani มีนักจัดรายการ 2 คน คือ 
ตนเองกับนายตูแวดานียา ตูแวแมแง เนื้อหารายการคอนขาง
หนกั เนนการวิเคราะหสถานการณภาคใต ความรุนแรง สนัตภิาพ 
ประวัติศาสตร และทุกเรื่องที่เปนความตองการของคนปาตานี
 “รายการน้ีแบงเปน 2 ชวง คือคร่ึงช่ัวโมงแรกเปนการ
วิเคราะหสถานการณ จากน้ันคร่ึงชั่วโมงหลัง เปดโอกาสใหผูฟง
โทรศัพทเขามาแสดงความคิดเห็น เมื่อเนื้อหาเปนเรื่องหนักๆ 
แนนอนคนก็ยอมแสดงความเห็นหนักๆไปดวย บางคนพูดถึง
เรื่องเอกราชผานรายการเลยก็มี”
 “จุดประสงคของรายการนี้มี 3 ประการ คือ 1.การ
กระจายขอมูลขาวสาร ซึ่งกลุมผูฟงสวนใหญเปนผูใหญมีอายุ 
40 ปขึ้นไป 2.เปนการเปดพื้นท่ีกลางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะให
ทกุคนไดรวมแสดงความคดิเหน็ได 3.สรางความเปนหนึง่เดยีวให
ชาวปาตานี ตามสโลแกน Satu Patani” ชายหนุมเลาใหฟงถึง
แนวคิดการขับเคล่ือนการสรางความเปล่ียนแปลงทามกลาง
สถานการณความขัดแยงในพ้ืนที่ชายแดนใต/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 เช่ือมกับเวที 
Bicara Patani ที่จัดตามพ้ืนท่ีตางๆ และไมใชแคพูดเร่ือง
สนัตภิาพอยางเดยีว แตเปนการเปดพืน้ท่ีใหคนปาตานสีามารถ
พูดไดทุกเร่ืองท่ีพูดได เชน เรื่องความไมเปนธรรม สิทธิ 
การกําหนดอนาคต การวางวิสัยทัศน และกําหนดชะตากรรม
รวมกันของคนปาตานี เปนตน” ซาฮารี เลาใหฟงถึงความ
มุงมั่นในกลุมเพื่อนและเครือขายที่ทํางานรวมกัน.





 ‘อัตตัรฯ เรดิโอ’ วิทยุของโรงเรียนสอนศาสนา สื่อเพื่อ
การศกึษาของชาวนราธวิาส เปดพ้ืนทีใ่ห ‘ชมุนมุนกัขาวเยาวชน’ 
ใหกลาแสดงออกปูพื้นฐานพูดอยางมีหลักการ คิดอยางมีเหตุผล 
จุดเชื่อมระหวางชุมชนกับราชการ1 

จุดกําเนิด ความเปน ‘อัตตัรฯ เรดิโอ’
 นางสาวเจนน่ี เสารพูล หรือ นางสาวรัชนี บินยูโซะ 
กรรมการบริหารและหัวหนาฝายรายการสถานีวิทยุอัตตัรฯ 
เรดิโอ หรือ สถานีวิทยุโรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน อ.เมือง จ.นราธิวาส เลาถึง
ความเปนมาของสถานีวิทยุแหงนี้วา นายอูมาร ตอยิบ ผูรับ
ใบอนุญาตของโรงเรียนเปนผูกอตั้งเม่ือป 2552 เนื่องจาก

‘อัตตัรฯ เรดิโอ’ 
พื้นที่ของนักขาวเยาวชนชายแดนใต

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5089

ซอฟยะห ยียูโซะ 
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ไมสะดวกในการเดินทางไปสอนศาสนาตามที่ตางๆ ในพื้นท่ี 
จึงคิดตั้งสถานีวิทยุประจําโรงเรียนขึ้นมา
 ตอมาป 2553 ไดขยับขยายสถานีวิทยุใหมีรูปแบบและ
เนื้อหารายการที่หลากหลายมากขึ้น “อัตตัรฯ เรดิโอ เปน
สวนหน่ึงของมูลนิธิอิสลามเพ่ือการศึกษา เจาของโรงเรียน
อัตตัรกียะหอิสลามียะห มีสโลแกนประจําสถานีวา ‘วิทยุเพื่อ
การศกึษาของชาวนราธวิาส’ เปนสือ่ทีใ่หความรูเกีย่วกบัศาสนา
อิสลามในลักษณะบรรยายธรรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 
ครอบครัวและการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน”
 สวนรายการท่ีออกอากาศคอนขางหลากหลาย เชน 
ศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตมุสลิม ติวเตอรวิชาตางๆ การเรียน
อัลกุรอาน เสียงมุสลีมะห สุขภาวะทางจิต สารพันความรู ขอมูล
เกี่ยวกับอาเซียน รายการขาว เปนตน
  เปนชองทางการส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนกับชุมชน และ 
มรีายการพเิศษในวนัสําคญั เชน การบรรยายธรรมเนือ่งในโอกาส
วันขึ้นปใหมของอิสลาม ความสําคัญของเดือนรอมฏอน ความรู
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ เปนตน นอกจากนี้
ยังเปนพ้ืนที่กลางใหหนวยงานตางๆ ที่ตองการสื่อสารกับชุมชน
ดวย ซึ่งผูจัดรายการสวนใหญเปนบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งฝาย
รายการของสถานีวทิยจุะคัดเลือกตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
 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
ในชวงพักเท่ียงและหลังเลิกเรียน ซึง่เปนนกัเรียนจากองคกรตางๆ 
ในโรงเรียน เชน องคกรแกนนํานกัเรียน องคกรพ่ีชวยนอง องคกร 
อย.นอย เปนตน และตอไปจะใหโอกาสนักเรียนฝกการนําเสนอ
ขาวสั้น 5 นาทีในรายการ “อัตตัรเลาขาวดี” ชวงพักกลางวัน 
เวลา 12.00 -12.05 น.” นางสาวเจนน่ี เลาใหฟงถึงจุดเชื่อมตอ
ระหวางนักเรียนกับสังคมนอกหองเรียน
 “ในการดูแลนักเรียนนักจัดรายการวิทยุนั้น ถาเปน
นกัจดัรายการเดมิกจ็ะมกีารประชมุประจาํเดอืนเพือ่ประเมนิผล
การทํางานและหาแนวทางพัฒนาตอไป สวนนักจัดรายการใหม
ก็จะมีการอบรมกอนออกปฏิบัติการจริง”
 เมื่อป 2555 ที่ผานมา มีการต้ังชุมนุมนักขาวเยาวชนใน
โรงเรียน โดยมอบหมายเธอเปนอาจารยที่ปรึกษา และเปน
กจิกรรมหนึง่ของสถานวีทิย ุ“พยายามคดิวา ตวัเองเปนแคพีเ่ลีย้ง
เพื่อเปดพื้นที่กวางทางความคิดใหพวกเขา บางทีรูสึกวา เด็กๆ 
พวกน้ีมีความคิดไกลกวาเราเยอะ” นางสาวเจนนี ยอมรับกับ
ขอเท็จจริงน้ี
 “ชมุนมุนกัขาวเยาวชนเปนชุมนุมของนกัเรยีนช้ัน ม.ปลาย 
มีนักขาวประมาณ 50 คน ซึ่งนอกจากจะติดตามขาวสารใน
โรงเรียนแลว หากมีกิจกรรมตางๆ หรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจใน
ชมุชน นกัเรยีนกจ็ะออกไปทาํขาว แลวมานาํเสนอในหนาเฟสบุค 
‘ATT Young Reporter’ ดวย”
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  จากน้ันจะมีการคัดเลือกขาวในหนาเพจนี้มานําเสนอใน
รายการ “อัตตัรเลาขาวดี” ตอไป บางคร้ังเมื่อเกิดเหตุเฉพาะกิจ
ในสังคม เชน นํ้าทวมครั้งใหญที่กรุงเทพ การอพยพของ
ชาวโรฮิงยา นักเรียนในชุมนุมนักขาวเยาวชนก็จะทําหนาท่ี
เปนสื่อกลางดวยการรับบริจาคเงินชวยเหลือคนที่กําลังประสบ
ความเดือดรอน
  สาํหรบันักขาวประจาํรายการ “อตัตรัเลาขาวด”ี กจ็ะมา
จากการคัดเลือกของสถานีวิทยุ แตละปมีนักเรียนที่สนใจเปน
จํานวนมาก แตก็จะไดรับเลือกประมาณ 10 คนเทานั้น โดย
ผานการสมัภาษณและการทดลองอานขาว จากน้ันเขาอบรมและ
ฝกปฏิบัติงาน
  “การเปดโอกาสใหนกัเรยีนจัดรายการวทิย ุทาํใหนกัเรยีน
กลาแสดงออกมากข้ึน สามารถพูดบนพ้ืนฐานของเหตุผลไดดี 
และยอมรับความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพราะถาจะเปนนักจัด
รายการวิทยุก็ตองมีสิ่งเหลาน้ี ถาไมมีก็คงไมสามารถเปนได”
 สวนจุดเช่ือมตอระหวางชุมชนกับราชการน้ัน ก็เปน
อีกบทบาทหนึ่งของอัตตัรฯ เรดิโอคือการเปดพื้นที่ใหหนวยงาน
ราชการเขามาจัดรายการ เชน ทหาร ตํารวจ นําขาวสารจาก
หนวยงานเลาสูชุมชน ทําใหเปนจุดเชื่อมระหวางชุมชนกับ
หนวยงานราชการ ลดชองวางของความไมเขาใจกันไดในระดับหน่ึง
 ในอนาคตอัตตัรฯ เรดิโออยากใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจดัรายการวทิยดุวย ขณะน้ีกาํลงัสรางฐานขอมลูของบคุคล
ในชุมชนเพื่อวางแผนการจัดรายการตอไป
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เสียงนักเรียนนักจัดรายการ
 นางสาวอลิสา บินรัตนแกว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดมีโอกาสเขามาเปนนักจัดรายการ กลาววา ทําให
ไดพัฒนาดานการพูดมากขึ้น เพราะการพูดที่ดีไมใชแคพูดได
ลืน่ไหลเทานัน้ แตตองมหีลกัการทีท่าํใหการพดูมคีวามนาเชือ่ถอื 
สงผลใหตองฟงคนอื่นพูดมากขึ้น อานมากขึ้น เพื่อนํามากลั่น
เปนขอมูลในการจัดรายการ
 “หลังจากจดัรายการแลว กม็ผีลสะทอนกลบัมาวาการพดู
ของเราเปนอยางไร ทําใหเราตองพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นเรื่อยๆ 
ถาไมไดเปนนักจัดรายการ ดิฉันก็พูดไปเร่ือยๆ ตามประสา
คนชอบพูด แตคงไมตองฟงมาก อานมาก และไมรูวาการพูด
ของเราเปนอยางไร”

