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เป็นวิทยากรกระบวนการ  จากสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้แก่ คุณอัสรา รัฐการัณย์, คุณนรินทร์               
ปากบารา และแกนนําประสานจังหวัด 2 ท่าน ได้แก่ คุณยะห์ อาลี และ คุณอารีด้า สาเม๊าะ  

ทางคณะผู้จัดทํารายงานฉบับน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวจังหวัด
ปัตตานี จะได้รับการสนองตอบ จากฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการผลิตรายการต่อไป   
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คณะผู้จัดทํา 
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บทนํา 

 เน่ืองจากสถานีไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เป็นสื่อสาธารณะ ของประชาชน ผลิตรายการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย อันนําไปสู่การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ และ
คุณธรรม เมื่อนโยบายด้านรายการข่าว ที่ทางสถานีไทยพีบีเอส เน้นในปี 2557 มี 6 ประเด็น ดังน้ี  

• การต่อต้านการคอรัปช่ัน 

• การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

• ประชาคมอาเซียน 

• ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

• การปฏิรูป 

• การสร้างสันติภาพภาคใต้ 
ซึ่งจะเห็นว่า ข่าวการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ที่ออกอากาศยังมีเป็นจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับ

ประเด็นที่เป็นนโยบายที่ต้องเน้น ในปี 2557  
ผู้จัดเวทีรับฟัง จึงได้จัดเวทีรับฟังประเด็นการนําเสนอรายงานข่าวชายแดนใต้ ว่าคนในพ้ืนที่จังหวัด

ปัตตานีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข่าวชายแดนใต้ที่ถูกนําเสนอออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส เป็นจํานวน 2 
ครั้ง กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมเสนอแนะ มีทั้งนักข่าวชายแดนใต้ นักข่าวพลเมือง และเยาวชนที่ทํางานภาค
ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องสื่อเพ่ือสันติภาพ  

สําหรับเวทีการรับฟังอีก 2 ครั้ง ได้จัดรับฟังความคิดเห็นในรายการสาระประโยชน์ โดยเป็นเวทีที่รับ
ฟังความคิดเห็นของเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษา 1 ครั้ง และเป็นเวทีที่รับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้หญิงภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ 1 ครั้ง โดยได้ให้เครือข่ายผู้หญิงที่ทํางานด้านการผลิตสื่อในพ้ืนที่ ได้เสนอแนะรายการท่ี
ออกอากาศในเดือนรอมฎอน อันเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด และต้องต่ืนขึ้นมารับประทานอาหารเช้า คือ
รายการทางนําชีวิต  

เมื่อได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนจังหวัดปัตตานี ทําให้ทราบถึงความ
ต้องการและแนวทางในการผลิตรายการ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของคนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น เพราะ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ มีอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ที่แตกต่างจากคนภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศ ดังน้ัน การจัดทําเวทีรับฟังความคิดเห็นจึงช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ได้มาก 

ผู้จัดทํารายงานฉบับน้ี เล็งเห็นว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากประชาชนจังหวัดปัตตานี ใน
โครงการครั้งน้ี จะได้นําไปสู่การแปรเปลี่ยนเป็นนโยบาย ในการผลิตรายการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนชายแดนใต้มากย่ิงขึ้น  

อีกทั้งการจัดเวทีครั้งน้ี ยังได้ทําให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีที่เข้ามาร่วมเวที ตระหนักถึงความสําคัญ
และเห็นคุณค่าของสื่อสาธารณะมากข้ึน หลากหลายเสียงจากเวทีรับฟังความคิดเห็นได้สะท้อนความคิดว่า 
ต้องการให้ สถานีไทยพีบีเอส มีความเป็นอิสระทางความคิด ไม่ถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐ พรรคการเมือง หรือ
แหล่งทุนใดๆ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ                
อันจะทําให้ ไทยพีบีเอส เป็นสื่อที่น่าเช่ือถือ และนําพาสังคมประเทศชาติไปสู่สังคมคุณภาพและคุณธรรม  
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กระบวนการ วิธีการรับฟงั 
 

กระบวนการ วิธีการรบัฟัง จังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีรบัฟังความคิดเห็นทั้งหมด 5 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ร่วมจัดบู๊ธ ในงาน “มหกรรมสื่อสันติภาพชายแดนใต้” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557                

ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในบู๊ธมีไวนิลสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ต้ังโต๊ะเพ่ือสอบถามความคิดเห็น พร้อมแจกแผ่นพับและปากกา  โดยได้เปิดรายการต่างๆ                   
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขึ้นจอขนาดใหญ่ อาทิเช่น รายการ ASEAN Beyond 2015 รายการดูให้รู้ 
รายการดวลวาทะ รายการข่าว เพ่ือให้ผู้ชมงานสนใจ เมื่อผู้ชมงานเข้ามาภายในบู๊ธ จึงได้ให้กรอกแบบสอบถาม
พฤติกรรมรับชมและความพึงพอใจของผู้รับชมโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (สําหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไป-ชมมากกว่า 4 ชม.) 

การออกบู๊ธในงานครั้งน้ี เป็นการเปิดพ้ืนที่ขยายเครือข่ายผู้ชมไทยพีบีเอสให้มีมากขึ้น อีกทั้งยังช่วย
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของสื่อสาธารณะให้มากย่ิงขึ้นอีกด้วย  

 

ครั้ งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สื่อข่าวชายแดนใต้ และนักข่าวพลเมือง วันที่ 3 มีนาคม 2557                   
ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

เช้า-ทําความเข้าใจ หรือรู้จักสื่อสาธารณะ  
บ่าย-จัดประเมินรายการในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเปิดรายการข่าวที่เก่ียวกับ

ชายแดนใต้, รายการนักข่าวพลเมือง และรายการดีสลาตัน ณ แดนใต้ ให้ชมก่อน หลังจากน้ันจึงระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับข่าวชายแดนใต้ ในรูปแบบ SWOT (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)  

 

ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน, นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                
วันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 301 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บ่าย-แนะนําไทยพีบีเอส ทําความเข้าใจหน้าที่สื่อสาธารณะ ชมคลิปวีดีโอ สื่อสาธารณะ , รู้เท่าทันสื่อ  
จัดประเมินรายการในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเปิดรายการให้ชมก่อน หลังจากน้ันจึง

ระดมความคิดเห็นในรูปแบบ SWOT (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 
โดยเปิดรายการให้ชมดังน้ี  
- รายการดวลวาทะ The Arena Thailand 
- ละครเด็กชายในเงา 
- รายการบ้านฉันวันน้ี ตอน Dream South 
 

ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย นักกิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวเพ่ือสันติภาพประเด็นสื่อและเยาวชน วันที่ 13 

มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน จ.ปัตตานี 

ค่ํา-ทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ พร้อมชมคลิปวีดีโอแนะนําไทยพีบีเอส 
  จัดประเมินรายการในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเปิดรายการข่าวที่เก่ียวกับชายแดนใต้
, รายการนักข่าวพลเมือง ให้ชมก่อน หลังจากน้ันจึงระดมความคิดเห็นเก่ียวกับข่าวชายแดนใต้ในรูปแบบ 
SWOT (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)  
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ครั้งที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เช้า-ทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ พร้อมชมคลิปวีดีโอแนะนําไทยพีบีเอส 
บ่าย-จัดประเมินรายการในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเปิดรายการให้ชมก่อน หลังจาก

น้ันจึงระดมความคิดเห็นในรูปแบบ SWOT (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)  
โดยเปิดรายการให้ชมดังน้ี 
รายงานข่าวศิลปะบันเทิงและรายงานข่าวชายแดนใต้ที่เป็นเรื่องราวของเครือข่ายผู้หญิงได้รับการ

ออกอากาศทางสถานี 

รายการทางนําชีวิต ที่ออกอากาศช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา  
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ผลการรับฟงัและอภิปรายผลการรับฟัง  
 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย: นักข่าวชายแดนใต้และนกัข่าวพลเมือง 
 
 

กําหนดการ 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย: นักข่าวชายแดนใต้และนกัข่าวพลเมือง 

วันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์เฝา้ระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตาน ี

 

10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน 

10.30 - 11.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

11.00 - 12.00 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ  

   โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง 

   และชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาดซุฮฺรี 

13.00 - 14.00 น. ชมคลิปรายงานข่าวชายแดนใต้  

    รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้, รายงานข่าวจากนักข่าวพลเมือง 

14.00 - 15.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการข่าว 

   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

   นําสนทนา โดย คุณนรินทร์ ปากบารา  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

                      ตัวแทนเยาวชน 

            คุณอารีด้า  สาเม๊าะ   แกนประสาน จ.ปัตตานี 

15.30 - 16.00 น. สรุป ประเมินผลการประชุม และปิดการประชุม 

16.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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สรุปเวทีการรบัฟังความคิดเห็นผูช้มรายการไทยพบีีเอส 

จังหวัดปัตตานี   
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2557  

กลุ่มเป้าหมาย : นักข่าวชายแดนใต้และนกัข่าวพลเมือง จํานวน 15 คน 
ณ ห้องประชมุ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 
10.30 - 11.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

11.00 - 12.00 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ  

   โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง 

        และชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 

เกริ่นนํา 
ในการระดมเสียงวิพากษ์การรายงานข่าวในครั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายคือ นักข่าวชายแดนใต้และนักข่าว

พลเมืองชายแดนใต้ ทั้งหมด 15 คน ซึ่งวงน้ีจึงเปิดพ้ืนที่เพ่ือการวิพากษ์ วิจารณ์ และการเสนอกลไกการทํางาน
ในเรื่องการนําเสนอข่าวสู่สาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นภาคใต้ เพ่ือลดการรายงานข่าวที่ไม่รอบด้านและยังขาด
ความเข้าใจต่อข้อมูลที่เป็นจริงในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของคนต่างพ้ืนที่ อย่างผิดๆ จากข่าวที่
ได้รับมา 

 

13.00 - 14.00 น. ชมคลิปรายงานข่าวชายแดนใต้  

    รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้, รายงานข่าวจากนักข่าวพลเมือง 

14.00 - 15.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการข่าว 

   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

   นําสนทนา โดย คุณนรินทร์ ปากบารา  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

                      ตัวแทนเยาวชน 

            คุณอารีด้า  สาเม๊าะ   แกนประสาน จ.ปัตตานี 

15.30 - 16.00 น. สรุป ประเมินผลการประชุม และปิดการประชุม 
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  วิธีการในการดําเนินการถอดบทเรียนในครั้งน้ี โดยการ SWOT : ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ได้ข้อสรุปดังน้ี  

  

ข้อเด่น 

• ถ้าเปรียบเทียบกับช่องอ่ืน ช่องไทยพีบีเอส ดีกว่า ให้พ้ืนที่ข่าวชายแดนใต้ถูกนําเสนอมากกว่า และเป็น
ประเด็นบวก การลงพ้ืนที่ของนักข่าวช่องอ่ืนๆ ไม่ค่อยมีการเจาะลึก 

• มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมาทําข่าวมากกว่าช่องอ่ืน และยังดึงเสียงชาวบ้านมากกว่าช่องอ่ืน  

• นักข่าวหลักของสถานีลงมาทําข่าวเอง ช่องอ่ืนใช้นักข่าว stinger แต่นําเสนอไม่ต่างกับนักข่าวท้องถิ่น 

• ให้พ้ืนที่ภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มที่ ในการนําเสนอเรื่องราว  

• มีรายการที่มีประโยชน์สาระหลายรายการ เช่น รายการเชิงสารคดี รายการเชิงการพูดคุย ฯลฯ 

• มีองคาพยพ (ทีมงาน) มีมากกว่าช่องอ่ืน (แต่ทํางานไม่เช่ือมกัน) / ส่งต่อ ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

• ถ้าเทียบกับการทําการบ้านของนักข่าวแล้ว ของ ไทยพีบีเอส ดีกว่า  

• มีนักข่าวพลเมืองที่เป็นคนในพ้ืนที่หลายคน ซึ่งน่าจะเช่ือมต่อข้อมูลกับฝ่ายต่างๆ ที่ลงมาทําข่าว
ชายแดนใต้ได้ (อาจจะยังไม่ทํา) 

• มีกระบวนการประสานงานกับผู้ประสานงานในพ้ืนที่ ก่อนทําข่าว โดยใช้คนในพ้ืนที่ในการติดต่อ  

• ผู้ประสานงานมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ (อิสระในการนําเสนอต่อผู้สื่อข่าว มีสูง) 

• เกาะติดสถานการณ์ในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่องฟรีทีวีสองช่องที่โดดเด่นมากที่สุดคือ                    
ช่อง 3 กับ ไทยพีบีเอส 

• ลงมาทํางานก่อนลงประเด็นทําข่าวกับองค์กรภาคประชาสังคมมากว่าช่องอ่ืน  

• ช่องอ่ืนดูชัดเจนมากกว่า ว่าถูกครอบงําโดยกลุ่มคน แต่ช่องไทย ไทยพีบีเอส ยังดูไม่ชัดเจนว่าถูกช้ีนํา
โดยกลุ่มอิทธิพลใด  

• ไทยพีบีเอส ให้พ้ืนที่ในการนําเสนอข่าวประเด็นประชาชนมากกว่าช่องอ่ืนๆ 

• การนําเสนอของ ไทยพีบีเอส สามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าช่องฟรี ทีวีอ่ืน 

• เคยมีการนําเสนอประเด็นความอ่อนไหว (sensitive) มากกว่าช่องทางอ่ืน ทั้งๆ ที่ไม่มีใครกล้ารายงาน
หรือนําเสนอเรื่องน้ี 

• ถ้าเทียบกับช่องอ่ืน ช่องน้ีดีที่กว่าช่องอ่ืน 

• ทีมผู้สื่อข่าวที่ลงมาทําข่าวชายแดนใต้ ไทยพีบีเอส มีหลายกลุ่ม หลายสํานัก ต้องเอามาใช้เป็น
ประโยชน์ 

• รายการที่น่ีไทยพีบีเอส ข่าวเด่นคืออะไร ไฮไลท์ของวัน ช่วงสถานการณ์ความรุนแรง มีการเรียงความ
สําคัญของข่าว อย่างที่น่ีไทยพีบีเอส เหมือนบท บ.ก.  
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ข้อด้อย 

• การนําเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวบางท่านหนักไปทางมิติความมั่นคงมากเกินไป ในการมองปัญหา           
ที่เกิดขึ้น ดูจากแหล่งข่าวที่ผู้สื่อข่าวนําเสนอในช้ินงาน (รายงานข่าวเชิงสงครามมากกว่า) จะ focus                
ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อการอธิบายเรื่องราว แต่ถ้ารวมหลายคนก็อาจจะ Balance  

• การรายงานข่าวเก่ียวกับสถานการณ์ ยังโฟกัสเรื่องของเหตุการณ์มาก เข้าถึงเจ้าหน้าที่เยอะ                   
อาจเพราะเข้าถึงง่าย ถ้าจะให้ดีต้องลึกกว่าเหตุการณ์ ฉายมุมที่ไม่ใช่แค่ความรุนแรง  

• การสื่อสาร ข้อจํากัดด้านภาษามลายู ทําให้เสียงบางเสียงยังไม่ได้ถูกนําเสนอ มุมที่เห็นมีแค่มุมเดียว 
คือ คนพุทธ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เราไม่เห็นเรื่องราวที่คนในพ้ืนที่เห็น เรื่องราวแบบน้ีคนข้างนอกไม่เห็น 
การแก้ปัญหา เข้าใจว่าผู้สื่อข่าวเข้าถึงบางแหล่งข่าวยาก เพราะเรื่องภาษา ดังน้ัน น่าจะ ใช้ผู้สื่อข่าวที่
สามารถสื่อสารเป็นภาษามลายู มาเสริมให้ Balance กัน อันจะส่งผลต่อมุมมอง และผลต่อการเข้าถึง
แหล่งข่าว 

• ข้อมูลตัวเลข สถิติผู้ เสียชีวิต และบาดเจ็บ ผู้สื่อข่าวรายงานผิด (จากหลักหมื่นเป็นหลักแสน                     
จากรายงานข่าวช้ินหน่ึง)  

• การรายงานข่าว เข้าไม่ถึงแหล่งข่าว local ประชาชนรากหญ้า 

• ไม่ได้นําเสนอความเป็นพลวัตที่แท้จริงของพ้ืนที่  

• ยังขาดการเสนอทางออก ถ่วงดุลความรุนแรง (ทําได้แต่ไม่ทํา)  

• ผู้สื่อข่าวยังไม่เข้าใจความรู้ในกระบวนการสันติภาพอย่างแท้จริง (ทําให้มีวิธีการที่ต่างออกไป                 
หลายมุมมอง) 

• ไม่ค่อยมีการนําเสนอข่าว แนวทางการสร้างความหวัง 

• ใช้ภาษาแบบตัดสินมากเกินไป  

• การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของชาวบ้านน้อยกว่า เสียงของเจ้าหน้าที่รัฐ  

• วิธีการรายงานข่าวไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ เพราะการรายงานข่าวต้องอาศัยความ
เข้าใจของผู้สื่อข่าว อธิบายเพ่ือให้สังคมเข้าใจ ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ไม่นําเสนอให้ผู้ชมเห็นข้อดี ความหวัง
ของกระบวนการสันติภาพ 

• เวลานําเร่ืองกระบวนการพูดคุยสันติภาพมารายงานข่าว ผู้สื่อข่าวไม่เข้าใจกระบวนการพูดคุย 
ระยะเวลาในการพูดคุย จึงมักสรุปว่า พูดคุยสันติภาพทําไมไม่จบ จะจบอย่างไร  

• ข่าวแต่ละช้ิน มีประเด็นน้อย 

• ใช้ภาษาสูงมาก รายงานข่าวที่ซ้อนกัน ผู้สื่อข่าวหลายคน พูดทําให้แง่มุมมองออกมามากเกินไป                 
ขาดความรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพ  

• สิ่งที่ไม่เห็นในการรายงานข่าว ไม่ได้เสนอพลวัตจริงในพ้ืนที่ อีกด้านหน่ึง ภาคประชาชนที่ขับเคลื่อน
งานสันติภาพ  

• การรายงานเป็นการรายงานสดจากพ้ืนที่จริงหรือไม่ สดหรือหลอก ไม่แน่ใจ 
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• เวลาชมข่าว เปรียบเทียบกับช่อง 3 ข่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ พอนําเสนอข่าว ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ชอบพูด
แทนคนในพ้ืนที่ โดยไม่ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ อีกทั้งข่าวพ้ืนที่สงคราม ความขัดแย้ง สัมภาษณ์พ่ีน้อง
พุทธมากกว่ามลายู เป็นความรู้สึกเหมือนในพ้ืนที่มีมลายูน้อย 