 แงนี้ “เสียงในสนามสันติภาพ” ไดขยายขอบเขตและ
เปดพื้นที่ใหนักขาวเยาวชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมดวย.





 โรงเรียนนักขาวชายแดนใต (DSJ) สัมภาษณพิเศษ 
‘แวหามะ แวกือจิก’ ผูอํานวยการมีเดียสลาตัน สื่อวิทยุชุมชน
ชื่อดังในชายแดนใต เจาของรายการโลกวันนี้ กับบทบาทการ
สรางพื้นที่กลางเพื่อสันติภาพที่ฟาฏอนีย1 
 ในความพยายามสรางสันติภาพที่ฟาฏอนีย มีรายการ
วิทยุในพื้นที่ไมกี่แหงที่กลาเปดขอมูลเชิงลึกและใหคนแสดง
ความเห็นผานรายการได หนึ่งในน่ันคือรายการ “โลกวันนี้” 
(Dunia Hari Ini) ของ “สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน” 
หรือ “มีเดียสลาตัน” ที่ออกอากาศครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาสและบางสวนของสงขลา ในเวลา 2 ทุม
ทุกวันจันทรถึงศุกร

‘แวหามะ แวกือจิก’ : 
เสียงที่ ไมหลั่งเลือด พื้นที่สันติภาพของ ‘Media Selatan’

1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมืื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4611

มูฮําหมัด ดือราแม 
ฮัสซัน โตะดง 
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 หากจัดรายการแบบน้ีกอนหนาน้ี อาจถูกมองวาจะ
กระทบกับความมั่นคงของชาติได แตตอนนี้ไมเปนอยางนั้นแลว 
เพราะอะไร นายแวหะมะ แวกือจิก ผูอํานวยการมีเดียสลาตัน
จะอธิบายเรื่องน้ี ดังนี้

DSJ: รายการโลกวันนี้ เปนรายการลักษณะไหน
และสําคัญอยางไร?
นายแวหามะ : ทุกรายการของสถานีมีความสําคัญทั้งหมด 
รวมทั้งเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ที่มีรายการเฉพาะในเรื่องนี้ 
คือรายการโลกวันน้ี โดยเรายึดแนวคิดที่วาประชาชนตองมี
สวนรวม และสะทอนความตองการท่ีแทจริง เราทําหนาที่เปน
พื้นที่กลางใหประชาชนมาพูดคุยเรื่องสันติภาพ
 รายการ Dunia Hari Ini เริ่มออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 
2556 หลังจากการลงนามการพูดคุยสันติภาพระหวางตัวแทน
รฐับาลไทยกับขบวนการบีอารเอน็เม่ือวนัที ่28 กุมภาพันธ 2556
เหตุที่จัดรายการน้ีขึ้นมา เนื่องจากการพูดคุยสันติภาพดังกลาว 
มีเพียงฝายรัฐไทย (Party A) กับบีอารเอ็น (Party B) เทานั้น 
แตที่จริงในกระบวนการการพูดคุยสันติภาพนั้น คนที่สําคัญ
มากท่ีสุดคือประชาชน (Party C)
 ดังน้ัน ผมจึงทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพูดคุยสนัตภิาพดังกลาว 
ทําใหเปนรายการที่ประชาชนสนใจมาก
 ชวงแรกๆ ผมดาํเนนิรายการคนเดยีว ตอมามคีณุอัสโตรา 
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โตะราแม อดีตนักขาวและคอลัมนิสตในประเทศมาเลเซีย 
มีความสัมพันธกับคนมาเลเซียอยางดี มาเปนผูดําเนินรายการ
คูกับผม บางครั้งมีการเชิญคนอื่นมารวมรายการดวย
 ในชวงแรกๆ มีขอผิดพลาดบาง เพราะเปนเรื่องใหมของ
สังคมท่ีนี่ เราจึงพยายามจะทําหนาที่ใหดีที่สุด โดยพัฒนา
ความรูไปดวยเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากที่สุด
 เราพยายามใหทกุฝายมาพดูคยุในรายการนี ้ทัง้เจาหนาท่ี
รัฐ ประชาชน รวมท้ังผูที่คิดเห็นตางจากรัฐ แมกระท่ังฝาย
ขบวนการบีอารเอ็น(ยูแว) เพราะเราเชื่อเสมอวา การมีสวนรวม
ของทุกๆฝายในการพูดคุย นําเสนอและรับฟง สุดทายจะได
กระบวนการสันติภาพที่เปนจริงมากที่สุด

DSJ: ชวยเลาใหฟงถึงการตัดสินใจสัมภาษณ 
‘ฮัสซัน ตอยิบ’ – ‘พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร’ 
ออกอากาศในสถานีวิทยุชุมชน
นายแวหามะ : ที่ผานมา ทางรายการไดนําเสียงใหสัมภาษณ
ของนายฮสัซนั ตอยบิ แกนนาํขบวนการบอีารเอน็มาออกอากาศ
ดวย เพราะกอนหนาน้ัน นายฮัสซัน ไดออกแถลงการณ
ผานเว็บไซตยูทูปมา 3-4 ครั้ง ซึ่งเกิดคําถามมากมายแตไมมี
คําตอบ
 ดังนั้น การท่ีมีเดียสลาตันนําเสียงสัมภาษณนายฮัสซัน
มาออกอากาศได กจ็ะสามารถตอบขอสงสัยตางๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ไดบาง
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 หลังจากนั้นมีเดียสลาตันไดสัมภาษณสด พล.ท.ภราดร 
พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ดวย
เพื่อการถวงดุลกันทั้ง 2 ฝาย

DSJ : ทําไมถึงกลาจัดรายการลักษณะนี้ ?
นายแวหามะ : ผมคิดวา วิทยุไมแคใชเผยแพรศาสนาหรือ
ใหความรูอยางเดียว เรื่องสถานการณปจจุบันก็เปนเร่ืองสําคัญ
ที่สถานีวิทยุตองนําเสนอ ซึ่งตอนน้ีโอกาสเปดกวางมากข้ึน 
โดยเฉพาะหลงัการลงนามการพดูคยุสนัติภาพ แตหากจดัรายการ
ลักษณะน้ีกอนหนานั้น ก็อาจเปนอันตรายได
 ทีส่าํคญัจะทาํอยางไรใหประชาชนรบัรูเรือ่งสนัติภาพมาก
ขึ้น รูวาอะไรคือการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และรูวาทั้ง 2 ฝายมีขอ
ตกลงอะไรบาง โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมี
ขอเสนอแนะเพ่ือใหการพูดคุยสันติภาพมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน
 ถามวากลัวหรือไม ตอบไดเลยวากลัว เพราะในอดีต
ผมไมเคยเห็นรัฐไทยใชแนวทางสันติภาพในการแกปญหา 
นอกจากใชความรุนแรง หากเราไมเริ่มทํา แลวใครจะมาทํา 
แมจะมีความเสี่ยงก็เปนเร่ืองของอัลลอฮฺ
 สิ่งสําคัญคือเราตองมีการถวงดุลกันระหวางท้ัง 2 ฝาย 
เพื่อไมใหถูกมองเปนเครื่องมือของฝายใดฝายหน่ึง

DSJ : หลังจากออกอากาศไประยะหนึ่งถูกมองอยางไร ?
นายแวหามะ : ชวงแรกๆ ฝายบีอารเอ็นมองวาเปนสถานีวิทยุ
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ของรัฐหรือเปลา สวนฝายรัฐก็มองวาเปนรายการของบีอารเอ็น
หรือเปลา ผมถูกสงสัยจากทั้ง 2 ฝาย
 ผมเคยถูกเจาหนาที่รัฐเชิญไปถามวา ทําไมถึงจัดรายการ
โลกวันนี้ ผมอธิบายวา ถาเปรียบประชาชนในพ้ืนท่ีเหมือน
นํ้าเต็มแกว ถาไมเทออกสิ่งใหมๆก็จะเขาไปไมได
 ตัวอยางเชน ถาประชาชนท่ีนี่ตองการเอกราชอยางเดียว 
พวกเขาก็ไมเอาอยางอื่นเลย ผมจึงจัดรายการน้ี เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความรูตางๆ ใหคนมีที่แสดงความคิดเห็นได 
ก็จะเปนการเทนํ้าในแกวออกมานิดหนึ่ง เพื่อใหสามารถนํา
นํ้าใหมใสเขาไปไดบาง
 ไมอยางนัน้จะเหมอืนกบันํา้ในบงึ ถาไมมนีํา้ใหมมาเปลีย่น
มันก็จะเนาเสียไป ความคิดของคนก็เชนกัน ถาเราไมสามารถ
เปลี่ยนความคิดของเขาได มันก็อันตรายมาก
 สวนฝายบีอารเอ็น ผมก็ตอบไปวา หากการพูดคุย
สันติภาพมีแตฝายบีอารเอ็นกับรัฐไทยเทาน้ัน โดยไมเปดโอกาส
ใหประชาชนรับรู ผมคิดวา บีอารเอ็นเองนั่นแหละที่กดขี่
ประชาชนปาตานี เพราะไมเปดโอกาสใหแกประชาชนมีสวนรวม
เลย ทั้ง 2 ฝายจะเขาใจผมมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับอัลลอฮฺ

DSJ : ผูฟงสวนใหญแสดงความคิดเห็นอยางไรในรายการ?
นายแวหามะ : ผมเรยีกรายการน้ีวา Revolution Radio เพราะ
ไมมสีถานีวทิยใุดในพ้ืนทีจ่ดัรายการลักษณะน้ีมากอน ประชาชน
จึงใหการตอบรับที่ดี ทําใหมีกําลังใจมากข้ึน
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 ในชวงแรกๆ บางคนพูดแรงมาก ตองการเอกราชอยางเดียว 
ผมจึงบอกไปวา เราตองมีความฉลาดในการส่ือสารผานรายการ
วทิย ุทาํใหชวงหลงัๆ ประชาชนเขาใจมากขึน้ คนพดูแรงๆ ลดลง 
มมีารยาทมากขึน้ ทีส่าํคญัมหีลายขอเสนอทีเ่ปนประโยชนตอการ
พูดคุยสันติภาพอยางมาก
 อยากใหสถานีวทิยอุืน่ๆ จดัรายการลักษณะน้ีมากข้ึน เพือ่
ชวยกันสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการแกปญหาในหนทาง
สนัติภาพ เพราะสันตภิาพท่ีแทจริงจะเกิดข้ึนก็ตอเมือ่ทุกภาคสวน 
เขามามีสวนรวมกับการพูดคุยสันติภาพ