 

อุปสรรค 

• นักข่าวใช้ภาษาถิ่นไม่ได้ ทําให้ไม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นชาวบ้าน มีผลต่อมุมมองของนักข่าว              
ต่อประเด็นเหล่าน้ันด้วย  

• นักข่าวมีความรู้เก่ียวกับ Peace Process น้อยไป ทําให้อธิบายข้อมูลสับสน และเน้นไปที่                
Negative peace  

• มหีลายรายการที่นําเสนอเรื่องราวประเด็นในพ้ืนที่ แต่ไม่พูดคุยกัน ประชุมร่วมกัน   
ข้อเสนอแนะ 

• ควรลงลึกนอกเหนือจากเหตุการณ์ (ภาคต่อจากข่าวสั้น ดึงเสียงชาวบ้าน) 

• ทํางานร่วมนักข่าวที่สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้  

• ควรทําข่าวขยายมากกว่าน้ี  

• ดึงมุมมองความเป็นมนุษย์ ออกมาจากเหตุการณ์มากกว่าน้ี  

• รายงานข่าวความขัดแย้ง อย่ามีข้อกังขา เยอะ บอกไม่ได้แต่เสนอทางออกได้ เสนอความเป็นมนุษย์
ของทุกฝ่าย 

• ข่าวความรุนแรงยังต้องรายงาน แต่ต้องรอบด้าน เช่น ข่าวผู้ก่อเหตุทําร้ายพระ ต้องรายงานสะท้อน
ความเป็นมนุษย์ เสนอมุมมองข่าวให้กว้างได้อีก ไม่จํากัดแค่พ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ อาจจะสัมภาษณ์
หมู่บ้านใกล้เคียงที่เกิดขึ้นบ้าง 

• ผู้สื่อข่าวควรกลับมามองการนําเสนอว่าการนําเสนอของเขาเกิดความสมดุลกันหรือไม่ (แหล่งข่าว) 

• ควรหาแหล่งอ้างอิงสําหรับข้อมูลเชิงสถิติ 

• ต้องมีโต๊ะข่าวสามจังหวัด และต้องมีการคุยกัน แบ่งก้อนข่าวตามความถนัด(เป็นพ้ืนที่กลางที่มีอํานาจ
ต่อรองได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาว) ทําให้ชัดเจน  

• เวลารายงานข่าว หรือเสนอต้องมีแหล่งอ้างอิงว่า มาจากไหน  

• ต้องการเห็นการทํางานร่วมกันระหว่าง นักข่าวภาคสนาม (stinger), ศูนย์ข่าวภูมิภาคภาคใต้, นักข่าว
พลเมือง และทีมข่าวเฉพาะกิจจากส่วนกลาง น่าจะพูดคุยกัน และแบ่งกันทํางาน เพ่ือให้ข่าวชายแดน
ใต้ มีเอกภาพในการนําเสนอ  

• ต้องมีโต๊ะข่าว 3 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ  

• กองบก.ร่วมกัน จากฝ่ายต่างๆ และข้อเสนอคือ ต้องประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ ไม่เช่นน้ัน การนําเสนอ
ข่าวไม่เปลี่ยน 

• วิธีหาทางออกในการนําเสนอข่าวชายแดนใต้ให้เป็นเอกภาพ  คือต้องอาศัยองคาพยพ เป็นผู้สื่อสาร    
ที่ผ่านมาไม่มีพ้ืนที่กลาง จะทําอย่างไร ต้องสร้างพ้ืนที่กลางที่ประกอบด้วย นักข่าวภาคสนาม(stinger), 
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ศูนย์ข่าวภูมิภาคภาคใต้, นักข่าวพลเมือง, ทีมข่าวเฉพาะกิจจากส่วนกลาง และนักข่าวจากภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ ต้ังโต๊ะข่าว พูดคุยร่วมกัน ต้องกระจายอํานาจการสื่อสาร ถ้าทําไม่ได้ ไม่มีทาง      
แก้ปัญหาได้  

• ต้องรายงานข่าว ตามพลวัตที่เป็นจริงในพ้ืนที่ หาข่าวจากภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวในระดับรากหญ้า 

• ข้อเสนอ ที่สําคัญมาก  ในการนําเสนอข่าวชายแดนใต้ ต้องมี 3 อย่าง  คือ 1.เครื่องมือ  2.ความรู้          
3.เครือข่ายภาคประชาสังคม 

 
ข้อเสนอแนะต่อรายการดีสลาตัน ณ แดนใต้  

• รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้ ตอน นักข่าวชายแดนใต้ ให้เวลาในการนําเสนอข่าวระเบิดนักข่าว 10 
นาที แต่ข่าวชาวบ้าน แค่ 3 นาที น่าจะมีตอนที่นําเสนอข่าวชาวบ้านมากกว่าน้ี  

• รายการดีสลาตัน ทําสกู๊ปยังไม่ลึก ซึ่งควร cover แบบรายสัปดาห์ , ช่ือเหมือนจะเน้นมลายู 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ แต่ไป cover พ้ืนที่อ่ืนของภาคใต้ด้วย , รายงานข่าวยังไม่ถูกดุลมากกว่าข่าวสั้น และไม่มี
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลเชิงสถิติ, อินไซด์เอาท์ ของรายการดีสลาตัน มีวัตถุประสงค์ได้ไม่แตกต่างจาก
ฝ่ายภูมิภาค และน่าจะมีอะไรเสริมเน้ือหาการนําเสนอได้อีกมากมาย 

• รายการดีสลาตัน ไม่ใช่รายการเฉพาะพื้นที่สามจังหวัด พอได้ยินช่ือรายการดีสลาตัน เราคาดหวังมาก
ในนําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ แต่พอออกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  

• รายการดีสลาตัน เป็นรายการรูปแบบไหนยังไม่ชัด สารคดีก็ไม่เชิง ข่าวก็ไม่เข้ม  สกู๊ปก็ไม่ใช่ 

• รายการดีสลาตัน น่าจะเป็นอีกรายการท่ีสื่อให้เห็นพลวัตการพูดคุยสันติภาพ อย่างเข้าใจ    

• น่าจะมีการแบ่งซีรี่ย์ของเน้ือหารายการ (ดีสลาตัน) 

• ต้องเปิดช่องให้ภาคประชาสังคม เพ่ือผลักดันให้สื่อภาคประชาสังคมผลิตงานร่วมกับทีมผลิตของ           
ไทยพีบีเอส เช่น ร่วมกันผลิตรายการ ดีสลาตัน ณ แดนใต้ 

• รายการใหญ่ต้องมีทีมผลิตหลายๆ ทีมจะได้มีความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหา และต้องดึงคน
ในพ้ืนที่โดยเฉพาะประชาชนรากหญ้ามาร่วมในการผลิตด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวของชายแดนใต้ 

 
ข้อเสนอแนะต่อ ข่าวการเมือง ข่าวความขัดแย้ง 

• ข่าวความขัดแย้งในกรุงเทพ ต้องไม่เสี้ยม ต้องลดรายงานข่าวที่เพ่ิมความเกลียดชัง  คนให้สัมภาษณ์
ค่อนข้างหนักไปทางกปปส. ต้องไปดู สัดส่วนผู้ออกรายการส่วนใหญ่มาจาก กปปส. ควรมีความ
พยายามเอาส่วนอ่ืนๆ มาร่วมด้วย 

• ต้องลดการรายงานข่าวสร้างความรุนแรงเกลียดชัง 

• สัดส่วนของคนที่มาออกรายการเป็น กปปส. (ไม่อาจแนะนําได้มาก เพราะไม่ได้ติดตามต่อเน่ือง) 
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ข้อเสนอแนะต่อรายการ ASEAN Beyond 2015  

• รายการ Asians beyond (เน้ือหาในรายการไม่ได้ตีความ พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถ้ามอง
ในมุมพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต้จะสําคัญมากกว่าจังหวัดอ่ืนในเรื่องอาเซียน) 

• รายการ Asians beyond  เรื่องประชาคมอาเซียน เป็นแค่ภาคความรู้ ไม่ได้มีภาคความเคลื่อนไหว 
ในพ้ืนที่บ้านเรา ซึ่งเรื่องอาเซียนในส่วนของพื้นที่ชายแดนใต้มีความหมายกว่าพ้ืนที่อ่ืน อยากให้
นําเสนอในแง่มุมน้ี 
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เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 

กําหนดการ 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 301 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตาน ี

 

13.00 - 13.15 น.   กล่าวต้อนรับและแนะนําสภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส   
13.15 - 14.00 น.     แนะนําไทยพีบีเอส และหน้าที่สื่อสาธารณะ  

  โดย คุณนรินทร์  ปากบารา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ตัวแทนเยาวชน    
                           คุณอัสรา รัฐการณัย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง    

ชมคลิปวีดีโอ สื่อสาธารณะ , รู้เท่าทันสื่อ 
14.00 - 14.20 น.    รับประทานอาหารว่าง  
14.20 - 14.40 น.     แนะนํารายการและฉายรายการดวลวาทะ รอบชิงชนะเลิศ  
                         ระหว่างโรงเรียนหอวัง-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
14.40 - 15.10 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายการดวลวาทะ  

   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 
15.10 - 15.30 น.       แนะนําละครไทยพีบีเอสและฉายละครเร่ืองเด็กชายในเงา 
15.30 - 16.00 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อละครเด็กชายในเงา  

  (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 
16.00 - 16.05 น.     แนะนํารายการและฉายรายการบ้านฉันวันน้ีตอน Dream South 
16.05 - 16.45 น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องราวจากจังหวัดชายแดนใต้และ     

   ข้อเสนอแนะทัว่ไปต่อรายการไทยพีบีเอส 
16.45 – 17.00 น.   กล่าวปิด  

 
 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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สรุปเวทีการรบัฟังความคิดเห็นผูช้มรายการไทยพบีีเอส 

จังหวัดปัตตานี   

วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2557 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษา เยาวชน จํานวน 

ณ ห้อง 301 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

13.00 - 13.15 น.   กล่าวต้อนรับและแนะนําสภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส   
13.15 - 14.00 น.     แนะนําไทยพีบีเอส และหน้าที่สื่อสาธารณะ  

  โดย คุณนรินทร์  ปากบารา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ตัวแทนเยาวชน    
                           คุณอัสรา รัฐการณัย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง    

ชมคลิปวีดีโอ สื่อสาธารณะ, รู้เท่าทันสื่อ 
 

  คุณนรินทร์  ปากบารา  กล่าวต้อนรับและแนะนําสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส  

เน่ืองจากสภาผู้ชมและผู้ฟังไทยรายการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมรายการในจังหวัดปัตตานี

จํานวนทั้งหมด 100 คน  โดยทางเราเห็นว่าหากการจัดรวมกันทั้งหมด อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลและไม่เกิดความ

หลากหลาย จึงได้จัดรับฟังแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยในวันน้ีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเยาวชนท่ีดูรายการจาก

ช่องไทยพีบีเอสในประเด็นรายการท่ีเก่ียวเนื่องกับเยาวชน และเราจะนําความคิดเห็นของทุกคน นําเสนอต่อ

กรรมการนโยบายเพ่ือร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่ก่อนอ่ืนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังเรามาทํา

ความรู้จักสื่อสาธารณะจากคลิปวีดีโอต่อไปน้ี คือ VDO แนะนําไทยพีบีเอสและหน้าที่สื่อสาธารณะ รู้เท่าทันสื่อ 
 

14.20 - 14.40 น.   แนะนํารายการและฉายรายการ "ดวลวาทะ The Arena Thailand" รอบชิงชนะเลิศ  

                         ระหว่างโรงเรียนหอวัง-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
 

รายการ "ดวลวาทะ The Arena Thailand" ตอนที่ 12 

รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง VS โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ลิงค์ : http://www.youtube.com/watch?v=jXy1_-J1JtI  

ออกอากาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2556  
 

หัวข้อ: ประเทศไทยพร้อมแลว้ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556  
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14.40 - 15.10 น.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรายการดวลวาทะ The Arena Thailand 
   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

 

ข้อเด่น 

• รายการน่าสนใจ เป็นการโต้วาที สถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนไมมี น่ีคือข้อเด่น 

• เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ในการพูดอย่างมีเหตุผล ดีกว่าปล่อยให้เด็กไปทําอะไรท่ีไร้
สาระ 

• เป็นการแข่งขันดวลวาทะ แล้วได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์  

• ผู้ชมที่เป็นเยาวชนส่วนใหญ่สามารถ รับชมรายการย้อนหลังได้ 
 

ข้อด้อย 

• ฉากเล็ก ดูแคบ และอึดอัด 

• ประเด็น(หัวข้อ) ในการดวลวาทะ กว้างไป 

• ช่วงเวลาไม่เหมาะสม ตรงกับเวลาละครของช่องอ่ืน 

• ขาดการประชาสัมพันธ์รายการ 

• กรรมการที่ตัดสิน เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ในเรื่องน้ันๆ จริงหรือไม่ เช่น เรื่องอาเซียน 

• นักเรียนที่มาดวลวาทะ ขาดแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 

อุปสรรค 

• เป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ทําให้รูปแบบรายการถูกจํากัด 
 

ข้อเสนอแนะ 

• น่าจะกําหนดประเด็นให้แคบกว่าน้ี เพราะบางหัวข้อเป็นเรื่องไกลตัว แต่เราก็รู้ว่าแต่ละประเด็นแต่ละ
หัวข้อมีความสําคัญ แต่ควรกําหนดให้ประเด็นดูใกล้ตัวเรา มันทําให้รายการน่าสนใจขึ้น 

• หัวข้อประเด็นอาเซียนน่าจะกําหนดเป็นหัวข้อได้แต่อาจจะทําให้แคบลง เช่น อาเซียนกับสังคมสาม
จังหวัด อาเซียนกับชีวิตประจําวัน 
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• ช่วงเวลาที่นําเสนออาจไม่เหมาะสม น่าจะย้ายเวลาไปอยู่ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ              
6 โมงเย็น 

• คิดว่าช่วงเวลาอาจไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะรายการเราน่าจะเป็นรายการทางเลือก หากได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงก็จะมีคนดูมากขึ้น แต่ที่ไม่ค่อยมีคนดูเพราะไม่ทราบว่ามีรายการน้ี 

• อยากให้มีรายการอย่างต่อเน่ือง 

• ต้องประชาสัมพันธ์รายการให้มากกว่าน้ี 

• ต้องการให้มีโรงเรียนจากต่างจังหวัดมาเข้าร่วมแข่งขันให้มากขึ้น  

• เปิดโอกาสให้โรงเรียนในต่างจังหวัดเข้าร่วมในการแข่งขันบ้าง 

• เปิดรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ดวลวาทะด้วย  

• กรรมการตัดสิน น่าจะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องหรือหัวข้อน้ันๆ จริงๆ  

• น่าจะมีการให้คะแนน โดยแบ่งเป็นเร่ืองๆ มีเกณฑ์การตัดสิน ไม่ให้คะแนนแบบเหมารวม ให้แบ่งเป็น
เรื่องๆ เช่น เน้ือหา / ลีลา  แบ่งเป็นหัวข้อให้ละเอียดเพ่ือสะดวกต่อการให้คะแนน อีกทั้งผู้ชม                  
และนักเรียนจะได้ทราบข้อผิดพลาดและข้อดีของตัวเอง  

• อยากทราบว่ากรรมการมีหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากการให้คะแนน กรรมการแต่ละท่านมาจากไหน 
เป็นผู้ชํานาญการในเรื่องหัวข้อการแข่งขันหรือไม่   

• บางครั้งที่ดูเคยมีที่กรรมการให้คะแนนไม่เป็นธรรม ผมไม่รู้ว่ากรรมการตัดสินจากเกณฑ์อะไร 

• นักเรียนที่มาดวลวาทะบางคนดวลด้วยข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ข้อมูลมาจากอารมณ์ ส่วนกรรมการ          
ก็ไม่ได้ตําหนิ ยังชอบต่างหาก 
 

15.10 - 15.30 น.       แนะนําละครไทยพีบีเอสและฉายละครเร่ืองเด็กชายในเงา 
 

ตัวอย่างหนัง เด็กชายในเงา 

ลิงค์ :  http://www.youtube.com/watch?v=M0-IHwx4abE 

วันเวลาออกอากาศ Published on Jan 14, 2013 
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เด็กชายในเงา  Episode บ้านใหม่ กับใครหน่ึงคน ที่ไร้ตัวตน (ตอนแรก)  

ลิงค ์ :  http://www.youtube.com/watch?v=ErY8PVA5MFU 

วันเวลาออกอากาศ  Dec 21, 2013 
ละครเด็กชายในเงา ตอน บ้านใหม่ กับใครหน่ึงคน ที่ไร้ตัวตน : 21 ธันวาคม 2556 

 
 

15.30 - 16.00 น.     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อละครเด็กชายในเงา  
  (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 
 

ข้อเด่น 

• เป็นละครสะท้อนสังคม  

• สามารถดึงอารมณ์ผู้ชมได้  

• นักแสดงมีคุณภาพ  

• ช่วงเวลาออกอากาศ ชนกับรายการบันเทิงช่องอ่ืน 

• สามารถตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้  
 

ข้อด้อย 

• เทเลอร์ ตัดต่อยังไม่ดี 

• เหมือนดูหนังเก่า สีซีด 

• มีอารมณ์ ดราม่า ทั้งเรื่อง ไม่มีตัวละครที่สร้างสีสันเพ่ิม  

• การดําเนินเรื่องช้า เรื่อยๆ  

• ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไร 

• ตัดต่อยังไม่กระชับพอ 

• ไตเต้ิล นานเกินไป 

• การนําเสนอ เรื่อยๆ หนักเกินไป ไม่มีอารมณ์อ่ืนแทรกซ้อน น่าจะมีทุกรส 

• การตัดต่อ ในการเดินเรื่องช้า เกินไป เนิบ 
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• อารมณ์ระนาบเดียวกัน  