DSJ: มีคนที่พูดผานรายการแลวไดรับอันตรายหรือไม?
นายแวหามะ : ไมมี เพราะทางสถานีจะปกปดชื่อและหมายเลข
โทรศัพท อยากใหคนท่ีมีความเห็นท่ีแตกตางกัน หรือคนท่ีไมเห็น
ดวย กับการพูดคุยสันติภาพ ไดโทรศัพทเขามาพูดคุยในรายการ
บาง เพราะมเีดยีสลาตนัไมมธีงวา การแกปญหาจะตองเปนอยาง
นั้นอยางนี้ แตคําตอบอยูที่ประชาชน
 หลายคาํถามทีม่คีนถามในรายการ มกีารโตตอบกนัไปมา 
ระหวางผูฟงดวยกันเอง สิ่งนี้เปนตัวดึงดูดใหคนสนใจรายการ
โลกวันน้ี ซึ่งตางกับรายการอื่นที่ผูดําเนินการพูดเองหรือ
ใหคนนอกพูดแทนคนปาตานี

DSJ : ขอยอนไป.....กวาจะมาเปน “Media Selatan”
นายแวหามะ : กอนจะมาเปนสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
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สลาตัน มีจุดเร่ิมตนมาจากเมื่อป 2546 สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
(INN) ไดเขารวมทุนกับสหกรณออมทรัพยอิสลามปตตานี 
เพื่อเปดรายการรวมดวยชวยกันในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเชาเวลาของสถานีวิทยุ ม.อ.ปตตานี ออกอากาศวันละ 
2 ชั่วโมง
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 ตอมาวันที่ 1 สิงหาคม 2547 หลังเกิดเหตุไมสงบแลว 
สํานักขาวไอเอ็นเอ็นเห็นวาสื่อจะนําเสนอขาวสารที่ประโยชน
ตอคนในพื้นที่ได จึงขยายใหครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด และ 
4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จึงยายไปเชาเวลาของสถานีวิทยุทหาร 
3 สถาน ีโดยมีสถานวีทิย ุกวส7.ยะลาเปนแมขาย เชือ่มสญัญาณ
ไปยังสถานีวิทยุ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ท่ีจังหวัดปตตานีและ กวส.6 
ที่จังหวัดนราธิวาส
 ภารกิจหลักๆ ของรายการ คือ 1.ลดความหวาดระแวง
ของคนในพื้นที่ 2.ขจัดความยากจน 3.ลดชองวางทางความรู
ที่จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
 ตอนนั้นไดรับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเปน
อยางดีและเปนรายการวิทยุแหงแรกในพ้ืนที่ที่มีการส่ือสาร 
2 ทาง คือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถโทรศัพทแสดงความ
คิดเห็นผานรายการได แทนท่ีจะใหผูดําเนินรายการพูดอยู
คนเดียว ขณะน้ันมีประชาชนสมัครเปนสมาชิกของรายการ 
ประมาณ 4,000 คน
 จุดเดนของวิทยุรวมดวยชวยกันในตอนนั้น คือการ
ทําหนาที่ประสานระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในพื้นท่ี 
รวมทั้งประสานภาคธุรกิจกับประชาชนในพื้นที่ดวย
 แตนาเสียดาย เมื่อป 2552 อุดมการณของสํานักขาว
ไอเอ็นเอ็นเปล่ียนไปเนนหากําไรมากข้ึน ซึง่ขณะน้ันสถานการณ
ในพื้นที่ไมเอื้อตอการทําธุรกิจ รายการน้ีจึงถูกยุบไป
 จากนั้น จึงเรียกแกนนําสมาชิกประมาณ 350 คน 
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มาประชุมกันที่จังหวัดยะลา เพื่อชี้แจงถึงความจําเปนในการ
ยุบรายการ แตที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทตองการใหมีรายการ
วิทยุรวมดวยชวยกันตอไป จึงกลายเปนภาระหนัก ประกอบกับ
วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาพอดี ทําใหเรามีทางออก จึงตั้งสถานีวิทยุ
ชมุชนเปนสถานีวทิยรุวมชวยกนัและเปล่ียนชือ่เปน “สถานวีทิยุ
รวมดวยชวยกันสลาตัน” โดยต้ังสถานีวิทยุชุมชนคร้ังแรก
ที่จังหวัดยะลา
 แตวิทยุชุมชนไมคลอบคลุมพื้นที่ ทําใหคนในจังหวัด
ปตตานีบางสวนไมสามารถรับฟงได จึงแกปญหาโดยเช่ือมสัญญาณ
กับสถานีวิทยุ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ที่ปตตานี แตไมสามารถเช่ือม
สัญญาณกับสถานีวิทยุ กวส.6 นราธิวาสได จึงเชาสัญญาณ
ของสถานีวิทยุชุมชนตางๆ ในจังหวัดนราธิวาส ทําใหสามารถ
ดําเนินการไดระดับหน่ึง
 ตอมา ป 2553 ไดยายสถานีแมขายมาต้ังที่ปตตาน ีแลว
เชือ่มสญัญาณไปทีจ่งัหวดัยะลาและนราธวิาส โดยยกเลกิสญัญา
กับสถานีวิทยุกอ.รมน.ภาค 4 สน.
 การทํางานของมีเดียสลาตันตองประคับประคองมาตลอด 
เนื่องจากมีงบประมาณไมมาก แตทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ
ทําใหสามารถอยูได
 ตอมาป 2555 ดวยความประสงคของพระเจา มีทุนจาก
ตางประเทศมาสนับสนุนมีเดียสลาตัน ในภารกิจ 2 หลัก คือ 
1.ธรรมาธบิาล 2.ประชาธปิไตยและมกีารสวนรวมของประชาชน 
ทําใหมีเดียสลาตันมีสีสันมากข้ึน กลายเปนส่ือวิทยุท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี
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DSJ : เปาหมายของมีเดียสลาตัน
นายแวหามะ : เปาหมายหลัก คือการเปนพ้ืนท่ีกลางให
ทุกภาคสวนมามีสวนรวม เพื่อนําสันติภาพท่ียั่งยืนและถาวร
มาสูพื้นที่ และเปนสันติภาพที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
นอกจากน้ียังตองการเปนสวนหน่ึงในการสรางความเขาใจแก
ทุกภาคสวนดวย
 ส่ิงที่ตระหนักอยูตลอดเวลา คือ มีเดียสลาตันปวารณา
ตัวเองเสมอวา เปนสื่อของคนในพ้ืนที่ อะไรที่สามารถตอบโจทย
แกพื้นที่ได สิ่งน้ันคือภารกิจของเรา เพราะเราตระหนักเสมอวา 
คนท่ีแกปญหาไดที่สุดคือประชาชนในพ้ืนที่ แตเราก็ไมปฏิเสธ
คนนอก
 เราตองการใหคนในพื้นที่สามารถยืนบนลําแขงของ
ตัวเองไดดวยความรูที่เทาทัน ไมตกเปนเครื่องมือของฝายใด
ฝายหนึ่ง เราไมไดเปนกระบอกเสียงใหฝายใดฝายหน่ึง แตจะ
ทาํหนาทีเ่ผยแพรองคความรูทกุๆ เรือ่งทีค่ดิวาสงัคมตองชวยกัน
เติมเต็ม
 ปจจุบันคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
สลาตันเกือบคลอบคลุมทุกพื้นที่แลว ยกเวนบางพื้นที่ของ 
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
ติดต้ัง ในพื้นที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลาใหสามารถรับฟง
ไดดวย
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 เพื่อเปลี่ยนสนามความขัดแยงและความรุนแรง ไปสู 
‘สนามสันตภิาพ’ ทีส่ามารถดึงเสียงจากคนในพ้ืนทีใ่หมสีวนรวม
ในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต/ปาตานี อันนําไปสูการ
กําหนดชะตากรรมของตนเองในอนาคตใหได.