• ขาดการประชาสัมพันธ์ละคร 
 

อุปสรรค  

• เยาวชนชอบดูดารามีช่ือเสียง หน้าตาดี  

• รสนิยมของผู้ชมในการบริโภคถูกปลูกฝังมา ให้ชอบดูนักแสดงหน้าตาดี มีช่ือเสียง  
 

ข้อเสนอแนะ  

• น่าจะออกอากาศเพ่ิมขึ้น 2-3 วัน ต่อสัปดาห์ 

• อยากให้ละครมีการนําเสนออย่างต่อเน่ืองเพ่ือทําให้อารมณ์ในการดูไม่ขาดตอน 

• น่าจะปรับบทโทรทัศน์ให้เข้ากับยุคสมัย 

• น่าจะเพ่ิมตัวละคร เพ่ือเบรกอารมณ์ดราม่า เช่น ตัวละครตลก 

• น่าจะมีจุดดึงอารมณ์ 

• อยากดูละครแนวแฟนฉัน 

• อยากดูละครหลากหลายรสชาติ  

• อยากดูละครที่ใกล้ตัวจับต้องได้ เช่น น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ ตามกระแสสังคม ชีวิตวัยเรียน 

• ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ละคร ทาง social network  

• ทําป้ายโฆษณา ละครดี บิลบอร์ด  

• ออกอากาศให้ต่อเน่ือง 2-3 วันติดกัน อารมณ์จะได้ต่อเน่ือง  

• ต้องมีการปรับบทโทรทัศน์ ให้เข้ากับยุคสมัย  
 

16.00 - 16.05 น.     แนะนํารายการและฉายรายการบ้านฉันวันน้ีตอน Dream South 

รายการบ้านฉันวันน้ี   ตอน Dream South  

ลิงค์ :  http://www.youtube.com/watch?v=1qlha8yteJY 

วันเวลาออกอากาศ  Nov 26, 2013 
   

 วันที่ 26 พ.ค. 2556 บ้านฉันวันน้ี ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในยามน้ี มีหลายฝ่าย

พยายามที่จะช่วยกันหาทางออก ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค เช่นเดียวกับน้องๆ เยาวชนจากสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็วๆ น้ีพวกเขานําบางสิ่งบางอย่างเดินทางมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือที่จะมา

สื่อสารกับผู้คนในพ้ืนที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมทั้งย่ืนข้อเสนอที่จะช่วยลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ติดตาม

ความคิดจากพวกเขาได้ในช่วง บ้านฉันวันน้ี 
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• ผังรายการ ไม่ได้มีการจัดหมวดไว้ให้ง่ายต่อการติดตาม 
 นางสาวเสาวณี   ดอเลาะห์  มองว่าผังรายการยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ ตามช่วงเวลา เช่น ช่วงเช้า

ของวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการ์ตูนเด็ก ช่วงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์  เป็นละคร  เป็นต้น หากมีการจัดหมวดจะได้

แยกประเภทของการนําเสนอได้ ผู้ชมสามารถติดตามได้ตามเวลา 

• เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนสามารถรับชมรายการได้มากข้ึน   โดยผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์  
 

16.45 – 17.00 น.   กล่าวปิด  
 

คุณอัสรา  รัฐการัณย์  เราในฐานะคนในพ้ืนที่ ต้องให้ความสําคัญกับสื่อสาธารณะ และสื่อก็เป็น

ช่องทางสําคัญที่สามารถเป็นพ้ืนที่ในการสื่อสาร เราต้องมีบทบาทในการสร้างการส่ือสารร่วมกัน  หากน้องๆ 

คนใดมีอะไรจะแนะนําหรือข้อเสนอแจ้งผ่านสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ โดยเฉพาะเรื่องสันติภาพชายแดนใต้

เป็นวาระหลักของรายการข่าวที่ทางไทยพีเอสต้องนําเสนอในปี 2557 

 หรือหากเราหรือชุมชนของเรามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจ สามารถแจ้งได้ เพ่ือเราจะได้ช่วยกันผลักดันให้

ประเด็นของเราได้นําเสนอผ่านสื่อสาธารณะ   
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เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสนัติภาพประเด็นสื่อและเยาวชน 

 

 

กําหนดการ 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสนัติภาพประเด็นสื่อและเยาวชน 

วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตาน ี

 

18.00 - 18.30 น.  ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

18.30 - 19.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

19.00 - 19.30 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ 

  โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง 

   ชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 

19.30 - 20.00 น. ชมคลิปรายงานข่าวชายแดนใต้  

รายงานข่าวจากนักข่าวพลเมือง 

20.00 - 21.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการข่าว 

   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

นําสนทนา โดย คุณอารีด้า  สาเม๊าะ  แกนประสาน จ.ปัตตานี 

21.30 - 22.00 น. สรุป ประเมินผลการประชุม และปิดการประชุม 

22.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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สรุปเวทีการรบัฟังความคิดเห็นผูช้มรายการไทยพบีีเอส จังหวัดปัตตานี   
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2557 

กลุ่มเป้าหมาย : นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสนัติภาพประเด็นสื่อ และเยาวชน จํานวน 
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน อ.เมือง จ.ปัตตาน ี

 

18.30 - 19.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

19.00 - 19.30 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ 

  โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง 

   ชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 
 

เกริ่นนํา 
โดย คุณอารีด้า สาเม๊าะ แกนนําประสาน จ.ปัตตานี 

  ในการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการรายงานข่าวของสถานีไทยพีบีเอสในคร้ังน้ี 
กลุ่มเป้าหมายคือนักขับเคลื่อน นักกิจกรรม นักศึกษาและเยาวชน ทั้งหมด 17 ราย โดย 2 องค์กรเคยได้รับ
ผลกระทบจากการรายงานข่าวความมั่นคงของไทยพีบีเอส น่ันคือกรณีการเปิดผังความเช่ือมโยงกลุ่มนักศึกษา
กับขบวนการแบ่งแยกดินแดน บี อาร์ เอน 
  วงน้ีจึงเปิดพ้ืนที่เพ่ือการวิพากษ์ และการเสนอกลไกเพ่ือการลดการรายงานข่าว ที่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อผู้ที่ถูกพาดพิง แล้วไม่เกิดกระบวนการตรวจสอบเพ่ือหาคนรับผิดชอบ ในกรณีดังกล่าว 
  ก่อนการเสวนา ทางผู้จัดได้เปิดให้ชมคลิปข่าวที่รายงานข่าวชายแดนใต้ ทั้งจากข่าวพลเมือง             
และข่าวค่ํา 
 

20.00 - 21.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการข่าว 

   (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

นําสนทนา โดย คุณอารีด้า  สาเม๊าะ  แกนประสาน จ.ปัตตานี 
 

  วิธีการในการดําเนินการถอดบทเรียนในคร้ังน้ี ผู้เข้าร่วมเวทีได้ระดมความคิดเห็น ในรูปแบบการทํา 
SWOT : ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้ข้อสรุปดังน้ี 
 

ข้อเด่น 

• หากเทียบกับช่องอ่ืน ไทยพีบีเอสมีการนําเสนอข่าวชายแดนใต้ดีกว่า เช่น มีความชัดเจนเรื่องประเด็น
ในการนําเสนอ โดยเฉพาะการนําเสนอประเด็นความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกในทางลบน้อยกว่า หากเทียบกับช่องอ่ืน 
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• มีกระบวนการประสานงานกับผู้ประสานงานในพ้ืนที่ ก่อนทําข่าว โดยใช้คนในพ้ืนที่ในการติดต่อ
ประสานกับแหล่งข่าว และการเข้าถึงชุมชน 

• ผู้ประสานงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ 

• เกาะติดสถานการณ์ในพ้ืนที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ ช่องฟรีทีวีสองช่องที่โดดเด่นมากที่สุดคือ ช่อง 
3 กับ ไทยพีบีเอส 

• ลงพ้ืนที่ทํางาน ก่อนลงประเด็นทําข่าวกับองค์กรภาคประชาสังคมมากกว่าช่องอ่ืน 

• ช่องอ่ืนเมื่อชมข่าวแล้วชัดเจนมากกว่า ว่าถูกครอบงําโดยกลุ่มคนหรือธุรกิจ แต่ช่องไทยพีบีเอส ยังดูไม่
ชัดเจนว่าถูกช้ีนําโดยกลุ่มอิทธิพลใด 

• เปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้งานข่าว มีส่วนร่วมมากกว่าช่องฟรีแชแนลอ่ืนๆ 

• ในเรื่องเน้ือหาสาระ ของข่าวบันเทิง ที่นําเสนอมุมบวกเชิงวัฒนธรรมมากกว่า เรื่องข่าวดารา คนดัง 
บันเทิงที่ไม่ให้ประโยชน์ต่อสังคม 

• ไทยพีบีเอส ให้พ้ืนที่ข่าวประเด็นประชาชนมากกว่าช่องอ่ืนๆ 

• ประเด็นข่าวที่ไทยพีบีเอสเสนอ สามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าช่องฟรี 

• เคยมีการนําเสนอประเด็นเซนซิทีฟมากกว่าช่องทางอื่น ทั้งๆ ที่ ไม่มี ใครกล้ารายงานหรือ                     
นําเสนอเรื่องน้ี 
 

ข้อด้อย 

• หัวข้อข่าวที่ต้ังพาดหัวไม่ค่อยตรงกับเน้ือหา ช้ีนําในการนําเสนอ เช่น การบายไลน์ว่า “วอนแนวร่วม
ยุติการก่อเหตุ” แต่ในเนื้อหาข่าว ผู้สื่อข่าวไม่ได้สรุปว่า เป็นใครก่อเหตุ 

• มีการนําเสนอใบปลิวที่ไม่มีการอธิบายว่า เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกับข่าวอย่างไร ในข้อความบนใบปลิวเป็น
ข้อความท่ีตัดสินเหตุการณ์ ซึ่งนักข่าวไม่ควรนํามาหากไม่มีการตรวจสอบด้วยข้อมูล 

• ประเด็นเกิดเหตุยิงที่ อ .แม่ลาน จ .ปัตตานี นักข่าวนําเสนอเชิงตัดสินเหตุการณ์ไปล่วงหน้า                 
ทั้งๆที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่คืบหน้า 

• ข่าวที่นําเสนอให้นํ้าหนักกับแหล่งข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่มาก โดยไม่มีการกรอง โดยนักข่าว แต่สําหรับ
การสัมภาษณ์ประชาชนกลับให้พ้ืนที่น้อยกว่า นักข่าวเป็นเพียงคนRepeatข้อมูลของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน 
โดยไม่ประมวลข้อมูลก่อน 

• การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของชาวบ้านน้อยกว่า เสียงของเจ้าหน้าที่รัฐ 

• รายการสถานีประชาชน เฉพาะเร่ืองสามจังหวัดชายแดนใต้ มีการนําเสนอน้อย ประเด็นคลุมเครือ ไม่
ชัดเจนเหมือนประเด็นในภาคอ่ืนของประเทศ 

• มีการนําเสนอเชิงตัดสิน ก่อนการสรุปจากกระบวนการยุติธรรม เช่น ข่าวนําเสนอเร่ืองนักศึกษาเป็น
ปีกการเมืองของแนวร่วมขบวนการบีอาร์เอน 

• ภาพที่นําเสนอเน้ือหา มีภาพสดจากเหตุการณ์น้อย ส่วนใหญ่นักข่าวเป็นตัวยืนในการเล่าเรื่องมากกว่า
ให้ภาพจริง เหตุการณ์จริงในการนําเสนอข้อมูล 
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• นักข่าวใช้ภาษาเชิงช้ีนํา ตัดสิน มากกว่าให้คนดูทราบจากข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มี 

• ยังไม่จับประเด็นร้อนในพ้ืนที่ 

• ข้อมูลที่นําเสนอประกอบการรายงานข่าว มีความน่าเช่ือถือน้อยลง หลังจากที่มีการนําเสนอกรณี
นักศึกษาถูกพาดพิงว่าเก่ียวข้องกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน และไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

• ไม่มีการเปิดพ้ืนที่ในลักษณะการจับเข่าคุย ในระดับชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืน               
ยังมีมากกว่า ภาคใต้น้อย 

• เช่ือว่ามีการแทรกแซงจากอํานาจอ่ืน (ไม่เป็นอิสระ) 

• แหล่งข่าวของรัฐดูมีนํ้าหนักกว่าภาคส่วนอ่ืน 

• เทคนิคการนําเสนอภาพ มุมมองภาพในกรณีการนําเสนอข่าว 

• ไม่พ้นอํานาจการเมืองส่วนกลาง ไม่สามารถนําเสนอประเด็นเซนซิทีฟได้เต็มปาก 

• วิ ธีการนําเสนอเรื่องการกระจายอํานาจ เป็นคลิปรณรงค์ การ์ตูนเกินไป เปรียบเทียบเกิน
ความสามารถในการทําความเข้าใจ 

 

อุปสรรค 

• ไม่มีนักข่าวจากพ้ืนที่ ที่เข้าใจสถานการณ์จริงของพ้ืนที่ 

• นักข่าวในพ้ืนที่ที่นําเสนอประเด็นขึ้นไปสู่บอร์ดใหญ่ อาจจะถูกสกัดจากบก.ส่วนกลางอีกช้ันหน่ึง 

• อํานาจมืดแทรกแซงข่าว 

• ชาวบ้านให้ข้อมูลต่อนักข่าวไม่เต็มที่ (ความไว้ใจ play safe) ทําให้การนําเสนอข่าวของนักข่าวไม่รอบ
ด้านเต็มที่ 

• รายการแต่ละรายการที่นําเสนอประเด็นสามจังหวัด ไม่ได้คุยกัน และนําเสนอคนละทิศทางกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรมีทีมมอนิเตอร์ของสถานี 

• มีโต๊ะข่าวภาคใต้ บก.ร่วมกับผู้ทํางานขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 

• มีประเด็นที่ชัดเจน สําหรับการนําเสนอในรายการสถานีประชาชน สําหรับสามจังหวัดชายแดนใต้ 

• ปรับผังรายการอ่ืนๆ ให้คนสามจังหวัดสนใจช่องน้ีมากกว่าน้ี ซึ่งยังไม่ทราบว่าคนสามจังหวัดสนใจอะไร 

• ควรจะลงมาเจอเครือข่ายที่หลากหลายมากกว่าน้ี (ในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทําประเด็นเสนอข่าว) 

• ใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า แค่ตัวละครไม่ก่ีกลุ่ม 

• ควรระวังเรื่องการแต่งกายของนักข่าวที่ลงพ้ืนที่ ที่อ่อนไหวด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย หรือกาลเทศะ 

• ในระหว่างการลงพ้ืนที่ทําข่าว ควรมีการประสานงานจากพ้ืนที่ เพ่ือให้ช่วยเรื่องการประเมินประเด็น
และสถานการณ์บางอย่าง 
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• ในกรณีนําเสนอเสียงประชาชนต่อกรณียิงพระ ควรจะสัมภาษณ์เสียงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง            
ที่เป็นคนต่างศาสนิก เพ่ือถ่วงดุลอารมณ์ความรู้สึกในข่าว 

• อยากให้นําเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ ของไทยพีบีเอสมากกว่าน้ี ซึ่งเคยทําแต่ไม่บ่อย 

• ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ชาวบ้านให้มากกว่าน้ี เพราะหนักไปทางเสียงของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก               
แต่ประเด็นที่ออกมาจากประชาชนกลับเป็นการสรุปประเด็นโดยนักข่าวมากกว่า 

• อยากให้ไทยพีบีเอสอยู่เป็นกลาง ไม่เลือกข้างใดข้างหน่ึง ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของแหล่งข่าว 
การนําเสนอข้างใดข้างหน่ึงน้ัน จะถูกเพ่งเล็ง 

• ต้องการให้นักข่าวตามเวทีภาคประชาสังคมมากขึ้น เพ่ือให้ประเด็นจากเวทีที่มีอยู่ในพ้ืนที่จํานวนมาก 
ได้ถูกนําเสนอ 

• ทํางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ที่มีประเด็นจากพ้ืนที่มากกว่าน้ี 

• อยากให้มีโต๊ะข่าวพิเศษเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ 

• อยากให้มีการทําโพลสํารวจสถิติ ความเห็นต่างๆ ต่อประเด็นที่นําเสนอสู่หน้าจอ 

• อยากให้มีการนําเสนอเร่ืองอ่อนไหวที่สุดในบริบทสังคมไทย ... คําอ่อนไหว เช่น เอกราช การกระจาย
อํานาจ การจัดการตัวเอง คืออะไรให้สังคมไทยได้รู้จัก หรืออาจจะเผยแพร่ในมุมของนักวิชาการ 

• โต๊ะข่าวการเมืองและความม่ันคง เฉพาะเรื่องสามจังหวัด ทบทวนวิธีคิดและวัตถุประสงค์ข้อ 1 ใหม่
ข้อบังคับจริยธรรม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยพีบีเอสทุกคน ต้องปฏิบัติงามตาม
หลักการ 8 ข้อ 
ข้อ 1 หลักผลประโยชน์สาธารณะ นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบ
แฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งส่วนตน ครอบครัวและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในระดับ
นโยบาย หรือในระดับปฏิบัติการก็ตาม 
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เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : เครือขา่ยผูห้ญิงภาคประชาสงัคม จ.ปตัตาน ี

 

กําหนดการ 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) 

กลุ่มเป้าหมาย : เครือขา่ยผูห้ญิงภาคประชาสงัคม จ.ปตัตาน ี

วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศนูย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี 

 

10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน 

10.30 - 11.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

11.00 - 12.00 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ  

   โดย คุณยะห์ อาลี  แกนนําประสานจังหวัดปัตตานี 

และชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาดซุฮฺรี 

13.00 - 14.00 น. - ชมคลิปรายงานข่าวศิลปะบันเทิง-ข่าวงานมอบรางวัลแก่สตรีต้นแบบ ดอกไม้กลาง  

  ไฟใต้ โดยองค์กร Oxfam ณ มิวเซียมสยาม กทม. 

  - ชมรายงานข่าวชายแดนใต้เรื่องราวของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ได้รับ 

  การออกอากาศ 

14.00 - 15.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการที่ เสนอเร่ืองราว    

ชายแดนใต้, รายการทางนําชีวิต, รายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ, รายการ ASEAN 

Beyond 2015 (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

นําสนทนา โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ชม ภูมิภาคใต้ล่าง 
15.30 - 16.00 น. สรุป ประเมินผลการประชุม และปิดการประชุม 

16.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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สรุปเวทีการรบัฟังความคิดเห็นผูช้มรายการไทยพบีีเอส 

จังหวัดปัตตานี   
วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557 

กลุ่มเป้าหมาย เครือขา่ยผูห้ญิงภาคประชาสังคม จ.ปัตตานี จํานวน 8 คน 
ณ ห้องประชมุ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 
10.30 - 11.00 น. เปิดการประชุมและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟัง 

11.00 - 12.00 น. การทําความเข้าใจเก่ียวกับสื่อสาธารณะ  

   โดย คุณยะห์ อาลี  แกนนําประสานจังหวัดปัตตานี 

และชมคลิปวีดีโอ แนะนําไทยพีบีเอส 

เกริ่นนํา 
ในการระดมเสียงวิพากษ์รายการของสถานีไทยพีบีเอสในคร้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายผู้หญิง              

ภาคประชาสังคม  จ.ปัตตานี ทั้งหมด 8 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทํางานด้านงานสันติภาพและงานเยียวยา  
วงน้ีจึงเป็นการเปิดพ้ืนที่เพ่ือการวิพากษ์ วิจารณ์และการเสนอกลไกการนําเสนอ เพ่ือลดการนําเสนอ

ข้อมูลที่ไม่รอบด้านและขาดองค์ความรู้   
 

13.00 - 14.00 น. - ชมคลิปรายงานข่าวศิลปะบันเทิง-ข่าวงานมอบรางวัลแก่สตรีต้นแบบ ดอกไม้            

กลาง  

  ไฟใต้ โดยองค์กร Oxfam ณ มิวเซียมสยาม กทม. 

  - ชมรายงานข่าวชายแดนใต้เรื่องราวของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมที่ได้รับ 

  การออกอากาศ 

14.00 - 15.30 น. สนทนาและประเมินเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายการที่ เสนอเร่ืองราว    

ชายแดนใต้, รายการทางนําชีวิต, รายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ, รายการ ASEAN 

Beyond 2015 (ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ) 

นําสนทนา โดย คุณอัสรา รัฐการัณย์  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ชม ภูมิภาคใต้ล่าง 
 

วิธีการในการดําเนินการถอดบทเรียนในครั้งน้ี โดยการ SWOT : ข้อเด่น, ข้อด้อย, อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ได้ข้อสรุปดังน้ี ต่อรายการข่าว, สาระประโยชน์ และสารคดีของไทยพีบีเอส 
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ข้อเด่น 

• มีความหลากหลายของรายการต่างๆ ครบรส เป็นช่องทางการเรียนรู้ได้มาก 

• ภาพสวย เป็นภาพที่ดี  

• การนําเสนอตรงประเด็น 

• ไม่สร้างความแตกแยก 

• ได้นําเสนอวิถีชีวิตคนชายแดนใต้ 

• นําเสนอวิถีชีวิตชายแดนใต้ที่หลากหลาย มีการเล่าเรื่องโดยบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ หรือคนนอกพ้ืนที่ 

จะช่วยให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม มีความน่าเช่ือถือ อย่างเช่น คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา(กวีซีไรต์)             

ให้สัมภาษณ์เรื่องสตรีต้นแบบคนชายแดนใต้ พูดจากความรู้สึกของคนในเมือง ผู้ชมจึงมีความรู้สึกร่วม

มากกว่า เพราะฉะนั้นน่ีเป็นจุดดีในการเช่ือมโยงเรื่องราวชายแดนใต้โดยบุคคลที่อยู่ภายนอกพ้ืนที่            

ที่เห็นความสําคัญของพ้ืนที่ชายแดนใต้  

• เล่าเรื่องโดยบุคคลนอกพ้ืนที่ เช่น สัมภาษณ์คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา(กวีซีไรต์) เรื่องรางวัลสตรีต้นแบบ 

ดอกไม้กลางไฟใต้  ก่อให้เกิดความเข้าใจคนในพื้นที่มากขึ้น มีความหลากหลายในการนําเสนอโดย

บุคคลภายนอก ทําให้มีความรู้สึกร่วมในสิ่งที่เล่า 

• ไม่สร้างความแตกแยก เหมือนอย่างเช่นคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา(กวีซีไรต์) ให้สัมภาษณ์ รู้สึกว่าดีมาก 

สะท้อนเห็นแต่ภาพดีๆ ในบางคร้ังที่เห็นแต่ภาพที่มันโหดร้าย ภาพที่มันไม่สวย แต่วันน้ีได้เห็นภาพดีๆ  

• ไทยพีบีเอสมักเปิดโอกาสให้ ชาวบ้าน คนธรรมดา มีโอกาสได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของพ้ืนที่ ผ่านสื่อ           

เช่น ผู้สื่อข่าวไปทําข่าวที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ชาวบ้านเขาได้รู้จักนักข่าวเขาดีใจ เขา

ต่ืนเต้นที่นักข่าวจากกรุงเทพฯลงไปทําข่าวในพ้ืนที่ เขาดีใจมากๆ เพราะผู้สื่อข่าวน้อยคนที่จะลงไปใน

พ้ืนที่สีแดง คนในพ้ืนที่ยังไม่เช่ือเลยว่าไทยพีบีเอสจะลงไปหาจริงๆ ทําให้เด็กมีความกระตือรือร้น เมื่อ

เด็กได้ดูตัวเองในโทรทัศน์ ต่อไปเราสามารถเอาเร่ืองน้ีไปบอกเด็กนักเรียนว่า ถ้าอยากเก่ง ครูจะเชิญ

เขามาอีก จะได้ออกโทรทัศน์อีก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก อย่างน้อยคนที่มักขาดเรียนก็จะไม่

ขาดเรียน ขยันเรียนมากขึ้น   

• เมื่อคุณณัฏฐา โกมลวาทิน ลงพ้ืนที่ ทําให้ชาวบ้านดีใจ สัมภาษณ์ชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านได้ออก

โทรทัศน์ อยากจะให้ในตําบลไหน หมู่บ้านไหน เมื่อมีงานดีๆ สามารถสื่อสารได้ อย่างน้อยทําให้

หมู่บ้านน้ันมีความกระตือรือร้น ผลักดันให้เด็กรู้สึกว่าสักวันฉันจะได้ออกโทรทัศน์ ความใฝ่ฝันของเด็ก 

เมื่อได้ออกอากาศไปแล้ว ชาวบ้านเขาก็ช่ืนชม คืนที่ชาวบ้าน ต.พ่อมิ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ได้
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ออกอากาศ ชาวบ้านทุกคนต่ืนเต้น โทรศัพท์หากันให้ดูโทรทัศน์ ชาวบ้านเขาก็สนใจ เขาอยากจะดู ทํา

ให้คนพ้ืนที่เขายอมรับไทยพีบีเอส สิ่งที่ไทยพีบีเอสนําเสนอคือความจริง  

• ช่อง ไทยพีบีเอส เป็นช่องที่ให้โอกาส เปิดโอกาส ให้แก่ชุมชน เยาวชน เด็ก  

• ช่วงข่าวศิลปะบันเทิง ไม่เหมือนช่องอ่ืน ที่นําเสนอแต่เรื่องราววงการบันเทิง ดารา คนดัง แต่สําหรับ

ช่องน้ี มีการรายงานข่าวที่หลากหลาย ไม่ใช่เรื่องของดาราอย่างเดียว แต่ได้นําเสนอเร่ืองราวของ

ชาวบ้าน เรื่องของคนท่ัวไป ชาวบ้านที่ไม่คิดว่าเขาจะได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่วงศิลปะบันเทิง ซึ่ง

เป็นการให้กําลังใจแก่คนทั่วไปได้เป็นอย่างดี  

• ชอบรายการดวลวาทะ มีการโต้วาที เด็กมัธยมสามารถชมได้เลย มีประโยชน์ อย่างเด็กปอเนาะ 

(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) ได้ชมวิธีการพูดของนักเรียนที่มาร่วมรายการดีมากเลย  

• ชอบรายการสอนศิลป์ วันเสาร์ สามารถเอาความรู้จากรายการไปสอนเด็กๆ ผลิตช้ินงานประดิษฐ์

ต่างๆ 

• รายการที่นําเสนอความรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ อาเซียน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ สามารถเป็น

เครื่องมือในการเรียนการสอนในโรงเรียนให้แก่เด็กชายแดนใต้ เป็นอย่างมาก  

 
ข้อด้อย 

• เรื่องราวจากชายแดนใต้ให้เวลาในออกอากาศน้อยเกินไป 

• เวลาการนําเสนอเรื่องชายแดนใต้มีน้อย น่าจะให้เวลามากกว่าน้ี สมมติว่าไปสัมภาษณ์คนใดคนหน่ึง 
แทนที่จะได้เน้ือหาสาระมากกว่าน้ี แต่พอเอาไปตัดออกอากาศแล้ว ต้องกระชับ ทําให้ได้ข้อมูลไปไม่
หมด เพราะคนที่ให้ข้อมูลบางทีเขาก็พูดไม่เก่ง อย่างเช่น ชาวบ้าน เป็นต้น  

• การสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบ ดอกไม้กลางไฟใต้ ที่ผ่านรายการช่องไทยพีบีเอส ช่วง
ข่าวศิลปะบันเทิง สัมภาษณ์ไม่ทั่วถึง ไม่ได้สัมภาษณ์หมด ทั้ง 10 คนที่ได้รับรางวัล น่าจะมีการ
สัมภาษณ์เพ่ิมให้หลากหลาย  อาจจะเชิญผู้หญิงที่ได้รับรางวัลทั้งหมดไปออกอากาศเพ่ิมในห้องส่ง 

• ช่วงละครที่เอาซีรีย์จากต่างประเทศ มีแต่ซีรีย์สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อยากให้มีซีรีย์ของแถบอาเซียน มลายู
บ้าง เช่น จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย  จะได้เผยแพร่วัฒนธรรม หนังอินโดนีเซียที่ทําดีมีหลายเรื่อง เช่น 
ที่ผ่านมามีที่ช่อง 9 คือ หนังเรื่อง ketika cinta bertasbih  
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อุปสรรค 

• ผู้ผลิตรายการ บางรายการไม่เข้าใจอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวมุสลิม เพราะไม่เข้าใจแก่นแท้             
ของศาสนา 

• กว่าจะหาช่องไทยพีบีเอสเจอ หายากมาก เพราะทีวีติดต้ังดาวเทียม ต้องใช้เวลาหา รันช่องไม่เป็น 

ต้องพยายาม อย่างชาวบ้านที่ไม่รู้ว่าจะหาช่องไทยพีบีเอสเจอต้องทําอย่างไร ไม่เหมือนช่องอ่ืน                 

กดดูช่องได้ง่าย คือช่อง 3, 5, 7, 9  

• เปิดหาช่องยาก ถ้าเป็นแบบน้ีหลายคนบอกว่าไม่อยากดูแล้ว กว่าจะหาช่องเจอแล้วภาพคมชัด          

ต้องใช้เวลา  

• ภาพไม่ค่อยชัด บางครั้งชัด และบางคร้ังก็ไม่ชัด    

• ผู้ผลิตรายการ บางรายการไม่เข้าใจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวมุสลิม เพราะไม่เข้าใจแก่นของ

ศาสนา 

• ต้องการให้รายการครอบครัวเดียวกัน Big Family มาทํารายการในพื้นที่ชายแดนใต้ วิทยากรที่ทํา
กระบวนการกลุ่มเขาเก่งมากเลย แต่ค่าตัวแพงมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

• อยากให้นําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ จากหลากหลายกลุ่ม เยาวชน สตรี สูงวัย 

• ถ้าจะทํารายการในปีถัดไป อยากให้ครอบคลุม คือ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มาเจาะแต่เฉพาะพวกเรา 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม แต่จะให้เจาะกลุ่มอ่ืนบ้าง อาจจะเป็นเยาวชน ผู้หญิง ทุกกลุ่มทุก
องค์กร ทุกวัย เยาวชนก็อยากให้มี ผู้ใหญ่ วัยกลางคน วัยหนุ่มสาว  วิถีชีวิตเขาอยู่อย่างไร เมื่อแก่บ้ัน
ปลายชีวิตเขาอยู่อย่างไร วัยสาวเขาอยู่ยังไง ลองไปดูกัน  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

• ควรจะมีการเปลี่ยนคนในการสัมภาษณ์ ยังซ้ําคนเดิมๆ อยู่ ถ่ายซ้ํา เพราะจะเห็นออกอากาศซ้ําในช่อง
โน้นช่องน้ี หรือรายการอ่ืนด้วย ให้เปลี่ยนคนด้วย  

• ครูชายแดนใต้ ต้องการเทปรายการที่ออกอากาศ เก่ียวกับศิลปะ การงาน  ภาษาอังกฤษ ทดลอง
วิทยาศาสตร์ รายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับเด็ก เช่น รายการสอนศิลป์, รายการดวลวาทะ, รายการ ASEAN 
Beyond 2015, รายการท้าให้อ่าน ฯลฯ ซึ่งสามารถนําวีดีโอรายการต่างๆ มาเป็นสื่อการเรียนการ
สอน ให้แก่ครูชายแดนใต้ได้  

• ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องไทยพีบีเอส สําหรับผู้ที่สนใจรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอส สามารถ
ติดต่อรับฟรี ได้ทางไทยพีบีเอส เน่ืองจากถ้าได้ไฟล์ต้นฉบับไฟล์ที่ได้จะชัดมาก เพ่ิมความน่าสนใจใน
การรับชม แต่ถ้าดาวน์โหลดเอง ภาพจะไม่คมชัด  

• ควรจะเสนอเรื่องราวการประกอบอาชีพของคนชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนชายแดนใต้ ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพเดิมได้แล้ว ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ 
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อย่างเช่น จากช่างกลายมาเป็นคนกรีดยาง ต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาเสนอแต่เรื่องราว
อ่ืนๆ มามากแล้ว อยากให้นําเสนอมุมน้ีบ้าง  

• อยากให้นําเสนอเร่ืองราวในมุมมองของเยาวชน เพราะเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น พ่ีน้องหรือเพ่ือนได้เสียชีวิต แต่ต้องเอาเยาวชนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์มา ประมาณ          
3 - 4 เดือน เขาสื่อได้แล้ว ให้เขาได้มาสะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยน เขาอาจจะเป็นผู้ดําเนินรายการเอง 
หรืออาจจะมีกลุ่มเยาวชนที่ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับเด็กซึ่งเขามีโอกาสน้อย หรือ
เขาคิดว่าตัวเขาอาจจะไม่มีโอกาสตรงน้ี ให้เขาสามารถมีโอกาสลุกขึ้นมาสื่อสาร อย่างเช่นโรงเรียนที่
บ้านเด็กกําพร้า ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี อาจจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สื่อว่าการดํารงชีวิตของเขา
หรือแม้กระทั่งว่า แต่เดิมเขามีการศึกษาอย่างไร ตอนน้ีเขาเป็นอย่างไร เขามองอนาคตข้างหน้า
อย่างไร เป็นการเปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ เพราะพ้ืนที่ที่เปิดให้เยาวชนยังน้อยอยู่ 

• เปิดพ้ืนที่/มุมมองให้ครอบครัวคดีความมั่นคงและคดีอ่ืนๆ ได้สื่อสาร และยืนอยู่ได้ในสังคม เช่น พ่อ 
สามี พ่ีน้อง อยู่ในเรือนจําแล้ว สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง แม่ ภรรยา ลูก พ่ีน้อง                  
ต้องรับภาระอะไรบ้าง (คดีความมั่นคงยังไม่มีใครเปิดพ้ืนที่ให้เลย อยากให้ไทยพีบีเอสช่วยเปิดพ้ืนที่ให้ 
เพราะคนโดยทั่วไป เข้าใจว่าคนที่อยู่ในเรือนจําเป็นคนไม่ดีอยู่แล้ว จะพูดถึงทําไม อย่างที่โดนคดีความ
มั่นคง เขาอนุมานว่า ถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วคือเลว แต่เราต้องให้ชัดเจนว่าคนที่เข้าไปอยู่ตรงนี้       
คือ เขามีความเช่ือบางอย่างในเรื่องการเมือง การปกครอง  ถ้าเปิดพ้ืนที่ตรงนี้ได้ก็จะช่วยให้คนที่
ต้องคดีความมั่นคงเขายืนอยู่ได้ แล้วสามารถออกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมได้ อะไรที่มันไม่ถูกต้อง 
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด อะไรที่ไม่ผิดก็อยากให้สื่อข้างนอกได้รับรู้ เป็นการแก้ปัญหาของ 3 จังหวัดได้อีก
ทางหน่ึง) 

• ซีรีย์เก่ียวกับชายแดนใต้ควรมีอย่างต่อเน่ือง เช่น สารคดีร้อยร้าวชายแดนใต้, สารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระที่มีศักยภาพ และเป็นคนในพ้ืนที่ หรือมีทั้งคนภายนอกและในพ้ืนที่ 
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคิดประเด็นได้ดี ถ้าลําพังเป็นคนข้างนอกอย่างเดียวทําไม่ค่อยดี แต่ที่
ผ่านมาทําได้ดีเพราะผู้ผลิตอิสระเป็นคนในพ้ืนที่ เป็นมุสลิมและสามารถเข้าพ้ืนที่ได้ สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ มาทําเรื่องราวของคนชายแดนใต้ 

• อยากรายการครอบครัวเดียวกัน Big Family มาทํากับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

• รายการท่ีควรนําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ มีดังน้ี  
- สถานีประชาชน 
- ลุยไม่รู้โรย 
- บ้านเธอก็บ้านฉัน  
- ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร  
- เปิดแดนชีวิต (คดีความมั่นคง) 3 จังหวัด  
- รายการ Big Family 
- พันแสงรุ้ง     
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- ครูมืออาชีพ 
- เปิดปม 
- ซีรี่ย์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพ่ือเข้าใจอาเซียน และวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน มากขึ้น      
- รายการ Big Family ครอบครัวเดียวกัน ทําเรื่องราวของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

 

รายการทางนําชีวิต ออกอากาศ ช่วงรอมฎอน เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม 
จุดเด่น  

• เน้ือหาสาระดี มีประโยชน์ เสียงชัดเจน ภาพสวย ลําดับเรื่องได้ดี  

• เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่เป็นคนดี ได้สื่อสารสู่สังคม 

• เป็นแนวสารคดี พยายามทําแตกต่างกับช่องอ่ืน เอาศาสนามาบูรณาการ การใช้ชีวิต ถึงต้ังช่ือว่า              

ทางนําชีวิต เอาศาสนามาเป็นทางนํา  

• การนําเสนอเรื่องราว เลือกบุคคลที่เราไม่รู้จัก เป็นคนธรรมดาสามัญ แต่เป็นคนเก่งและเด่นในชุมชน 