 สามารถฟงรายการวิทยุมีเดียสลาตันได 
 ที่จังหวัดปตตานีทางคลื่น 91.50 MHz 
 จังหวัดยะลา 96.25 MHz 
 และจังหวัดนราธิวาส 101.MHz 
 หรือที่เว็บไซต www.rdselatan.com





 ‘อัสโตรา โตะราแม’ หรือท่ีรูจักในนาม ‘อัสโตรา ญาบัต’ 
อดีตนักขาวท่ีผานงานตางประเทศมายาวนานและเปนอดีต
นักจัดรายการวิทยุ “โลกวันนี้ Dunia Hari Ini” ทางสถานี
วิทยุ Media Selatan ท่ีมีประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนใตติดตาม 
ฟงเขาและมชีือ่เสยีงคนหนึง่ในพืน้ทีช่ายแดนใต โครงการหนึง่
ในความพยายามของเขา คือ ความมุงม่ันตั้งใจในการจัดต้ัง
สถานีวิทยุเพ่ือสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต1 
 ‘อัสโตรา’ เขายังเปนคอลัมนิสตใหหนังสือพิมพ Utusan 
Malaysia อดีตผูสื่อขาวท่ีคร่ําหวอดในฝงอาหรับและมาเลเซีย
มากวายี่สิบป ทิ้งรายไดเดือนเปนแสนเม่ือกลับมายังบานเกิด 
พรอมกับการทําหนาท่ีส่ือสารเชนเดิมในบานตัวเอง แดนดินถ่ินเกิด 
ที่เขาบอกวา การเปนนักขาวในพ้ืนที่แหงนี้นากลัวที่สุด2

“Peace Radio” 
กับความมุงมั่นของ “อัสโตรา โตะราแม” 

นูรยา เก็บบุญเกิด
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1 เผยแพรครั้งแรกในโรงเรียนนักขาวชายแดนใต ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557. 

 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5311
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2  เลขา เกลี้ยงเกลา, “สื่อกับการทําหนาที่ในชายแดนใต”, พับลิกโพสต
ออนไลน เผยแพรเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556. 

 http://www.publicpostonline.com/2013/main/content.232

 วันนี้เขามีความมุงมั่นกับโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุที่มีชื่อ
เปนทางการวา Peace Radio หรือ Radio Damai เปนโครงการ
ท่ีกอต้ังเพ่ือเตรียมความพรอมใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาสูประชาคม 
อาเซียน โดยการฝกทักษะการฟงและการพูดภาษามลายูกลาง
และอีกเปาหมายหนึ่งคือเพื่อเปนพื้นที่ใหกับผูเหน็ตาง
 อัสโตรา กลาววา ปจจุบันสถานีวิทยุที่จะเปล่ียนเปน 
Peace Radio มีอยูแลวและยังคงสงกระจายเสียงอยูในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส 2 สถานี ออกอากาศมาหลายปแลว ซึ่งได
ทาบทามตนเปนผูจัดการสถานี แตในการดําเนินการตาม
โครงการนั้นจําเปนที่จะตองเปนเจาของสถานีเอง ซึ่งอาจตอง
ซื้อสถานีไวเลย
 เบือ้งตนคาดหวังอยากไดเครือ่งทีม่กีาํลงัสง 500 วตัต หรอื
สามารถสงกระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต และอาํเภอจะนะ นาทว ีเทพา และสะบายอยของจังหวดั
สงขลา ทั้งนี้อาจมีสถานีแมขายอยูที่จังหวัดปตตานี เพราะ
ตองการให Peace Radio สามารถเขาถึงประชาชนรากหญา
อยางแทจริง ซึ่งตองยอมรับวาสื่อที่เขาถึงประชาชนในพื้นที่
ชายแดนใตมากที่สุดคือ สื่อวิทยุ รวมถึงยังจะมีการออกอากาศ
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ผานระบบอินเตอรเน็ท เพื่อใหผูฟงที่อยูตางประเทศไดรับฟงกัน
อยางทั่วถึงอีกดวย
 สถานี Peace Radio จะออกอากาศโดยใชภาษามลายู
กลาง ออกอากาศวันละ18ชั่วโมง ตั้งแตเวลา06.00-24.00น.
จะนําเสนอทุกขาวสารท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย
รูปแบบการนําเสนอของสถานีจะแบงเปน การรายงานขาว
ตนช่ัวโมง 10-15 นาที แลวตามดวยการวิเคราะหขาวโดย
บุคลากรหรือนักจดัรายการ การดําเนินรายการสวนใหญจะเนน
การเปดโอกาสใหเด็กหรือเยาวชนในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต
เขามาฝกหดัจัดรายการ อานขาววิทย ุฝกหัดวิเคราะหขาว กระท่ัง
ฝกหัดการรายงานขาวจากพื้นที่เขามาในรายการดวย
 อสัโตรา ใหรายละเอยีดอกีวา ชวงแรกของการออกอากาศ 
อาจจะนําเด็กหรือเยาวชนที่ตนเคยฝกหัดการเขียนขาวภาษา
มลายูจากโครงการอบรมนักขาวภาษามลายู ของโรงเรียนนักขาว
ชายแดนใต ศนูยเฝาระวังสถานการณภาคใตมาใหลองจัดรายการ
กนักอน เพราะพวกเขามีพืน้ฐานในการเขียนขาวภาษามลายแูลว 
จึงไมยากที่จะพัฒนาจากการเขียนขาวภาษามลายูไปสูการ
รายงานขาวภาษามลายูทางวิทยุเปนการยกระดับการใชภาษา
มลายูอีกขั้นหน่ึง
 นอกจากเปดโอกาสใหกับเยาวชนในพ้ืนที่เขามาฝกหัด
จัดรายการวิทยุแลวPeace Radioจะเปดพื้นที่ใหกับนักขาว
พลเมือง เพ่ือรายงานขาวเขามาในรายการดวยอีกทางหน่ึง รวมถึง 
ยังมีรายการคุยขาว โดยการเปดโอกาสใหผูฟงโทรศัพทเขามา
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พูดคุยเก่ียวกับประเด็นขาวตางๆ โดยใชภาษามลายูถิ่นบานเรา
ในการส่ือสารอีกดวย โดยรายการสวนใหญจะมีเนื้อหาเก่ียวกับ
สนัตภิาพ และเนนการเปดพืน้ทีก่ารสือ่สารใหกบัผูคดิตางจากรัฐ
 “แมสถานีวิทยุ Peace Radio จะวิเคราะหขาวการเมือง 
แตก็ไมฝกใฝการเมืองฝายใดทั้งสิ้น จะไมตามกระแส และจะ
วางตัวเปนกลางทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได อาจจะเลยีนแบบวทิยทุีช่อบ
ที่สุด คือ วิทยุบีบีซีลอนดอนและวิทยุของทางประเทศอาหรับ” 
อัสโตรา พูดถึงจุดยืนทางการเมืองและความคาดหวังที่อยาก
ใหเกิดขึ้น
 Peace Radio ตองใชงบประมาณในการจัดตั้งเบื้องตน
เปนจํานวนเงินประมาณ 6-10 ลานบาท ซึ่งงบประมาณใน
สวนดงักลาวจะไดจากการระดมทนุจากชาวบานในพืน้ที ่องคกร
ตางๆ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่หรือจากตางประเทศรวมถึง
จากรัฐบาล โดยคาดวาจะใชระยะเวลาในการระดมทุนประมาณ 
6 เดือน จึงจะสามารถจัดต้ังสถานี Peace Radio ขึ้นได ทั้งนี้ 
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 ตนจะตองไปบรรยายที่ประเทศ
มาเลเซีย จงึเปนโอกาสแรกทีจ่ะไดเริม่ระดมทนุจากประชาชนใน
พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใตที่ไปประกอบอาชีพอยูที่ประเทศ
มาเลเซียกอน
 หาก Peace Radio ไดจัดต้ังขึ้นและดําเนินการออก
อากาศไป แลวมีหนวยงานความมั่นคงเขามาพูดคุย ตนก็จะเปด
พื้นที่ ใหกับพวกเขาไดให เขามาพูดคุยในรายการ แมวา
ที่ผานมาสถานีมีเดียสลาตันจะไดสัมภาษณนายฮัสซัน ตอยิบ 
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หัวหนาคณะพูดคุยฝายขบวนการบีอารเอ็น (BRN) และ 
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 
(สมช.) ในฐานะหัวหนาคณะพูดคุยฝายรัฐบาลไทยแลว แต
อนาคตอันใกล Peace Radio ก็จะเชิญคนกลาง เชน นายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย เขามาพูดคุยในรายการอีกเชนกัน 