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สื่อสาร ทําให้ผู้ชมได้รู้จัก ตอนวางคอนเซ็ปเขาน่าจะวางแบบน้ี เป็น

เรื่องราวที่เราอาจมองข้าม หลายๆ ตอนจึงน่าสนใจ เช่น ตอนนายแพทย์มูนีร ใบกาเด็ม 

• เปิดโอกาสให้คนธรรมดา ที่เป็นคนดีได้สื่อสารสู่สังคม 

• คนต่างศาสนาดูแล้ว เข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน   

• ในความเห็นของคนต่างศาสนิก(คนพุทธที่ดูรายการทางนําชีวิต) : ชอบคําพูดในรายการของผู้ให้

สัมภาษณ์ กล่าวว่า  “การเป็นผู้นําแค่พูด ไม่ได้เป็นต้นแบบ”   เป็นคําพูดที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

• อ.บรรจง บินกาซัน อธิบายศาสนามุมกว้างได้ดี เข้าใจง่าย เช่น การอ่านปรากฏการณ์ ปรัชญา 
 

จุดด้อย 

• เวลาออกอากาศ ยังไม่เหมาะสม  

• ตอนท้ายจบแบบห้วนๆ ไม่มีขมวดท้าย  

• ท่าทางตอนสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ มีแต่ท่าน่ังอย่างเดียว น่าจะมีอิริยาบถแบบอ่ืนบ้าง 

• บางตอนสรุปตามสคริป ไม่ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอ 

• ผู้ให้สัมภาษณ์มีแต่มุมมองของผู้ชาย การศึกษานั้นไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเท่าน้ัน ทําไมไม่สัมภาษณ์ผู้หญิง 
ทําให้รู้ฐานคิดของผู้ผลิตรายการ 

• ผู้ให้สัมภาษณ์หรือต้นเรื่องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ควรมีผู้หญิงให้มากขึ้น  

• ดูแล้วมันเนิบๆ เพราะเป็นรายการศาสนา  
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• ช่วงท้ายรายการมีการนําเสนออัลกุรอาน น่าจะเอาอายะห์ (ประโยคจากอัลกุรอาน หรือหะดีษ                
(วจนะของท่านศาสดา) ที่ตรงกับเรื่องราวที่นําเสนอในตอนต้นรายการ หรือให้เช่ือมโยงเข้ากับเน้ือ
เรื่อง เพราะที่ผ่านมา ยังไม่เช่ือมโยงกัน   

• รายการทั้งตอนควรเป็นธีมเดียวกัน หัวท้ายควรเช่ือมโยงกัน 

• เอาผู้รู้ศาสนามาพูด ให้ความรู้ แต่ข้อมูลกว้างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรสัมภาษณ์บุคคลที่มีความหลากหลาย 

• อยากให้เป็นรายการวาไรต้ีมากขึ้น  

• สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องรอบๆ ข้าง เช่น เด็ก คนในชุมชน นักเรียน จะทําให้รายการมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น ที่ผ่านมา สัมภาษณ์แต่บุคคลต้นเรื่อง ไม่มีเสียงสัมภาษณ์อ่ืนแทรก 

• ควรมีเรื่องราวสัมภาษณ์ชาวบ้าน แม่บ้านธรรมดา ว่าเอาศาสนามาเป็นทางนําชีวิตอย่างไรบ้าง             
(การเลี้ยงลูก ดูแลสามีอย่างไร)   

• อยากให้มีช่วงหน่ึง เป็นช่วงที่ เอาศาสนาอิสลาม สื่อความให้คนต่างศาสนาเข้าใจ โดยอาศัย                
นักวิชาการศาสนา เช่น อ.บรรจง บินการซัน มาพูด อธิบาย โดยใช้ศาสนาเปรียบเทียบย่ิงดี หรือเป็น 
อ.อนัส อมาตยกุล (เคยเป็นพุทธมาก่อน) เป็นการเผยแพร่ (ดะอฺวะฮฺ) ศาสนาอย่างถูกต้อง เพราะท่ี
ผ่านมาเรามีปัญหาคนต่างศาสนิกไม่เข้าใจความเป็นมุสลิม ภาพมุสลิมมีแต่ความรุนแรง มุสลิมเป็นโจร
ใต้ ถ้าเปิดพ้ืนที่สร้างความเข้าใจในเรื่องน้ี เป็นการดีมาก   

• ขอช่วงที่มีการสื่อความให้คนต่างศาสนิกเข้าใจ อาจประมาณ 3-5 นาที เช่น ศาสนาเปรียบเทียบ 
 

ข้อเสนอแนะต่อรายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ  

• รายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา เป็นรายการท่ีช่วยสร้างแนวทางที่จะแก้ปัญหาให้แก่คนที่

ได้รับผลกระทบ เพราะเมื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาพูด เขาจะเล่าเรื่องตัวเอง แล้วสามารถที่จะ

เป็นแนวทางให้กับคนอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับเขา อย่างเรื่องคดี เรื่องการต่อสู้ เพ่ือให้ได้รับ

ชัยชนะ ที่สําคัญคือการได้รับความเป็นธรรม 

• ให้โอกาสคนท่ีถูกกระทํา ได้มีพ้ืนที่ออกมาพูดในที่สาธารณะ อย่างบางคนไม่กล้าออกมาพูดที่

สาธารณะ แต่เมื่อเขาเห็นตัวอย่างที่ได้เสนอออกไป เขาก็จะกล้าพูดในเรื่องของตัวเอง  

• เมื่อสื่อลงพ้ืนที่ ชาวบ้านและเด็กชอบ ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ (เน่ืองจากเด็กได้เห็นเรื่องราวชุมชนหรือ

ตัวเองออกทีวี ทําให้ขยันเรียนหนังสือ ส่วนชาวบ้านก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง รู้สึกตัวเองมีคุณค่า) 

• เป็นแนวทางให้กับผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความเป็นธรรม 

• เปิดโอกาสให้ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวผ่านสื่อช่องทางนี้  
 

ข้อเสนอแนะต่อรายการ ASEAN Beyond 2015 
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• รายการ ASEAN Beyond 2015 เป็นรายการที่ดีมาก เป็นการให้องค์ความรู้ที่ดีมาก ให้สาระความรู้

เรื่องอาเซียนมากขึ้น ทุกตอนมีการสรุปวิเคราะห์ 

• รายการ ASEAN Beyond 2015 ตอนธุรกิจมุสลิม มีการสัมภาษณ์โดยการต้ังธงไว้แล้ว เช่น ตอน
สัมภาษณ์ผู้หญิงมุสลิม เป็นนักร้องอินโดนีเซียที่ไม่ได้คลุมผม จบแบบไม่เคลียร์ ผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า
เราเป็นมุสลิมสากล มุสลิมสายกลาง เด่ียวน้ีเขาเปิดกว้าง จบเลยไม่เคลียร์ สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ชม
รายการถึงคําว่ามุสลิมสากล แสดงว่าผู้ผลิตรายการทําในฐานคิดของเขาเอง เขาไม่ได้ทําในฐานคิดของ
ศาสนาเลย ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม นําเสนอด้านที่เขาคุ้นเคย แล้วอนุมานว่าสิ่งน้ีคล้ายๆ 
กับวัฒนธรรมเขาซึ่งมันไม่ถูกต้อง พอชมตอนน้ีแล้ว รู้สึกไม่พอใจมาก จะสร้างความเข้าใจที่ผิดต่อผู้ชม
ได้ว่า อิสลามเป็นอย่างที่เสนอผ่านรายการ (ผู้ผลิตไม่เข้าใจอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ และความเป็น
มุสลิม แต่คิดว่าตัวเองเข้าใจ) 
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ข้อเสนอจากการรับฟัง 

 
รายการดวลวาทะ The Arena Thailand 

• เปิดโอกาสให้โรงเรียนจากต่างจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันให้มากขึ้น  

• เปิดรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในการดวลวาทะ  

• ควรจะมีการให้คะแนน มีเกณฑ์การตัดสิน โดยแบ่งเป็นเรื่องๆ เช่น เน้ือหา / ลีลา  ไม่ควรให้คะแนน
แบบเหมารวม แบ่งเป็นหัวข้อให้ละเอียดเพ่ือสะดวกต่อการให้คะแนน อีกทั้งผู้ชม และนักเรียนจะได้
ทราบข้อผิดพลาดและข้อดีของตัวเอง  

• ช่วงเวลาที่ออกอากาศอาจไม่เหมาะสม น่าจะย้ายเวลาออกอากาศเป็น วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 
6 โมงเย็น 

• เป็นรายการที่ดี ต้องมีการประชาสัมพันธ์รายการให้มากกว่าน้ี 
 

ละครเด็กชายในเงา 

• น่าจะออกอากาศเพ่ิมขึ้น 2-3 วัน ต่อสัปดาห์ ควรมีการนําเสนออย่างต่อเน่ืองเพ่ือทําให้อารมณ์ในการ
รับชมไม่ขาดตอน 

• น่าจะปรับบทโทรทัศน์ให้เข้ากับยุคสมัยมากกว่าน้ี 

• น่าจะเพ่ิมตัวละคร เพ่ือเบรกอารมณ์เศร้า ดราม่า เช่น เพ่ิมตัวละครตลก 

• ต้องการดูละครแนวแฟนฉัน และต้องการดูละครที่ใกล้ตัวจับต้องได้ เช่น น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ                  
ตามกระแสสังคม ชีวิตวัยเรียน 

• ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ละคร ทาง social network และทําป้ายโฆษณา บิลบอร์ด  
 

รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้  

• เป็นรายการที่ ทําสกู๊ปยังไม่ลึก ซึ่งควรครอบคลุมแบบรายสัปดาห์  

• ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลเชิงสถิติ, อินไซด์เอาท์ ของรายการดีสลาตัน มีวัตถุประสงค์ได้ไม่แตกต่าง
จากฝ่ายข่าวภูมิภาค และน่าจะมีอะไรเสริมเน้ือหาการนําเสนอได้อีกมากกว่าน้ี 

• รายการดีสลาตัน ช่ือรายการเหมือนจะเน้นเรื่องราวของคนมลายู 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ไป
ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืนของภาคใต้ด้วย  

• รายการดีสลาตัน ไม่ใช่รายการเฉพาะพ้ืนที่สามจังหวัด พอได้ยินช่ือรายการดีสลาตัน ผู้ชมจาก
ชายแดนใต้คาดหวังมากในการนําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ แต่พอนําเสนอออกมาแล้วไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวังไว้  

• เป็นรายการรูปแบบไหนยังไม่ชัด สารคดีก็ไม่เชิง ข่าวก็ไม่เข้ม  สกู๊ปก็ไม่ใช่ 

• น่าจะเพ่ิมช่วงที่สื่อให้เห็นพลวัตการพูดคุยสันติภาพ อย่างเข้าใจ    
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• น่าจะมีการแบ่งเน้ือหารายการเป็นซีรี่ย์  

• ควรเปิดช่องให้ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ผลิตงานร่วมกับทีมผลิตดีสลาตัน ณ แดนใต้ 

• น่าจะมีทีมผลิตรายการหลายๆ ทีมจะได้มีความหลากหลายของรูปแบบและเน้ือหา และต้องดึงคนใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะประชาชนรากหญ้ามาร่วมในการผลิตด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวของชายแดนใต้ 

 

รายการทางนําชีวิต 

• อยากให้เป็นรายการแนววาไรต้ีมากขึ้น  

• ควรจะสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น เด็ก คนในชุมชน นักเรียน จะทําให้รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น 
ที่ผ่านมา สัมภาษณ์แต่บุคคลต้นเรื่อง ไม่มีเสียงสัมภาษณ์อ่ืนแทรก 

• ควรมีเรื่องราวสัมภาษณ์แม่บ้าน ว่าเอาศาสนามาเป็นทางนําชีวิตอย่างไรบ้าง (การเลี้ยงลูก ดูแลสามี
อย่างไร)   

• ต้องการให้มีช่วงหนึ่งของรายการ เป็นช่วงที่เอาศาสนาอิสลาม สื่อความให้คนต่างศาสนาเข้าใจ โดย
อาศัยนักวิชาการศาสนา เช่น อ.บรรจง บินกาซัน , อ.อนัส อมาตยกุล มาพูด อธิบาย โดยใช้ศาสนา
เปรียบเทียบย่ิงดี  เป็นการเผยแพร่(ดะอฺวะฮฺ)ศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาเรามีปัญหา
คนต่างศาสนิกไม่เข้าใจความเป็นมุสลิม ภาพมุสลิมมีแต่ความรุนแรง มุสลิมเป็นโจรใต้ ถ้าเปิดพ้ืนที่
สร้างความเข้าใจในเรื่องน้ี จะเป็นการดีมาก   

• ขอช่วงที่มีการสื่อความให้คนต่างศาสนิกเข้าใจ อาจประมาณ 3-5 นาที เป็นเชิงศาสนาเปรียบเทยีบ 
 

สารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ  

• สารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา เป็นรายการที่ช่วยสร้างแนวทางที่จะแก้ปัญหาให้แก่คนที่

ได้รับผลกระทบ เพราะเมื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเขาพูด เขาเล่าเร่ืองตัวเอง สามารถท่ีจะเป็น

แนวทางให้กับคนอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับเขา อย่างเร่ืองคดี เรื่องการต่อสู้ เพ่ือให้ได้รับชัย

ชนะ ที่สําคัญคือการได้รับความเป็นธรรม 

• ให้โอกาสคนท่ีถูกกระทํา ได้มีพ้ืนที่ออกมาพูดในที่สาธารณะ อย่างบางคนไม่กล้าออกมาพูดที่

สาธารณะ แต่เมื่อเขาเห็นตัวอย่างที่ได้เสนอออกไป เขาก็จะกล้าพูดในเรื่องของตัวเอง เรื่องความไม่

เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง เป็นต้น  

• เมื่อสื่อลงพ้ืนที่ ชาวบ้านและเด็กชอบ ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ (เน่ืองจากเด็กได้เห็นเรื่องราวชุมชนหรือ

ตัวเองออกทีวี ทําให้ขยันเรียนหนังสือขึ้น ส่วนชาวบ้านก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง รู้สึกตัวเองมีคุณค่า) 

• เปิดโอกาสให้ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวผ่านสื่อช่องทางนี้  
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รายการ Asean beyond 2015 

• รายการ Asean beyond เรื่องประชาคมอาเซียน เป็นแค่ภาคความรู้ ไม่ได้มีภาคความเคลื่อนไหว ใน
พ้ืนที่บ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเรื่องอาเซียนในส่วนของพ้ืนที่ชายแดนใต้มีความหมาย
มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ อยากให้นําเสนอในแง่มุมน้ีบ้าง 

• รายการ Asean beyond 2015 เป็นรายการที่ดีมาก เป็นการให้องค์ความรู้ที่ดี ให้สาระความรู้เรื่อง

อาเซียน อีกทั้งทุกตอนมีการสรุปวิเคราะห์ ทําให้เข้าใจความเป็นอาเซียนมากขึ้น น่าจะมีการนําเสนอ

อย่างต่อเน่ือง 

• รายการ Asean beyond 2015 ตอนธุรกิจมุสลิม มีการสัมภาษณ์โดยการต้ังธงไว้แล้ว เช่น พิธีกร
รายการได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงมุสลิม เป็นนักร้องอินโดนีเซียที่ไม่ได้คลุมศีรษะ และจบรายการแบบไม่
ช่วยคลี่คลายความสงสัย ผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า “เราเป็นมุสลิมสากล มุสลิมสายกลาง เด่ียวน้ีเขาเปิด
กว้าง” สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ชมรายการถึงคําว่ามุสลิมสากล แสดงว่าผู้ผลิตรายการทําในฐานคิด
ของเขาเอง เขาไม่ได้ทําในฐานคิดของศาสนาเลย ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม นําเสนอด้านที่
เขาคุ้นเคย แล้วอนุมานว่าสิ่งน้ีคล้ายๆ กับวัฒนธรรมเขาซึ่งมันไม่ถูกต้อง พอชมตอนน้ีแล้ว รู้สึกไม่
พอใจมาก จะสร้างความเข้าใจท่ีผิดต่อผู้ชมได้ว่า อิสลามเป็นอย่างที่เสนอผ่านรายการ (ผู้ผลิตไม่
เข้าใจอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ และความเป็นมุสลิม แต่คิดว่าตัวเองเข้าใจ) 

 

รายการข่าวที่เก่ียวกับชายแดนใต้ 

• ควรมีโต๊ะข่าวภาคใต้ กองบรรณาธิการ ร่วมกับผู้ทํางานขับเคลื่อนประเด็นข่าวในพ้ืนที่  

• ควรสืบหาแหล่งข่าวจากเครือข่ายที่หลากหลายมากกว่าน้ี (ในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทําประเด็น
เสนอข่าว) 

• ใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า แค่ตัวละครไม่ก่ีกลุ่ม 

• ควรระวังเรื่องการแต่งกายของนักข่าวที่ลงพ้ืนที่ ที่ อ่อนไหวด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย             
หรือกาลเทศะ  

• ในระหว่างการลงพ้ืนที่ทําข่าว ควรมีการประสานงานจากพ้ืนที่ เพ่ือให้ช่วยเร่ืองการประเมิน
ประเด็นและสถานการณ์บางอย่าง  

• ในกรณีนําเสนอเสียงประชาชนต่อกรณียิงพระ ควรจะสัมภาษณ์เสียงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
ที่เป็นคนต่างศาสนิก เพ่ือถ่วงดุลอารมณ์ความรู้สึกในข่าว  

• สัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ให้มากกว่าน้ี เพราะหนักไปทางเสียงของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก แต่
ประเด็นที่ออกมาจากประชาชนกลับเป็นการสรุปประเด็นโดยนักข่าว 

• หัวข้อข่าวที่ ต้ังพาดหัวไม่ค่อยตรงกับเน้ือหา ช้ี นําในการนําเสนอ เช่น การบายไลน์ว่า                   
“วอนแนวร่วมยุติการก่อเหตุ” แต่ในเนื้อหาข่าว ผู้สื่อข่าวไม่ได้สรุปว่า เป็นใครก่อเหตุ 
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• อยากให้ไทยพีบีเอสอยู่เป็นกลาง ไม่เลือกข้างใดข้างหน่ึง ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของ
แหล่งข่าว  

• ต้องการให้มีนักข่าวตามเวทีภาคประชาสังคมมากขึ้น เพ่ือให้ประเด็นจากเวทีที่มีอยู่ในพ้ืนที่
จํานวนมาก ได้ถูกนําเสนอ  

• ควรลงลึกนอกเหนือจากเหตุการณ์ (ภาคต่อจากข่าวสั้น ดึงเสียงชาวบ้าน) 

• ทํางานร่วมนักข่าวที่สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้  

• ดึงมุมมองความเป็นมนุษย์ ออกมาจากเหตุการณ์มากกว่าน้ี เสนอความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย 

• ข่าวความรุนแรงยังต้องรายงาน แต่ต้องรอบด้าน เช่น ข่าวผู้ก่อเหตุทําร้ายพระ ต้องรายงาน
สะท้อนความเป็นมนุษย์ เสนอมุมมองข่าวให้กว้างได้อีก ไม่จํากัดแค่พ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ อาจจะ
สัมภาษณ์หมู่บ้านใกล้เคียงที่เกิดขึ้นบ้าง 

• ผู้สื่อข่าวควรกลับมามองการนําเสนอว่าการนําเสนอของเขาเกิดความสมดุลกันหรือไม่  

• ควรหาแหล่งอ้างอิงสําหรับข้อมูลเชิงสถิติ 

• ต้องมีโต๊ะข่าวสามจังหวัด และต้องมีการคุยกัน แบ่งก้อนข่าวตามความถนัด(เป็นพ้ืนที่กลางที่มี
อํานาจต่อรองได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลายาว) ทําให้ชัดเจน  

• เวลารายงานข่าว หรือเสนอต้องมีแหล่งอ้างอิงว่า มาจากไหน  

• ต้องการเห็นการทํางานร่วมกันระหว่าง นักข่าวภาคสนาม(stinger), ศูนย์ข่าวภูมิภาคภาคใต้,
นักข่าวพลเมือง และทีมข่าวเฉพาะกิจจากส่วนกลาง น่าจะพูดคุยกัน และแบ่งกันทํางาน เพ่ือให้
ข่าวชายแดนใต้ มีเอกภาพในการนําเสนอ  

• ต้องมีโต๊ะข่าว 3 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ  

• กองบก.ร่วมกัน จากฝ่ายต่างๆ และข้อเสนอคือ ต้องประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ ไม่เช่นน้ัน การ
นําเสนอข่าวไม่เปลี่ยน 

• วิธีหาทางออกในการนําเสนอข่าวชายแดนใต้ให้เป็นเอกภาพ  คือต้องอาศัยองคาพยพ เป็นผู้
สื่อสาร ที่ผ่านมาไม่มีพ้ืนที่กลาง จะทําอย่างไร ต้องสร้างพ้ืนที่กลางที่ประกอบด้วย นักข่าว
ภาคสนาม(stinger) ,  ศูนย์ข่าวภูมิภาคภาคใต้ , นักข่าวพลเมือง , ทีมข่าวเฉพาะกิจจากส่วนกลาง 
และนักข่าวจากภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ต้ังโต๊ะข่าว พูดคุยร่วมกัน ต้องกระจายอํานาจการ
สื่อสาร ถ้าทําไม่ได้ ไม่มีทางแก้ปัญหาได้  

• ต้องรายงานข่าว ตามพลวัตที่เป็นจริงในพ้ืนที่ หาข่าวจากภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวในระดับรากหญ้า 

• ข้อเสนอ ที่สําคัญมาก ในการนําเสนอข่าวชายแดนใต้ ต้องมี 3 อย่าง คือ 1.เครื่องมือ              
2.ความรู้  3.เครือข่ายภาคประชาสังคม 
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ข่าวการเมือง ข่าวความขัดแย้ง 

• ข่าวความขัดแย้งในกรุงเทพ  ต้องลดรายงานข่าวที่เพ่ิมความเกลียดชัง  ความแตกแยก คนให้
สัมภาษณ์ค่อนข้างหนักไปทางกปปส. สัดส่วนผู้ออกรายการส่วนใหญ่มาจาก กปปส. ควรมีความ
พยายามเอาส่วนอ่ืนๆ มาร่วมด้วย 

• ต้องลดการรายงานข่าวสร้างความรุนแรงเกลียดชัง 

• สัดส่วนของคนที่มาออกรายการเป็น กปปส.  
 

รายการทั่วไป ที่เก่ียวกับชายแดนใต้  

• เพ่ิมเวลาออกอากาศ รายการบ้านฉันวันน้ี รายการนักข่าวพลเมือง 

• อยากเห็นรายการที่ทําในพ้ืนที่เป็นรายการเชิงสารคดี มีรูปแบบการนําเสนอแนวรายการกบนอกกะลา 
หรือรายการตามติดชีวิตของคนในพ้ืนที่ เช่น โต๊ะอีหม่าม(ผู้นําศาสนา) หรือแม้แต่สารคดีท่องเท่ียว
ชายแดนใต้ เพราะจะทําให้ผู้ชมได้รู้เรื่องราวต่างๆ มากกว่าเรื่องราวความรุนแรง  

• มีประเด็นที่ชัดเจน สําหรับการนําเสนอในรายการสถานีประชาชน สําหรับสามจังหวัดชายแดนใต้  

• อยากให้นําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ จากหลากหลายกลุ่ม เช่น เยาวชน สตรี สูงวัย 

• อยากให้รายการต่างๆ ที่ลงมาหาข้อมูลในพ้ืนที่ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่มาเจาะแต่เฉพาะเครือข่าย
ผู้หญิงภาคประชาสังคม แต่ควรเจาะกลุ่มอ่ืนบ้าง อาจจะเป็นเยาวชน ผู้หญิง ทุกกลุ่มทุกองค์กร ทุกวัย 
ว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรง เขามีวิถีชีวิตอยู่อย่างไร หรือเมื่อบ้ันปลายชีวิตเขาอยู่
อย่างไร  

• ที่ผ่านมา รายการของไทยพีบีเอส มักสัมภาษณ์แหล่งข่าวและบุคคลซ้ําๆ ควรจะมีการเปลี่ยนคนให้
สัมภาษณ์ คนเดิมมักจะเห็นออกอากาศซ้ําในช่องโน้นช่องน้ี หรือรายการอ่ืนด้วย ขอให้เปลี่ยนคนด้วย  

• ครูชายแดนใต้ ต้องการเทปรายการที่ออกอากาศ เก่ียวกับศิลปะ การงาน  ภาษาอังกฤษ ทดลอง
วิทยาศาสตร์ รายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับเด็ก เช่น รายการสอนศิลป์, รายการดวลวาทะ, รายการ ASEAN 
Beyond 2015, รายการท้าให้อ่าน ฯลฯ ซึ่งสามารถนําวีดีโอรายการต่างๆ มาเป็นสื่อการเรียนการ
สอน ให้แก่ครูชายแดนใต้ได้  

• ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องไทยพีบีเอส สําหรับผู้ที่สนใจรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอส สามารถ
ติดต่อรับฟรี ได้ทางไทยพีบีเอส เน่ืองจากถ้าได้ไฟล์ต้นฉบับภาพจะชัดมาก เพ่ิมความน่าสนใจในการ
รับชม แต่ถ้าดาวน์โหลดเอง ภาพจะไม่คมชัด  

• ควรจะเสนอเรื่องราวการประกอบอาชีพของคนชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนชายแดนใต้ ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพเดิมได้แล้ว ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ 
อย่างเช่น จากช่างกลายมาเป็นคนกรีดยาง ต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาเสนอแต่เรื่องราว
อ่ืนๆ มามากแล้ว อยากให้นําเสนอการทํามาหากิน อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอมุมน้ีบ้าง  
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• อยากให้นําเสนอเร่ืองราวในมุมมองของเยาวชน เพราะเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น พ่ี น้องหรือเพ่ือนได้ เสียชีวิต แต่ต้องเอาเยาวชนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์มา                  
ประมาณ 3-4 เดือน เขาสื่อได้แล้ว ให้เขาได้มาสะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยน เขาอาจจะเป็นผู้ดําเนิน
รายการเอง หรืออาจจะมีกลุ่มเยาวชนที่ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับเด็กซึ่งเขามี
โอกาสน้อย หรือเขาคิดว่าตัวเขาอาจจะไม่มีโอกาสตรงน้ี ให้เขาสามารถมีโอกาสลุกขึ้นมาสื่อสาร 
อย่างเช่น โรงเรียนที่บ้านเด็กกําพร้า ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี อาจจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สื่อว่า
การดํารงชีวิตของเขาหรือแม้กระทั่งว่า แต่เดิมเขามีการศึกษาอย่างไร ตอนน้ีเขาเป็นอย่างไร เขามอง
อนาคตข้างหน้าอย่างไร    เป็นการเปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ เพราะพ้ืนที่ที่เปิดให้เยาวชนยังน้อยอยู่ 

• เปิดพ้ืนที่/มุมมองให้ครอบครัวคดีความมั่นคงและคดีอ่ืนๆ ได้สื่อสาร และยืนอยู่ได้ในสังคม                    
เช่น พ่อ สามี พ่ีน้อง อยู่ในเรือนจําแล้ว สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง แม่ ภรรยา ลูก พ่ีน้อง 
ต้องรับภาระอะไรบ้าง (คดีความมั่นคงยังไม่มีใครเปิดพ้ืนที่ให้สื่อสาร อยากให้ไทยพีบีเอสช่วยเปิดพ้ืนที่
ให้ เพราะคนโดยทั่วไป เข้าใจว่าคนที่อยู่ในเรือนจําเป็นคนไม่ดี จะพูดถึงทําไม อย่างที่โดนคดีความ
มั่นคง เขาอนุมานว่า ถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วคือเลว แต่เราต้องให้ชัดเจนว่าคนที่เข้าไปอยู่ตรงนี้ คือ 
เขามีความเช่ือบางอย่างในเร่ืองการเมือง การปกครอง  ถ้าเปิดพ้ืนที่ตรงน้ีได้ก็จะช่วยให้คนที่ต้องคดี
ความมั่นคงเขายืนอยู่ได้ แล้วสามารถออกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมได้ อะไรที่มันไม่ถูกต้อง ถ้าผิด
ก็ว่าไปตามผิด อะไรที่ไม่ผิดก็อยากสื่อให้สังคมข้างนอกได้รับรู้ เป็นการแก้ปัญหาของ 3 จังหวัดได้อีก
ทางหน่ึง) 

• ซีรีย์เก่ียวกับชายแดนใต้ควรมีอย่างต่อเน่ือง เช่น สารคดีร้อยร้าวชายแดนใต้, สารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระที่มีศักยภาพ และเป็นคนในพ้ืนที่ หรือมีทั้งคนภายนอกและในพ้ืนที่ 
(สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและคิดประเด็นได้ดี)   ถ้าลําพังเป็นคนข้างนอกอย่างเดียวทําไม่ค่อยดี แต่
ที่ผ่านมาทําได้ดีเพราะผู้ผลิตอิสระเป็นคนในพื้นที่ เป็นมุสลิมและสามารถเข้าพ้ืนที่ได้ สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ มาทําเรื่องราวของคนชายแดนใต้ จึงควรสนับสนุนให้มีสารคดีดีๆ อย่างน้ีอย่างต่อเน่ือง  

• อยากให้รายการครอบครัวเดียวกัน Big Family มาทํากับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

• อยากให้มีการนําเสนอเรื่องอ่อนไหวที่สุดในบริบทสังคมไทย คําอ่อนไหว เช่น เอกราช การกระจาย
อํานาจ การจัดการตัวเอง คืออะไรให้สังคมไทยได้รู้จัก 

• รายการที่ควรนําเสนอเรื่องราวชายแดนใต้ มีดังน้ี  
o สถานีประชาชน 

o ลุยไม่รู้โรย 

o บ้านเธอก็บ้านฉัน  

o ชีวิตจริงย่ิงกว่าละคร  

o เปิดแดนชีวิต (คดีความมั่นคง) 3 จังหวัดชายแดนใต้   

o พันแสงรุ้ง     
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o ครูมืออาชีพ 

o เปิดปม 

o ซีรี่ย์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพ่ือเข้าใจอาเซียน และวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน มากขึ้น      

o ครอบครัวเดียวกัน Big Family ทําเรื่องราวของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น ประจําปี2557 : การรณรงค์รับฟังความคิดเห็นบุคคลท่ัวไป (จ.ปัตตานี) หน้า 43 

 
สรุปผลการประชุม 

เวทีรับฟังความคิดเห็นตอ่รายการไทยพีบีเอส ของประชาชน จังหวัดปัตตานี 100 คน 
 

  จากการจัดบู๊ธ และเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
จํานวนรวมท้ังหมด 5 ครั้ง  ทําให้ได้ช่วยขยายฐานผู้ชมแก่สถานีไทยพีบีเอสให้มีมากย่ิงขึ้น และยังเป็นการ
กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของสื่อสาธารณะ ที่เป็นของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง  

ที่สําคัญ ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดปัตตานี ต่างสะท้อน และมุ่งเน้นให้คนในประเทศเข้าใจ
ถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง อันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และสื่ออย่างไทยพีบีเอส เป็นสื่อหน่ึงที่
สําคัญในการทําหน้าที่เปิดพ้ืนที่ เปิดมุมมอง เปิดความคิด ให้แก่ผู้ชมทั้งประเทศได้ตระหนักในเร่ืองน้ี เพราะ
เมื่อเข้าใจ เรียนรู้ความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก สังคมไทยก็จะเติบโต และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุข อีก
ทั้งสื่อต้องตระหนักเสมอว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง และสถานการณ์ความรุนแรง สื่อต้องไม่ซ้ําเติบ 
และชี้นําสถานการณ์ ให้มากไปกว่าเดิม แต่ต้องเข้าถึง เข้าใจ และดึงความเป็นมนุษย์ ในมุมต่างๆ ของ
แหล่งข้อมูล ออกมานําเสนอ   

หลากหลายความคิดเห็นของชาวจังหวัดปัตตานี ที่ได้เสนอแนะและสะท้อน จะได้นําไปสู่การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนารายการต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้น  

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานผลการจัดทําเวทีรับฟังความคิดเห็นฉบับน้ี จะเป็นข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า 
คุ้มกับที่ทีมงานทุกท่านได้สละเวลาทุ่มเท จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และประมวลสรุปผลการรับฟัง อันจะ
นําไปสู่การปรับปรุงรายการของสถานีไทยพีบีเอสในไตรมาสต่อๆ ไป 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม และประมวลภาพ 
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เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี 
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รายชื่อผู้เข้ารว่ม 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 
ร่วมออกบู๊ธในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้  กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ชมทั่วไป 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

1 นายคูวมินญ์  สมัยอุดม เครือข่ายวิทยุชุมชน  
สมาคมเยาวชนจิตอาสา 

95/3 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

 080-5433778 

2 น.ส.อิงฑุสา  จะผ่องศรี นักศึกษา 91/65 ต.ตะโละแมะนา 
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  

 084-9679911 

3 นายอับดุลวหะ วะหา วิทยาลัยประชาชน 130/4 ม.7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส 

Vaha_n@hotmail.com 093-7738707 

4 น.ส.ฮาลีเมาะ  มะดือเระ ศวชต.ปัตตานี 57/4 ม.6 ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี  

Haleemohol2012@hotmail.com 073-334087 

5 นายซาฟีอี  สาเมาะ วิทยาลัยประชาชน 90/2 ม.1 ต.ตันหยงลิมอ  
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

Fic_damai@gmail.com 090-1791345 

6 น.ส.แวกอรีเจาะห์  กามาล ี ศวชต.ปัตตานี 44 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  
 

Kamalee_1938@hotmail.com 089-8771109 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

7 น.ส.วณิชชา  เปาะมะ Media Selatan 84 ม.6 .เทศบาล 1 ต.ปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

Fit_wana@hotmail.com 088-3998600 

8 
 

น.ส.ธัญญา  จัว้ซ้าย นักศึกษา 27/12 ถ.พิศาลอุทิศ ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา 

golf-214@hotmail.com 087-3990849 

9 นายอับดุลบัสรี  บาโด นักศึกษา 58 ม.5 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ  
จ.นราธิวาส 

Bas.patani@gmail.com 080-8629644 

10 นางคํานึง  ชํานาญกิจ 
 

เครือข่ายผู้หญงิฯ 38/8 ม.2 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 

Khamnueng2508@gmail.com 089-6556942 (D) 

11 น.ส.อามีนี  สะอีดี เครือข่ายผู้หญงิฯ ม.อ.ปัตตานี  
 

miniscootie@yahoo.com 084-9975885 (D) 

12 น.ส.รอฮานี  ดาโอ๊ะ  LDI / เครือข่ายผู้หญิงฯ 28/2 ถ.ปากน้ํา ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 

rnpn43@yahoo.com 081-7113874 

13 นายจะเด็ด  ศิริบุญหลง ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  
สํานักส่งเสริมฯ 

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  
สํานักส่งเสริมฯ 

sjaded@bunga.pn.psu.ac.th 081-5430408 

14 น.ส.สุไรยา  วานิ LDI 275/1 ม.2 ต.มะนังยง  อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 

suraiya.peace@gmail.com 083-39892121 

15 น.ส.เลขา  เกลีย้งเกลา 
 

ศูนย์ข่าวอิศรา 36 ถ.กะลาพอ ซ.3 ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 

leligor@yahoo.com 089-7247270 (D) 
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16 น.ส.มัสตะห์ มะกุล เครือข่ายผู้หญงิฯ 5/1 ม.1 ต.ราตาปันยัง  
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  

Mastahnusantara.2521@gmail.com 
 

089-8760800 (G) 
084-4175108 (G) 

17 น.ส.ฮากีมะฮ์  อับดุล นักศึกษา 676 ถ.สิโรรส 12 ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

coker_mixx@hotmail.com 080-7068333 

18 นายอับดุลเลาะ  มาหะ วิทยุชุมชนจังหวัดนราธิวาส 122/24 ม.2 ต.รือเสาะออก  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  

abdulloh.maha@gmail.com 087-0613044 

19 น.ส.อาอิชะฮ์  ตีมุง วิทยุมลายู ศอ.บต. 72 ม.2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 96110 

kaksu.aishah@gmail.com 093-6349609 

20 นายซัมซมั  นาคชูวงค์ วิทยุชุมชนปัตตานี 332/4 ถ.ปัตตานีภิรมย์ อ.อาเนาะร ู
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

sumikkyn@hotmail.com 080-7144736 

21 นายรุบิน  สะแม วิทยุชุมชนปัตตานี 332/4 ถ.ปัตตานีภิรมย์ อ.อาเนาะร ู
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

smadalee@gmail.com 093-5752600 

22 น.ส.กัสมา  นาคชูวงค์ วิทยุชุมชนปัตตานี 332/4 ถ.ปัตตานีภิรมย์ อ.อาเนาะร ู
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

denvo_crv@hotmail.com 091-9800309 

23 นายอภิเชษฐ  เจะเล็ง วิทยุชุมชน ต.เตราะบอน 27 ม.7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี  