 “ผมจะทําใหวิทยุนี้ดีที่สุด ในการใหขาวสารและการ
วิเคราะหขาวที่เกี่ยวกับการะบวนการสันติภาพ” อัสโตรากลาว
ทิ้งทาย.





 ในชวงทีผ่านมา หลายคนเริม่เห็นบทบาทของสือ่เลก็ๆ ใน
ชายแดนใต ท่ีหาญกลานําเสนอประเด็นแหลมคมอยางกระบวนการ 
สันติภาพ บงบอกถึงพลังอํานาจของส่ือทางเลือกและสื่อใหม
ในพื้นที่มีมากขึ้น แตพอที่จะตอกรกับสื่อกระแสหลักในกรุงเทพ
แลวหรือยัง
 ผศ.ดร.วลักษณกมล จางกมล คณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
(ม.อ.ปตตานี) กลาวถึงเร่ืองน้ีในวงเสวนา “New Media: 
กดไลค สื่อใหม กดแชร ไฟใต” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 
ทีโ่รงอาหารลานอฐิ ใน ม.อ.ปตตานี จดัโดยปาตานฟีอรัม่ มเีนือ้หา
โดยสรุปนาสนใจดังนี้

 เริ่มตนจากคํานิยามระหวาง ‘สื่อใหม’ กบั ‘สื่อเกา’ ควร
จะมีขอบเขตตางๆ ดังนี้ 
 ‘สื่อใหม’ ที่วาดวยเร่ืองเทคโนโลยี คือในศตวรรษท่ี 20 
เปนตนมา มีการหลอมรวมระหวางคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยี

อํานาจของคนปาตานี 
สื่อพลังใหมในชายแดนใต

ฮัสซัน โตะดง
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การส่ือสาร เปนการชวยเสริมความสามารถในการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร แตยังตองมีการจัดการเนื้อหา 
นั่นหมายความวา สื่อบางอยางที่ดูเหมือนเปนสื่อเกา แตใน
ความหมายน้ีสามารถจัดเปนสื่อใหมไดโดยตองมีกระบวนการ
จัดการเนื้อหา เชน ถาพูดถงึเฟสบุก (Facebook) หรือทวิตเตอร 
(Twitter) แนนอนวาเปนสื่อใหม
 แตวิทยุชุมชน เชน สถานีวิทยุรวมดวยชวยกันสลาตัน
ทีจ่งัหวดัปตตานกีเ็ปน ‘สือ่ใหม’ ไดในแงเปนพืน้ทีข่าวสารของ
กลุมพลังใหมที่ทําใหคนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวม 
หมายความวา ครั้งหนึ่งสื่อวิทยุชุมชนที่ถูกจํากัดขอบเขตใน
การสื่อสารดวยรัศมีของคลื่นสงสัญญาณและการจัดประเภท
ใหตองเลี้ยงตนเอง โดยไมใหแสวงหารายได และยิ่งอยูในพื้นท่ี
ความขัดแยงยังถูกบริบทของ ‘ความมั่นคง’ กดทับไวอีกชั้นหนึ่ง 
ทาํใหผูสือ่สารซ่ึงเปนคนในพ้ืนทีท่ีไ่มเคยมอีาํนาจมากอน สามารถ
มีอํานาจ ในการสื่อสารขึ้นมาได
 กลาวคือ สื่อใหมไมไดจํากัดวาตองอยูในเทคโนโลยี
ทนัสมยัเทานัน้ แตหมายถึงกลุมคน คนกลุมใหมทีม่พีลังอาํนาจ
ทางการสื่อสารเพ่ิมขึ้นในสังคม 

 จริงแลวการใหคํานิยามคําวา ‘สื่อใหม’ นั้นยังไมตายตัว 
สวนใหญมักนิยามในเชิงเทคโนโลยี และไมไดใหความสําคัญกับ 
Gatekeeper หรอืผูเฝาประตูขาวสารมากนกั แตทัง้ผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธกันและกันไดโดยตรง
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3 พลวัตรสําคัญ: สถานการณ ‘สื่อใหม’ ในชายแดนใต
 สําหรับสถานการณของ ‘สื่อใหม’ ในชายแดนใต พบวา
ในชวงหลังมานี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพลวัตรอยู 3 ประเด็น
อยางมีนัยยะสําคัญ คือ
 1. พลวัตรของสถานการณในพื้นท่ีที่เริ่มเปลี่ยนแปลง 
โดยมีการใชวิธีการและแนวทางการเมืองมาแกปญหาความ
ขัดแยงและรุนแรงมากขึ้น นั่นคือ มีกระบวนการการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพระหวางตัวแทนฝายรัฐบาลไทยและฝายขบวนการ
บอีารเอน็ ซึง่เปนความเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัของการแกปญหา
ความขัดแยงที่ใชความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต
 2. พลวัตรของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากคนที่เปนเหยื่อ
มาเปนพลเมือง กลาวคือ ในชวง 3-4 ปที่ผานมา คนท่ีไดรับผล
กระทบจากความรุนแรงทั้งทางตรงและทางออม เริ่มพัฒนา
ความเขมแขง็และสรางพลงัของตนเองขึน้มาเปนพลเมอืงมากขึน้ 
หมายถึงการเปนพละกําลงัของเมือง ไมไดเปนประชาชนธรรมดา
ตอไปแลว เพราะสามารถสรางการรวมกลุม สรางกิจกรรม และ
สรางการเช่ือมโยงการทํางานระหวางกัน ที่สรางบทบาทและ
อาํนาจของตัวเองในการมีสวนรวมเพือ่สรางสนัตภิาพในพ้ืนทีม่าก
ขึ้น โดยใชแนวทางการใชสื่อและสรางรูปแบบการสื่อสารเพื่อ
หนุนเสริมพลังอํานาจความเปนพลเมืองของตนเอง
 เห็นไดชัดวา จากความโดดเดี่ยวของการทํางานสูการ
ขบัเคล่ือนรวมกันเปนเครือขาย ไมวาจะเปนสือ่มวลชนท่ีพยายาม
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พัฒนาเปนเครือขายนักขาวในพ้ืนท่ี รวมท้ังการรวมตัวของ
กลุมชางภาพชายแดนใต การรวมตัวของกลุมผูหญิงกลุมตางๆ 
แมกระทัง่การรวมกลุมของนกัวชิาการในพืน้ท่ีเพือ่ทาํงานรวมกนั 
สิง่เหลานีเ้ปนการเปลีย่นแปลงทีน่าสนใจทีเ่กดิขึน้ ในหวงทีค่วาม
ขัดแยงและรุนแรงยืดเยื้อยาวนาน ทวานักสรางสันติภาพเหลานี้
ไมไดออนแรงลง กลับรวมกลุมกันอยางมีพลังมากขึ้น
 โดยเฉพาะภาคประชาลงัคมกลายเปนกลไกกระบวนการ
สรางสันติภาพมากข้ึน เชน  กิจกรรมของศูนยเฝาระวังสถานการณ 
ภาคใต (Deep South Watch) กลุมเดก็และเยาวชน กลุมผูหญงิ 
นับเปนพลวัตรที่สําคัญมาก 
 3. พลวัตรของสื่อมวลชนและการสื่อสาร เราไมอาจ
ปฏิเสธไดวา เราเห็นการถอยหางออกจากพื้นที่ของสื่อมวลชน
กระแสหลักมากขึ้น เพราะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางซํ้าซาก
มาหลายป กลายเปนทศวรรษแหงความรุนแรง ไมไดสรางความ
ต่ืนเตนใหส่ือมวลชนกระแสหลักอีกตอไปแลว ย่ิงกวาน้ัน สถานการณ 
ความรุนแรงท่ีมากข้ึนสงผลทําใหส่ือมวลชนกระแสหลักท่ีสวนใหญ 
ปกหลักอยูที่กรุงเทพมหานครไมกลาเสี่ยงชีวิตลงมาทํางานขาว
ในพ้ืนท่ี จึงกลายเปนโอกาสใหมของส่ือเล็กส่ือนอยจากหลากหลาย 
กลุมองคกรในพ้ืนที่ ทั้งการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม หรือการ
สรางศักยภาพของส่ือทีใ่ชเทคโนโลยีดัง้เดิมทีม่อียู เชน วทิยชุมุชน 
การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกันในเครือขายสื่อสังคมออนไลน 
เปนตน นีค่อืภมูศิาสตรการสือ่สารทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางมนียัยะ
สําคัญ
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 สื่อเหลานี้กลายเปน ‘สื่อทางเลือก’ ของกลุมภาคประชา
สังคมในพื้นที่ และกลายเปนแหลงขอมูลที่สําคัญของสื่อมวลชน
กระแสหลักในเมืองหลวง หรืออยางนอยก็เปนแหลงจุดประเด็น
หรือขอมูลเบื้องตนที่สื่อมวลชนกระแสหลักใชตามประเด็นตอ

สื่อติดพื้นที่ตองนําหนาสื่อกระแสหลัก
 ในประเด็นขางตน เราจะมองทั้งในระดับประเทศและ
ระดับทองถิ่น ในระดับประเทศ เราเห็นการถอยหางออกจาก
ภาคพ้ืนทีข่องส่ือกระแสหลักมากข้ึนในชวง 3-4 ปทีผ่านมา พสิจูน
ไดจากงานวิจัยตางๆ พบวาเน้ือหาขาวของส่ือกระแสหลักรับมาจาก 
ฝายรัฐบาลมากกวาฝายตางๆที่อยูในพื้นที่ การลงพื้นท่ีของ
นักขาวนอยลงเรื่อยๆ จึงทําใหเห็นความเคลื่อนไหวของสื่อ
ในพื้นที่มากขึ้น
 สือ่ในพ้ืนที ่ไมไดหมายถึง นกัขาวท่ีทาํขาวสงใหสาํนกัขาว
สวนกลาง แตหมายถึงสื่อทางเลือกหรือสื่อใหมที่พัฒนาบทบาท
ของตัวเองข้ึนมา เชน สถานีวิทยุมีเดียสลาตันที่นําเสนอเน้ือหา
เชิงรุกเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพมากขึ้น ไมใชแคการ
สัมภาษณคนไปเร่ือยๆ และส่ือกระแสหลักในสวนกลางก็นําประเด็น 
จากสื่อในพื้นที่ไปนําเสนอตอมากขึ้น
 เพราะฉะน้ันการพัฒนาสื่อทางเลือกหรือสื่อใหมในพื้นที่
จึงเปนเรื่องสําคัญมาก ไมไดสําคัญกับสถานการณความขัดแยง
และรุนแรงในพื้นทจังหวัดชายแดนภาคใตเทาน้ัน แตยังเปน
แหลงขอมลูของสือ่กระแสหลกัดวย เราจะทาํอยางไรทีจ่ะพฒันา
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สื่อในพ้ืนที่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใหสื่อกระแสหลักนอกพ้ืนที่
นําขอมูลขาวสารไปนําเสนอตอสาธารณะใหมากขึ้น
 ท้ังน้ี จุดเดนของ ‘ส่ือใหม’ หรือ ‘ส่ือทางเลือก’ ในพ้ืนท่ี คือ
 1. เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ
 2. ส่ือในพ้ืนท่ีมีความรูความเขาใจมากกวาส่ือท่ีอยูขางนอก
 3. ‘สื่อใหม’ หรือ ‘สื่อทางเลือก’ ในพ้ืนที่ ณ ขณะน้ี 
มีลักษณะเปนเครือขายกับภาคประชาสังคมและภาควิชาการ
มากขึ้น เพราะการนําเสนอเรื่องกระบวนการสันติภาพหรือการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแยงจากการใชความรุนแรงไปสูแนวทาง
สนัตวิธินีัน้ ความเปนเครอืขายของการสือ่สารมคีวามสาํคญัทีจ่ะ
นําไปสูสันติภาพได ไมมีทางท่ีสื่อจะทํางานอยางโดดเด่ียวไดใน
ขบวนการขับเคลื่อนที่สําคัญเชนนี้
 นอกจากน้ี เทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหมที่ทําใหทุกคน
เขาถงึการส่ือสารไดงายข้ึนและเทคโนโลยีดานการส่ือสารมีราคา
ถูกลงเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการเกื้อหนุนใหเกิดการสื่อสาร
กระบวนการสันติภาพไดอยางแพรหลายและตอเนื่องไดมากขึ้น

ขอควรคํานึงผลกระทบจากสื่อใหม
 ‘สื่อใหม’ ไมไดมีขอดีดานเดียว ยังมีผลกระทบในแงลบ
ดวย แตในทางวิชาการก็ยังไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังวาจะ
มผีลกระทบในแงบวกและแงลบอยางไรบาง คนทีเ่ขยีนบทความ
เก่ียวกับผลกระทบของ ‘สื่อใหม’ มักจะเขียนตามส่ิงท่ีตัวเอง
พบเจอมาเทานั้น