Trobon-2013@hotmail.com 081-2771510 

24 นางยาลีฮาห์  เจะเล็ง วิทยุชุมชน ต.เตราะบอน 24 ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี  
 

 082-8124822 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

25 น.ส.รอมล่า  มะระดู วิทยุชุมชน ต.เตราะบอน 18 ม.7 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี 

 084-9630475 

26 นายสมศักดิ์  หุ่นงาม ศูนย์ข่าวอิศรา  
 

tmttomoakius@gmail.com 086-9681965 

27 นายณรงค์ มะเซ็ง สภาองค์กรชุมชน 71/1 ม.4 ต.บางเขา อ.หนอกจิก 
จ.ปัตตานี 

narong2_04@yahoo.co.th 089-6586285 

28 น.ส.อลิสา  สมานวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี 16/2 ม.5 ซ.6 ถ.พระยาเมือง 
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
94000 

Alizz-aa_zinful@hotmail.com 080-5216330 

29 น.ส.สายสุดา  หะมิงมะ วิทยุชุมชน 18/3 ถ.ปากน้ํา ต.สะบารัง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 
 

Saisuda14@hotmail.com 089-6569127 

30 นายอับดุลการีม  อัสมะแอ สถาบันอัสสลาม 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  
จ.ปัตตานี 

kalidman@gmail.com 089-5971230 

31 นายมาหะมะรอยาลี  บีดิง วิทยุมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  
จ.ปัตตานี 

 - 

32 น.ส.นินูรีซัน  อูเซ็ง Media Selatan 116/3 ม.5 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธิวาส  96130 
 

nireesan@gmail.com 090-4767795 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

33 นายฮาซัน  สาระสู Media Selatan 84/1 ม.5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี  94110 

hasan_4340@hotmail.com 083-3522679 (G) 

34 น.ส.สุรีณี  เปาะนิ มีเดีย สลาตัน 18/4 ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ 
จ.ปัตตานี  94140 

Pemudi.1433@gmail.com 082-8204751 

35 นายอิบรอเฮ็ม  ดูมีแด 
 

Pertajam  34/2 ม.6 อ.ยะรัง  
จ.ปัตตานี 

aipro036@gmail.com 080-7061508 

36 น.ส.ยีย๊ะ  ยะพา ชุมชนศรัทธา 156/2 ม.1 ต.บางเก่า อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี 

 080-1381584 

37 น.ส.ฟาตีเมาะ  มะเส็ง 
 

ชุมชนศรัทธา 17 ม.2 ต.บางเก่า อ.สายบุรี  
จ.ปัตตานี 

 085-7993953 

38 น.ส.ศิรษา  นิยมเดชา 
 

LDI 5/32 ถ.ยะรัง ซ.8 ต.จะบังติกอ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

Maida.niyomdecha@gmail.com 088-3880906 

39 นางนฤมล  สาและ เครือข่ายผู้หญงิฯ 146/1 ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี  

 081-1926081 

40 นางตีเมาะ  แม  9/3 ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี  

 - 

41 นางแวซง แวจิ  35/2 อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 
 

 - 
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42 นางฟีอ๊ะ  ดาเรง  31/2 ถ.สะบารัง ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 089-99761056 

43 นางใยนะ  สาแล  9/1 ซ.8 ถ.ปากน้ํา ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 085-0790219 

44 นางรอปีเสาะ  บูละ  23 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

 089-4657874 

45 น.ส.ฆอยยียะห์  มสุตายา 
 

 มูลนิธิเพื่อการเยียวยา (มยส)  087-7102280 

46 นางมาริสา  สมาแห เครือข่ายผู้หญงิฯ 5/2 ม.3  ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ  
จ.ปัตตานี  94130 

 080-7150413 
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รายชื่อผู้เข้ารว่ม 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 
        เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี กลุม่เป้าหมาย: นกัข่าวชายแดนใต้และนักข่าวพลเมือง 

วันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์เฝา้ระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

1 น.ส.อัสรา  รฐัการัณย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 109/14 ถ.ยะรัง อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

asrarat12@gmail.com 084-0792703 (T) 
084-7176599 (G) 

2 น.ส.นรินทร์ ปากบารา 
 

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 56 ม.9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง 93110 

to-111@hotmail.co.th  
 

080-8643689 
 

3 
 

น.ส.ยะห์ อาลี - แกนนําจังหวัดปัตตานี 
- ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน
จังหวัดปัตตานี 

332/5 ถ.ปัตตานีภิรมย์  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

p_akai_dow@hotmail.com 089-2959422 (G) 

4 น.ส.อารีด้า  สาเม๊าะ - แกนนําจังหวัดปัตตานี 
- ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

16 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 96150 

tanjong2529@gmail.com 087-1240049 (G) 

5 น.ส.นิฮัสน๊ะ   กูโน เครือข่ายผู้หญงิฯ 109/18 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

nk.freelance1984@gmail.com 080-7102203 (G) 
081-6085630 (D) 

6 นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 3 ถ.สันติราษฎร์ 1 ต.ยะหา  
อ.ยะหา จ.ยะลา   95120 

ayubpathanster@gmail.com 
 

081-4799357 (D) 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

7 น.ส.ฐิตินบ  โกมลนิม ิ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 9  ตรอกวัดราชาธิวาส  
 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300 

Thitinob@gmail.com 089-1421112 (T) 

8 น.ส.รอฮานี  จือนารา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 35/3 ม. 3 ต. ปล่องหอย   
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230 

roohnee.2525@gmail.com 081-1897280 (G) 

9 นายสะรอนี     ดือเระ 
 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ saronee.d@dsjgroup.org 0816087619 (D) 

10 นายฮัสซัน   โต๊ะดง 
 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ hassan.t@dsjgroup.org 087-8993655 (G) 

11 น.ส.มาดีหะห์   วายูโซ๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 58/112 ม.3 ต.สะเตงนอก          
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

duha.madi@gmail.com 089-8703203 (G) 
091-0479022 (G) 

12 น.ส.ซอฟียะห์  ยียูโซะ 
 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 17/1  ม.7  ต.กะมิยอ อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 

sawthethinks@gmail.com 093-7317791 (G) 

13 น.ส.วันดี  หะยีมะสาและ 
 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 86/1 ม.2 ต.รสูะมิแล อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

soredaji@hotmail.com 090-4769538 

14 นายวรศิลป์  อาแว 
 

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 
 

1/11 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 

chelsea_sil_fe@hotmail.com 087-3965238 (D) 

15 น.ส.อามีเนาะ  อุเซ็ง 
 

นักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร 
ม.อ.ปัตตานี 

27/3 ม.4 ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี 94120 

nuii-lovely34@hotmail.com 084-8627714 (G) 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

16 น.ส.ซุกกรียะห ์ บาเหะ 
 

ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ 43 ถ.รามโกมทุ  ต.อาเนาะร ู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 

sukkriyah@hotmail.com 081-0983532 (G) 

17 น.ส.อามีเน๊าะ  อารง 
 

นักข่าวพลเมือง Thai PBS 200  ช.พณาสันฑ์ 3 ต.บางนาค  
อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 

chick3n.breezy@gmail.com 086-9591582 (D) 

18 น.ส.นูรยา  เก็บบุญเกิด 
 

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ nuraya.k@dsjgroup.org 080-4315351 (D) 
085-3311902 (D) 

19 น.ส.รุ่งรวี  เฉลมิศรีภิญชะรัช นักวิจัยอิสระ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ rungraweech@gmail.com 083-1382475 (D) 

20 น.ส.อัสมะห์  โวะ  31 ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130 

hasmahwok@gmail.com 084-9643536 (G) 
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รายชื่อผู้เข้ารว่ม 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี2557 : การรณรงคร์ับฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 
        เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี กลุม่เป้าหมาย: นกัศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
วันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

1 น.ส.อัสรา  รฐัการัณย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ 

109/14 ถ.ยะรัง อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

asrarat12@gmail.com 084-0792703 (T) 
084-7176599 (G) 

2 น.ส.นรินทร์ ปากบารา 
 

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ 

56 ม.9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง 93110 

to-111@hotmail.co.th  
 

080-8643689 
 

3 น.ส.ยะห์ อาลี - แกนนําจังหวัดปัตตานี 
- ประธานเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนจังหวัดปัตตานี 

332/5 ถ.ปัตตานีภิรมย์  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

p_akai_dow@hotmail.com 089-2959422 (G) 

4 น.ส.นิฮัสน๊ะ   กูโน เครือข่ายผู้หญงิฯ 109/18 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

nk.freelance1984@gmail.com 080-7102203 (G) 
081-6085630 (D) 

5 นายนัศรี  อูมาร์ นักศึกษา 1 ต.ปากน้ํา ซ.2 ต.สะบารัง อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 

Inatmon.nat@gmail.com 084-4078688 

6 น.ส.กรรณิการ ์ พลอยสว่าง นักศึกษา 12/15 ม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

nuguiza@gmail.com 0852298614 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

7 น.ส.วรรณภา  พลสุวรรณ นักศึกษา 13/2 ม.8 ต.หว้ยยาง อ.ทับสะแก   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

Numhaiwannapao4@hotmail.com 0811565087 

8 นายประเสริฐ  กาหรีมการ นักศึกษา 181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์  
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

karemkan@gmail.com 0822802445 

9 น.ส.กัสมีนิง  ยีมาหมะ นักศึกษา 300 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 

Mening_410@hotmail.com 0807092272 

10 น.ส.นิตยา   เบ็ญสะอิ นักศึกษา 447 ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

Nongkai611@hotmail.com 0808631074 

11 น.ส.นลินทิพย์  กรศุภวัฒนา นักศึกษา 186 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 

Nongjib_lackylove@hotmail.com 0828207699 

12 น.ส.อัชณา  ดอนิ นักศึกษา 15/54 ม.1 ซ.14 ถ.เจริญประดิษฐ์  
ต.รูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

Nuna-amm@hotmai.com 0901801085 

13 นายอัสรี จะมะจี นักศึกษา 
 

355/2 ม.6 ต.แว้ง อ.แว้ง  จ.นราธิวาส Bm_h2@hotmil.com 084750303 

14 นายวุฒิพงค์ บอซู นักศึกษา 153/7 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

Ton_7_6_36@hotmail.com 0869555892 

15 นายอัสซูวรรณ  เปาะหะ นักศึกษา 23/2 ม.5 ต.ละหาร อ.ยี่งอ  
จ.นราธิวาส 
 

Wan-chelseafanclub@hotmail.com 0937230245 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

16 น.ส.อานีซา  สาแม นักศึกษา 4 ถ.อุเมะ  ต.ตะลุมัน อ.สายบุรี   
จ.ปัตตานี 

Neesa_31@hotmail.com 0862882158 

17 น.ส.กูอัสนี   กุพะมา นักศึกษา 29/3 ม.3 ต.ปะลุกาสาเมาะ  
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  

Kuhasneeoon@gmail.com 0810932127 

18 น.ส.มุนตาฮา  เปาะซู นักศึกษา 45 ม6 ต.ปะเสยะงอ อ.สายบุรี  
จ.ปัตตานี 

Tawnda_baha@yahoo.com 0828241679 

19 น.ส.นูร์ฮูดา   ดือราแม นักศึกษา 55/9 ต.กาปะกอตอ อ.เบตง  
จ.ยะลา 

Wang_191@hotmail.com 0880936582 

20 นายมูฮัมหมัด  ตาเยะ นักศึกษา 10 ถ.รัตนาศิริ  ต.บาเจาะ  
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  

Bulai-sasa@hotmail.com 0845281404 

21 น.ส.สูไรนี  เจะ๊แม็ง นักศึกษา 39 ม.7 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี  
 

Nurasma-umah_24233@hotmail.com 0937817811 

22 น.ส.นูรอัสมา  อูหม๊ะ นักศึกษา 18  ม.5  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ  
จ.นราธิวาส 

May-ah4589@hotmil.com 0898790259 

23 น.ส.ฟาตีฮะห์  บาตูเซ็ง นักศึกษา 2/1 ม.1  ต.ลุโบะสาวา อ.บาเจาะ   
อ.นราธิวาส 

Amaleenaoo2@hotmail.com 0828314906 

24 น.ส.อมาลีนา  เบ็ญฮาวัน นักศึกษา 103/1  ม.2 ต.บาโงยซิแน   
อ.ยะหา  จ.ยะลา 
 

Soaleenaoo2@hotmail.com 091317396 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

25 น.ส.เสาวณี  ดอเล๊าะ นักศึกษา 4/2  ม.6 ต.คหูา อ.สะบ้าย้อย   
จ.สงขลา 

Soawanee_55@hotmail.com 0828247894 

26 น.ส.ฮากีมะฮ์ อับดุล นักศึกษา 676 ถ.สิโรรส 10 ต.สะเตง   
อ.เมือง  จ.ยะลา 

Coker_mixx@hotmail.com 0807068339 
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รายชื่อผู้เข้ารว่ม 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 
เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย : นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพประเด็นสื่อและเยาวชน 

วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตาน ี
 

ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

1 น.ส.อัสรา  รฐัการัณย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 109/14 ถ.ยะรัง อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

asrarat12@gmail.com 084-0792703 (T) 
084-7176599 (G) 

2 น.ส.อารีด้า  สาเม๊าะ - แกนนําจังหวัดปัตตานี 
- ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

16 ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ  
จ.นราธิวาส 96150 

tanjong2529@gmail.com 087-1240049 (G) 

3 น.ส.นิฮัสน๊ะ   กูโน เครือข่ายผู้หญงิฯ 109/18 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

nk.freelance1984@gmail.com 080-7102203 (G) 
081-6085630 (D) 

4 นายปรัชญา  โต๊ะอิแต ปาตานีฟอรั่ม 147/1 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา  
จ.นครศรีธรรมราช  80160 
112/21 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมอืง  
จ.ปัตตานี 94000  

veemuslim@gmail.com 080-8658363 

5 นายอาซาฮา  ลูและ Media Selatan 48/7 ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 96000 
 

asaha_lulek@yahoo.com 080-7135150 (G) 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

6 นายฮาซัน  สาระส ู Media Selatan 84/1 ม.5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี  94110 

hasan_4340@hotmail.com 083-3522679 (G) 

7 น.ส.นินูรีซัน  อูเซ็ง Media Selatan 116/3 ม.5 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธิวาส  96130 

nireesan@gmail.com 090-4767795 

8 นายฮัมดี  เจะเฮาะ LDI 218/1 ม.1 ต.ยามู ต.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี   94150 

deeyaring21@gmail.com 089-5975939 (G) 

9 นายอดินันท์  หะยีอารง LDI 311/2 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธิวาส  96130  

adinan_ised@hotmail.com 086-2988668 (G) 

10 นายอับดุลมานัฟ  อิสมิง สภาเด็กและเยาวชน อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

50/3 ม.4 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 

a_na_sy@hotmail.com 082-8246416 

11 นายอับดุลรอซะ หะยีมามะ Media Selatan 40/3 ม.4 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  94000 

trobeh_2007@hotmail.com 080-7085033 (G) 

12 นายอัสมาดี  บือเฮง PerMas 79/5  ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 
จ.ปัตตานี 94220 

jendila@hotmail.com 081-0117281 (G) 

13 นายอาร์ฟาน  วัฒนะ PerMas 38 ถ.ปอฮงกือปัส-บลูรู ต.ปะลุร ู
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 

arfan.patani@gmail.com 087-2900454 (G) 

14 น.ส.รุสนีย์ กาเซ็ง เครือข่ายผู้หญงิฯ 299 ม.2 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี 94150 
 

sayangrusni@gmail.com 080-0951355 (G) 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

15 นายมูฮัมหมัด  เจ๊ะดอเล๊าะ ผู้ประสานงาน LDI 88/3 ม.6 ต.บางเขา อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี  94170 

muc463@gmail.com 089-4634401 (D) 

16 นายยรรยง มะสูยู เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคม  
(ตูปะ) 

184 ม.6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี  
จ.นราธิวาส  96140 

masuyu_24@hotmail.com 081-0930817 (G) 

17 นายอารีฟีน  โสะ เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคม  
(ตูปะ) 

28 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี  94150 

ns_sohhos@hotmail.com 080-8679822 

18 นายฮาซัน  ยามาดีบุ People’s College  9/2 ม.1 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส  96150 

yamadibu@gmail.com 080-7100912 (G) 

19 นายอับดุลเล๊าะห์  สะมะแอ 
 

People’s College  16/1 ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส  96130 

kita.asree@gmail.com 089-8786139 (G) 

20 นายอับดุลรอมัน หะยีสแลแม 
 

ประชาชนพลเมืองปัตตานี 44 ม.1 ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี  94150 

abbaspn0007@gmail.com 087-8376798 (G) 

21 นายฮัสซัน   โต๊ะดง 
 

DSJ 63/4 ม.3 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ 
จ.ปัตตานี  94140 

hassan.t@dsjgroup.org 087-8993655 (G) 

22 น.ส.วณิชชา  เปาะมะ Media Selatan 84 ม.6 .เทศบาล 1 ต.ปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

Fit_wana@hotmail.com 088-3998600 
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รายชื่อผู้เข้ารว่ม 

เวทีรับฟังความคิดเหน็ ประจําปี 2557 : การรณรงค์รบัฟังความคิดเหน็บุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 
        เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี กลุม่เป้าหมาย : เครือข่ายผู้หญงิภาคประชาสงัคม จ.ปัตตาน ี

วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศนูย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

1 น.ส.อัสรา  รฐัการัณย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 109/14 ถ.ยะรัง อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000 

asrarat12@gmail.com 084-0792703 (T) 
084-7176599 (G) 

2 
 
น.ส.ยะห์ อาลี - แกนนําจังหวัดปัตตานี 

- ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน
จังหวัดปัตตานี 

332/5 ถ.ปัตตานีภิรมย์  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

p_akai_dow@hotmail.com 089-2959422 (G) 

3 น.ส.นิฮัสน๊ะ   กูโน เครือข่ายผู้หญงิฯ 
 

109/18 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

nk.freelance1984@gmail.com 080-7102203 (G) 
081-6085630 (D) 