123
เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

 สิ่งที่อยากจะพูดถึง ‘สื่อใหม’ คือ ผลกระทบในแงดี 
คือ ชวยกระตุนใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนและชวยเปน
สะพานเช่ือมชองวางระหวางกลุมตางๆ เปน ‘สนามของการส่ือสาร’ 
ที่กวางขวาง เชน การเชื่อมระหวางนักวิชาการกับภาคประชา
สังคม ระหวางคนทํางานในภาครัฐกับชาวบาน เปนตน
 ขณะเดียวกัน จุดหนึ่งที่นาเปนหวงของ ‘สื่อใหม’ คือ 
การโตตอบกันไปมา และบทสนทนาที่เกี่ยวของกับความขัดแยง 
ความสูญเสียจากสถานการณความรุนแรงในส่ือสังคมออนไลน
ที่มีมากขึ้น ในเรื่องที่จะสรางความแตกแยก หรือการแบงพรรค
แบงพวก หรอืแบงเปนพวกเขาพวกเรา ขยายพืน้ทีแ่หงความกลวั 
และความเกลียดชังทวีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะเม่ืออยูใน
โลกออนไลนทุกคนจะไมเห็นหนากัน เพราฉะน้ัน เวลาดาจะดา
ไดสาแกใจมากกวา รูสึกปลอดภัยกวา แตถาใหมาดากันตอหนา
ก็ไมคอยกลานัก อันนี้เปนลักษณะพิเศษท่ีนาเปนหวงของ 
‘สื่อใหม’ ที่อาจเปนจุดดีแตขณะเดียวกันก็กลายเปนจุดดอย
ที่สามารถแสดงความคิดเห็นที่โจมตีกันไดงายๆ เปนการ
เพิ่มความเกลียดชัง
 คําถามสําคัญคือ เม่ือคนปาตานีหรือ ‘คนใน’ พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตมีอํานาจการส่ือสารแลว จะนําอํานาจน้ี 
เพือ่หนนุเสรมิวธิคีดิแบบไหน อยากเหน็การเปลีย่นแปลงไปใน
ทิศทางใด และเพ่ือผลประโยชนใคร

 อํานาจการสื่อสารอยูในมือของคุณแลว.





 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 

Suara kedamaian Media Selatan di Fathoni

Oleh : DSJ
Berita : Hasan bin Ahmad, Tokdong 
Dimelayukan : Abdulloh wanahmad 
Editor : Shintaro Hara
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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 mewawan-
carwai 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 berfi kir 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 fi krah manusia. Jika kita 
tidak mampu mengubah fi kirannya 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 pen-
dengar 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 konfl ik 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





 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.

Radio suara Kedamaian (1) 
“Jendela Masyarakat”–”Suara Kita”-“Bicara Patani”

Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan (DSJ)
Aleh bahasa : Abdullah Wanahmad
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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 berkonfl ik, 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 Keban-
yakan 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 
konfl ik 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.





 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 2012-
2014 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 

Radio suara Kedamaian (2) 
“PSU Pattani” - “Wanita masyarakat sivil” - 
“Liputan wanita”

Madrasah Kewartawan Sempadan Selatan (DSJ)
Oleh bahasa melayu : Abdullah Wanahmad
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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 13,10-
14,00 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 konfl ik 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 
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kerjasama dari setiap pihak takkira dari luar walau pun 
dalam.
 Ruangan ada Berbagai bentuk, tetapi mengu-
tamakan 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 berband-
ing dengan lelaki.
 Puan Aisyah berkata, yang penting untuk 
mewujudkan berdamaian adalah cara membina fi krah 
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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.





 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 

Radio suara Kedamaian (3): 
Radio ‘Muslim–Christian–Buddha’ di Patani. 
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Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan (DSJ)
Aleh bahasa : Abdullah Wanahmad
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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, 



150

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 Dae-
rah 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 konfl ic.
 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 konfl ik 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.





 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 

Kekuatan rakyat Patani dan peranan baru media 
massa di Selatan Thailand 
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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 
defi nisi 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 konfl ik, 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 konfl ik 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 signifi kan.
 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 menafi kan 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.



159
เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

 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 seba-
gai sumber berita tentang keadaan di kawasan konfl ik 
sahaja, tetapi juga sebagai sumber maklumat bagi 
media arus perdana. Persoalannya bagaimanakah kita 
dapat meningkatkan kecekapan media alternatif di 
kawasan konfl ik 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 fi kiran 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 membim-
bangkan 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.



163
เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

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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 หัวหนาสถานี : นายอุสมัน มาดีเยาะ  T: 073-337-775 
 นายอันวา สะอุ M: 082-260-8411  อีเมล anuwat1429@gmail.com 
 นายรอยาลี เจะซู M: 089-590-2954 
6. 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   
7. 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 
8. 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 
9. 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 
10. 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.ยะหร่ิง จ.ปตตานี 94150

 หัวหนาสถานี : นายอาชิ ดาราแม M: 081-957-0447  

 อีเมล taawoon_bp@hotmail.com 

12. สถานีวิทยุชุมชนเตราะบอน 105 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 20 กม.)

 81 หมู 7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 94110

 หวัหนาสถานี : 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 
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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. สถานีทองถ่ินไทย (ซิต้ีเรดิโอ) 98 MHz (กําลังสง 500 W รัศมี 15 กม.)
 12/1 ถ.ผังเมือง 5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 หัวหนาสถานี : นายสุคิน แกวกอเก้ือ 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 
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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. สถานีชุมชนคริสเตียนยะลา 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 รัศม ี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 
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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. สถานีชุมชนคนนิบง 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. สถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกลางจ.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. สถานีอิสร็อพ 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.อาละวียะหวิทยา 84 หมู 3 ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา



169
เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

 หัวหนาสถานี : นายมูฮําหมัด บิลหะยียาบูยาดา M: 081-990-2695 
F: 073-240-061 อีเมล nibong10750@gmail.com 

18. 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 
19. 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 
20. 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 
21. 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 : สมนกึ 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. สถานคีนพรอนสตารเรดิโอ 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 : นายกติติพัทธิ์ รัตนบุญ M: 087-967-4844 
 F: 073-513-309 อีเมล konnara9375@gmail.com, 
 chumchonkonnara@hotmail.com 
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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. สถานีวิทยุอําเภอจะแนะ 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. และบางพ้ืนที่ของประเทศมาเลเซีย)
 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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 อ.ยุทธพงศ เจะแว M: 080-870-5600  
 อีเมล salacom_95@hotmail.com 
8. 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 
9. 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 
10. 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 
11. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 105.5 MHz 
 วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96000
 หัวหนาสถานี : นายสถิต ศันสนะ M: 085-077-1004 
 F: 073-618-850
12. สถานีสถานีวิทยุฟนฟูมรดกอิสลามภาคพื้นเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต  หรือสถานีวิทยุอิลยาสเรดิโอ 100.75 MHz 
 (กําลังสง 500 W รัศมีเกือบทุกอําเภอในจังหวัดนราธิวาส 
 และบางสวนของจังหวัดยะลาและปตตานี)
 104/2 ม.7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
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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 : นายสมศักด์ิ ปูเตะ  
11. สถานีเอ็ก โอม ปอป เรดิโอ 94 MHz 
 (กําลังสง 1000 W รัศมี 20 กม.)
 27 หมู 1 ถ.ราษฎรบํารุง 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 
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เสียงในสนามสันติภาพ : 
บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใตกับการสรางพื้นที่กลาง

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 จนัทรเจริญกุล M: 084-747-9066 
 T: 074-371-477 อีเมล dj_sai105@hotmail.com 
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