4 นางโซรยา  จามจุร ี เครือข่ายผู้หญงิฯ 23 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

s_jamjuree@yahoo.com 
 

086-9558638 (D) 
080-7140176 (G) 
081-0970035 (G) 

5 นางพัณยวดี  อาแว เครือข่ายผู้หญงิฯ 3/14 ซ.ด่านภาษี ถ.ปากน้ํา 
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 
94000 

phanyawadee@gmil.com 085-0814339 (D) 
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ที่ ชื่อ – สกุล เครือข่าย ที่อยู่ อีเมล ์ เบอร์โทรศัพท ์

6 นางซีตีมาเรียม  บินเย๊าะ เครือข่ายผู้หญงิฯ 14/62  ม.7 ต.บานา  
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
 

zauquna@hotmail.com 089-6540405 (D) 

7 น.ส.ดวงสุดา สร้างอําไพ เครือข่ายผู้หญงิฯ 51/1 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี 

ddt.tilaga25@gmail.com  081-1890329 (G) 

8 นางจิตรลดา พิริยศาสน์ อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลฯ 
ม.อ.ปัตตานี 
เครือข่ายผู้หญงิฯ 

181 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง   
จ.ปัตตานี  94000 

jitlada.ying@gmail.com 086-6283040 (T) 

9 น.ส.อามีนี  สะอีดี 
 

อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
เครือข่ายผู้หญงิฯ 

181/214 ม.6  ซ.รูสะมิแล 13    
ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล    
อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 

miniscootie@yahoo.com 084-9975885 (D) 

10 นางรอบิย๊ะ บาแล๊ะ เครือข่ายผู้หญงิฯ 
 

54/6 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 

 089-6044833 (D) 

11 นางมาริสา  สมาแห เครือข่ายผู้หญงิฯ 5/2 ม.3  ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ  
จ.ปัตตานี  94130 

 080-7150413 

12 น.ส.มาดีหะห์   วายูโซ๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 58/112 ม.3 ต.สะเตงนอก          
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

duha.madi@gmail.com 089-8703203 (G) 
091-0479022 (G) 
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ประมวลภาพ 

เวทีรับฟงัความคิดเห็น ประจําปี 2557 :  

การรณรงค์รับฟังความคิดเห็นบุคคลทั่วไป (จังหวัดปัตตานี) 

เวที 100 คน ในจังหวัดปัตตานี 
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ผลของการนํารายการสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ไปใช้ในการทํางาน 

ของเครือขา่ยผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
 

 

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ได้นําสารคดี 

ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอน “ผู้ซับนํ้าตา” และตอน “จากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย” ที่ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมาจัดกิจกรรม เวทีชมสารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ พร้อมร่วมเสวนาหลังจากการชมสาร

คดี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผู้สนใจทั้งที่เป็นแกนนํา

ผู้หญิงจิตสาธารณะจากชุมชน ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ผู้หญิงที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตัวแทนหน่วยงานราชการที่ทํางานด้านการเยียวยา และกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมดประมาณ 60 คน  

รายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ เป็นสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ นําเสนอให้

เห็นชีวิตเล็กๆ ที่ต้องก้าวเดินท่ามกลางบริบทปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ อีกทั้งยังต้องการบอกและเปิดมุมมอง

ใหม่ๆ ให้กับคนนอกพ้ืนที่ ได้เข้าใจคนในพ้ืนที่มากขึ้น เป็นสารคดีที่สะท้อนให้เห็น "ชีวิต" ของผู้คน                

ที่มีความหมายมากกว่า "ตัวเลข" ของผู้ประสบเหตุเท่าน้ัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนา ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมศักยภาพและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้หญิงในเครือข่าย และผู้หญิงจากชุมชนต่างๆ  

2. เพ่ือให้ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาในชายแดนใต้ และหาแนวทางการแก้ไข  

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความหวัง และพลังให้กับผู้เข้าร่วมงาน  

ตอนผู้ซับ นํ้าตา  เ ป็น  1 ใน  6 ตอน  ของสารคดีชี วิต  ณ  ที่ เ กิดเหตุ  ซึ่ ง เ ป็นภาพชี วิตของ                    

“คํานึง ชํานาญกิจ” จากอดีตเหย่ือ จากผู้ที่เคยได้รับผลกระทบ กลายมาเป็นผู้ซับนํ้าตาของเพ่ือนร่วมชะตา

กรรม เป็นตอนที่ฉายให้เห็นความแข็งแกร่งของผู้หญิงที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ จุดเปลี่ยนของชีวิต บทเรียน 

และก้าวต่อไปของคนที่เป็นเหย่ือ ทุกวันนี้คํานึง ลุกขึ้นมาทํางานช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉก

เช่นเดียวกับเธอ  

  ตอนจากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย เป็นเรื่องราวของดวงสุดา สร้างอําไพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบ ดวงสุดาเป็นตัวแทนของคนพุทธที่ไม่ย่อท้อแล้วสู้  สารคดีได้ฉายให้เห็นว่า ปัจจุบัน

ดวงสุดาก้าวข้ามความบอบชํ้าต่างๆ แม้ต้องย้ายออกมาจากบ้านเกิดของตนเองไปใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองปัตตานี 

ซึ่งปัญหาการย้ายถิ่นกลายเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับคนไทยพุทธในพ้ืนที่  
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เรื่องราวการต่อสู้การใช้ชีวิตในเมืองปัตตานีของดวงสุดาและย่า ด้วยการพ่ึงตนเอง ในขณะเดียวกัน 

เธอก็พยายามกลับไปยังหมู่บ้านที่มีแม่และพ่ีสาว และรวบรวมกลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านร่วมกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ คือ ป่าสันทราย และเธอยังเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์นกเงือกในผืนป่าชายแดนใต้                

อีกด้วย 

 

ข้อค้นพบ จากการเสวนา  

• เป็นสารคดี ที่ ช่วยเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่ เสียเปรียบโดยธรรมชาติ ให้มี พ้ืนที่ ในสื่อมากขึ้น                   
คนเดินเรื่อง เป็นเพียงภาพสะท้อน ตัวแทนของคนอีกหลายๆ คนที่ประสบปัญหา หากแต่สามารถก้าว
ข้ามปัญหา ก้าวข้ามความเป็นเหย่ือ สู่การเป็นผู้เยียวยา และให้กําลังใจผู้อ่ืนต่อไป 

• สื่ออย่างไทยพีบีเอสได้ให้โอกาสที่จะฉายให้เห็นภาพ ชีวิต และชะตากรรม ของประชาชนคนตัวเล็ก 
ตัวน้อยที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีความหวัง มีพลัง ที่จะมีชีวิตอยู่ พร้อมกับการก้าวเดินที่จะร่วม
สร้างสรรค์สังคมในพ้ืนที่  

• สื่อต้องเปิดพ้ืนที่ให้กับเหย่ือจากความรุนแรงให้มากขึ้น เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้มีสิทธิ และเสียง            
เติมความเป็นมนุษย์ให้กับเหย่ือของความขัดแย้ง สะท้อนให้เห็นชีวิต มุมมอง หรือความหวัง ทําให้
รายการมีพลัง และยังเป็นการตอบโจทย์การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ  

• ผู้ที่เป็นนักสื่อสารเพ่ือสันติภาพ จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เป้าหมายของการทํางาน เพ่ือให้สันติภาพ
เกิดขึ้นในสังคม ดังน้ันวิธีการนําเสนอข้อมูล การออกแบบการนําเสนอ จึงเป็นโจทย์สําคัญในการเป็น
นักสื่อสารเพ่ือสันติภาพ 

• สารคดี เป็นด่ังจิ๊กซอ ช้ินหน่ึงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพ้ืนที่สื่อ
ไม่ได้มีโอกาส ไม่ได้มีวาระที่จะสามารถนําเสนอเรื่องทุกเรื่องทุกมุมในคราวเดียวกัน ดังน้ันจิ๊กซอแต่ละ
ช้ิน จึงเป็นกลไกท่ีจําเป็น ที่ให้ผู้รับสารได้สะสมประสบการณ์เพ่ือรอต่อเป็นภาพใหญ่ต่อไป อันจะ
นําไปสู่ความสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ได้ดีย่ิงขึ้น  

• ภาษา การผูกเรื่อง การดําเนินเรื่อง ค่อนข้างดี ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเดินเรื่อง โดยไม่จําเป็นต้องใช้
ภาษาที่เร้าอารมณ์ หรือชมแล้วนํ้าตาไหลพราก  

• สารคดีช่วยเปิดมุมมองให้กับผู้บริหารที่ทํางานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด่ังที่ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.กล่าวหลังจากชมสารคดีว่า “ ผมมีความอ้ืออึง ในความเป็นผมเยอะมาก 
เกิดอะไรข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้... กระบวนการยุติธรรมที่ถูกออกแบบ
มาอย่างดี เขียนกฎหมายไว้มากกว่าพันมาตรา มันเกิดจุดบกพร่องช่องว่างช่องโหว่ตรงไหน ปัญหา
กระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากกฎหมายพิเศษที่ให้อํานาจต่อเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งเกิดกระบวนทัศน์
เชิงอํานาจ มากกว่ากระบวนทัศน์ในการให้บริการ” 

• การต่อสู้ด้วยสันติวิธี โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง สามารถหาความเป็นธรรมได้ หากแต่ต้องใช้ความ
เข้มแข็งและอดทน 
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• สร้างแรงบันดาลให้เห็นว่า ผู้หญิงมีศักยภาพ มีอํานาจ สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกชาย และ
สามี เพราะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ผู้ชายถูกหวาดระแวงสูงจนไม่สามารถขยับทําอะไรได้ 
แม้แต่ปกป้องสิทธิของตนเอง เสียงของผู้หญิงจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจึงเป็นเสียงที่เรียกร้อง
ความเห็นอกเห็นใจ เป็นเสียงที่มีพลัง  

• สังคมต้องช่วยกันดูแลคนที่ได้รับผลกระทบ ความคับแค้นที่อาจเกิดขึ้น จึงจะบรรเทาเบาบางลง  

• ได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรในพ้ืนที่  ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เราเป็น
เจ้าของร่วมกัน  มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน งานทางด้านทรัพยากรยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านพหุ
วัฒนธรรม ทรัพยากรจึงเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนา และสามารถเป็นการเยียวยา
สังคมได้อีกด้วย 

• เห็นความเป็นจริงของชายแดนใต้ ว่ายังมีอีกหลายด้าน มากกว่าความรุนแรง  

• เป็นสารคดีที่ฉายให้เห็น ชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปของเหยื่อ สารคดีช้ินน้ีไม่ได้แช่แข็งผู้ได้รับผลกระทบไว้ที่
เดิมตลอดเวลา แต่ฉายให้เห็น การก้าวเดิน พลัง และกําลังใจในการลุกขึ้น  

• เมื่อผู้คนต้องย้ายจากป่าออกสู่เมือง ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ เมื่อเจ้าของขายท่ีดิน ป่าอาจจะถูก
ทําลาย ป่าเมื่อไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนรักษา ป่าก็ไม่มีประโยชน์ น่ีคือปัญหาที่ถูกซ่อนจากสถานการณ์ความ
รุนแรง  

• สารคดีช่วยสื่อสารไปยังผู้ที่กําลังใช้ความรุนแรง ให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง ว่าเป็น
อย่างไร เกิดความสูญเสียอะไรบ้าง  

• สารคดีน้ี ตอบได้ว่า เรื่องเหย่ือเปลี่ยนไป มีความรักต่างๆ อยู่ในเรื่อง เห็นมิติของความเป็นมนุษย์ เป็น
งานที่ย่ิงใหญ่มากๆ  

• ทําให้เราต้องย้อนกลับไปคิดว่า ทุกฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงมองเรื่องน้ีอย่างไร มองเพ่ือนชาวไทยพุทธที่
อยู่ด้ังเดิมอย่างไร คนพุทธที่รักแผ่นดิน แต่กลับทําให้รู้สึกว่าไม่รักแผ่นดิน 

• หลักธรรมคําสอนของศาสนา เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ผล ทําให้เกิดความสงบ และก้าวข้ามความเครียด
แค้น ความเกลียดชัง  

• ไทยพีบีเอส ไม่ได้ทําสารคดีที่เรียกนํ้าตา แต่ได้เห็นพลังของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ลุกขึ้น และก้าวข้าม
อุปสรรค ที่สําคัญช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเครือข่ายผู้หญิง และผู้สนใจชม  

 

 

 

  ขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ช่วยกันสร้างสังคมคุณภาพ คุณธรรม ให้ดํารงเกิดขึ้นจริง  

   เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ได้อัดสําเนา 

DVD สารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ทั้ง 2 ตอน มอบให้กับผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ  

• นางปรีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ 

• พ.ต.ต.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
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   ทีมงานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ 

“ผู้หญิงกับสันติภาพ บทบาทการทํางานของผู้หญิงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง” จัดโดยสถาบัน

พระปกเกล้า  

  คุณดวงสุดา สร้างอําไพ และคุณคํานึง ชํานาญกิจ คนเดินเรื่องของสารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ได้ร่วม

เป็นวิทยากร และเปิดสารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย  

   เครือข่ายผู้หญิงฯ ต่างตระหนักว่า เราทํางานเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ สารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ จึงเป็น

งานหน่ึงของกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้  
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กําหนดการ 

เวทีชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอน “ผู้ซับน้ําตา” และตอน “จากป่าสูเ่มือง นักสู้จากป่าสนัทราย” 

วันที่ 5 กันยายน 2556  ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 

09.00 – 09.20 น.  ลงทะเบียน 

09.20 – 09.30 น. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน  

09.30 – 10.20 น. ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหต ุ: ผู้ซับน้าํตา ภาพชีวิตของ “คํานึง ชํานาญกิจ” 

10.20 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

10.30 – 12.00 น. ร่วมนําเสวนา  โดย  

  - คุณคํานึง ชํานาญกิจ ผู้ที่ถูกถ่ายทอดเรื่องราวในสารคดี 

  - คุณโซรยา  จามจุรี ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 

  - คุณกิตติ สุระคําแหง  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. 

  - ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล  คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี 

   ดําเนินรายการโดย คุณนวลน้อย  ธรรมเสถยีร   

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง และละหมาดซุฮฺร ิ

13.30- 14.20 น. ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ : จากป่าสูเ่มือง นักสู้จากป่าสนัทราย  

เรื่องราวของ “ดวงสุดา สร้างอําไพ”   

14.20 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

14.30 – 16.00 น. ร่วมนําเสวนา โดย  

  - คุณดวงสุดา สร้างอําไพ ผู้ที่ถูกถ่ายทอดเรื่องราวในสารคดี 

  - คุณลม้าย มานะการ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  

  - อาจารย์เอกรินทร์  ต่วนศิร ิ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

  - คุณนวลน้อย  ธรรมเสถียร  กลุ่มเอฟทีมีเดีย และอดีตผูส้ื่อข่าว BBC 

  ดําเนินรายการโดย คุณโซรยา  จามจุร ี 
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22 มีนาคม 2557 

 

เร่ือง ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากเวทีรับฟังจังหวัดปัตตานี เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการทํางานขององค์กร  

เรียน ประธานกรรมการนโยบาย สสท. , ประธานกรรมการบริหาร สสท. (ผ่านประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง สสท.) 
 
    เนื่องด้วย ดิฉัน น.ส.อัสรา รัฐการัณย์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตัวแทนภูมิภาคใต้ล่าง              
ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม และวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบโฟกัสกรุ๊ป ในประเด็นข่าวชายแดนใต้       
ที่ถูกนําเสนอผ่านหน้าจอ ทําให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะเร่งด่วน ที่ทางกรรมการนโยบาย น่าจะนําไปปรับปรุงและแก้ไข  
     ประเด็นที่หน่ึง เสนอให้มีโต๊ะข่าวภาคใต้ เพื่อนําเสนอประเด็นข่าวชายแดนใต้ อย่างถูกต้อง               
ตรงประเด็น และไม่สร้างความแตกแยกหรือเข้าใจผิดให้กับสังคม เนื่องจากประเด็นข่าวชายแดนใต้ที่ผ่านมา         
ถูกนําเสนอผ่านบุคคลทําข่าวจากหลายกลุ่ม ได้แก่ สํานักข่าวพลเมือง, ศูนย์ข่าวภาคใต้, นักข่าวภาคสนามสตริงเกอร์
แต่ละจังหวัด และนักข่าวเฉพาะกิจที่ลงทําข่าวตามสถานการณ์ ที่สําคัญคือ การนําเสนอข่าวที่ผ่านมาไม่มีการประชุม
ร่วมระหว่างนักข่าว  เพื่อกําหนดทิศทางและเนื้อหาข่าวที่นําเสนอ ทําให้ข่าวขาดเอกภาพ ทางเวทีรับฟังความคิดเห็น
จึงเสนอให้มีโต๊ะข่าวภาคใต้ เพื่อนําเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิด                    
ความเสมอภาคระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน และหากสามารถต้ังโต๊ะข่าวภาคใต้ได้ เสนอให้มีนักข่าวชายแดนใต้                
ที่ทํางานเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ร่วมเป็นกองบรรณาธิการโต๊ะข่าวภาคใต้ด้วย 
    ประเด็นที่สอง เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา รายงานข่าวไทยพีบีเอส ได้นําเสนอผังการทํางานของ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ว่ากลุ่มนักศึกษาชายแดนใต้กลุ่มหนึ่ง เป็นปีกการเมืองของขบวนการ ซึ่งจากข่าวที่ถูก
นําเสนอ ทําให้กลุ่มคนในสังคมเกิดความเข้าใจผิดต่อการทํางานของนักศึกษา ทั้งที่นักศึกษากลุ่มนี้ เป็นนักศึกษาที่
ทํางานขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ ซึ่งข่าวที่นําเสนอได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว และ
ที่สําคัญคือไม่มีหลักฐานรองรับอีกด้วย และแม้ทางสถานีไทยพีบีเอส ได้กล่าวขอโทษแล้ว แต่ทางนักศึกษาได้นําเสนอ
ให้แก้ไขข่าวและออกอากาศทางหน้าจอเป็นเวลา 3 วัน หากแต่จนถึงทุกวันนี้ ทางนักศึกษายังไม่เห็นการแสดงความ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

สาธารณะแห่งประเทศไทย 

145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 



รายงานเว

รับผิดชอบ
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