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โครงการผลติรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต ้  

บทท่ีว่าด้วย การสร้างบรรยากาศสันติภาพ  
โดยการสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจของคนในชุมชน และการพูดคุยเพื่อสันตภิาพ 

 
หลักการและเหตุผล  

จากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี            
ที่ผ่านมา ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 5,000 คน ทั้งที่เป็นพ่ีน้องพุทธและมุสลิม ส่งผลให้ชุมชนชายแดนใต้ที่
เคยมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้ังแต่อดีต เกิดความห่างเหินกัน บางพ้ืนที่เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
การสานเสวนา เย่ียมเยียน พบปะ พูดคุย ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นกันเองและ
คนในชุมชนกับคนภายนอก 

เพ่ือให้การสานเสวนาภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น ได้รับรู้ รับทราบโดยทั่วไป 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ จึงจะจัดให้มีการบันทึกเสียง เพ่ือนําไป
ออกอากาศผ่านทางรายการวิทยุต่อไป เพ่ือให้เห็นว่าท่ามกลางวิกฤติความรุนแรง ยังมีกลุ่มคนที่ทํางาน           
ที่ยังคอยเช่ือมร้อยความรัก ความเข้าใจ และสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

และท่ามกลางกระแสของการพูดคุยสันติภาพ ที่กําลังเกิดขึ้น คนในพ้ืนที่จะมีส่วนร่วมหรือแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพได้อย่างไร โดยเฉพาะผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมเพ่ือ
สร้างสันติภาพในพ้ืนที่ รายการวิทยุที่ได้จัดทําขึ้น จึงเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับเสียงผู้หญิงจากชุมชน และ
ผู้หญิงจากภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้าง
สันติภาพในพ้ืนที่ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชมท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ไม่แบ่งเขา แบ่งเรา  
3. เพ่ือให้ผู้ฟัง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสันติภาพในพ้ืนที่  
4. เพ่ือให้ผู้ฟังทราบว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องไม่ใช้ความรุนแรง เข้าใจในอัตลักษณ์ และ                       

วิถีชีวิต และสังคมพหุวัฒนธรรม ของเพ่ือนร่วมสังคม ชุมชน  
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 4 

รูปแบบรายการ  
สนทนาเชิงสารคดี ทั้งหมด 20 ตอน ตอนละ 15 นาที โดยมีผู้ดําเนินรายการ 2 คน พูดคุยสนทนา

กันในประเด็นดังน้ี 

• ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมของชุมชนที่เธออาศัยอยู่ หรือชุมชนที่เธอได้เป็นเย่ียมเยียนมา และให้
เห็นถึงความหวัง ทางออกของความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมที่ดีขึ้น เฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา เรื่องความ
ปลอดภัย เรื่องอาชีพ โดยแทรกด้วยเสียงสัมภาษณ์ดังน้ี 

o ผู้นําชุมชน อาทิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต. ,  ปราชญ์ชุมชน , อสม. , ผู้นํากลุ่มสตรี 
o คนในชุมชนท้องถิ่น 
o องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการทํางานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในพ้ืนที่ 

• มุมมองต่อเรื่องการพูดคุยสันติภาพ และการมีส่วนร่วมเพ่ือสันติภาพในพ้ืนที่ ของคนในชุมชน และ
คนทํางานภาคประชาสังคม 

• เรื่องราวความคิดเห็นต่อภาพยนตร์+สารคดี ที่เก่ียวกับกระบวนการสร้างสันติภาพ สิทธิมนุษยชน 
3 ตอน 

 
หัวข้อในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

• ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในปัจจุบัน 

• เราจะอยู่กันอย่างไรในอนาคต เราต้องการเห็นอะไร การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสันติภาพในพ้ืนที่  

• ความไม่ปลอดภัย 
o สาเหตุ 
o ผลกระทบ 
o แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

• การประกอบอาชีพ(ขาดรายได้+ว่างงาน) 
o สาเหตุ 
o ผลกระทบ 
o แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

• การลดความขัดแย้งในชุมชนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในชุมชน  
o สาเหตุ 
o ผลกระทบ 
o แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
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สถานีวิทยุ และเว็บไซด์ ที่ออกอากาศรายการ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุหลัก และสถานีวิทยุชุมชน ทั้งหมด 15 สถานีในจังหวัดชายแดนใต้ และ

ออกอากาศทางเว็บไซด์เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม www.civicwomen.com และเว็บไซท์ประชาไท              
ใส่เสียง  http://prachatai.com/radio/   
 
เครือข่ายวิทยุสามจังหวัดชายแดนใต้  

นราธิวาส 

- อัตตัรเรดิโอ   F.M. 95.30 MHz 

- สถานีวิทยุชุมชน ย่ีงอ เรดิโอ (วิทยุร่มเกล้า) F.M. 99.75 MHz 

- สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ F.M. 107.00 MHz 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก F.M. 106.50 MHz 

ปัตตาน ี

- ฉก.24 ปัตตานี   F.M. 102.75 MHz 

- สถานีวิทยุสาสน์คุณธรรม (อัรรีซาละห์)  F.M. 97.25 MHz  

- อัต-ตะอาวุนเรดิโอ   F.M. 100.50 MHz 

- สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี F.M. 107.25 MHz 

- จุดเมือง   F.M. 97.75 MH 

- สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา F.M. 90.25 MHz 

- สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สลาตันปัตตานี F.M. 91.50 MHz 

- สถานีวิทยุ SUWARA MAJLIS  F.M. 93.75 MHz 

ยะลา 

- สถานีวิทยุ คลืน่ฟ้าใสหัวใจเรยีนรู้ F.M.100.75 MHz 

- มัสยิดกลาง   F.M. 105.75 MHz 

- สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา F.M. 100.75 MHz 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
รายการวิทยุ 

1. สัมภาษณ์และเก็บเสียง   

• เวทีชุมชน 4 เวที 

• เวทีภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 3 เวที 

• ความเห็นจากการชมภาพยนตร์+สารคดี 3 เรื่อง 
2. ถอดเทปเสียง 
3. เขียนบทวิทยุ 
4. ดําเนินรายการ 
5. ตัดต่อเสียง จัดทําเป็นรายการวิทยุที่สมบูรณ์ 
6. จัดทํา CD 300 ชุด เพ่ือแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป  
7. จัดงานเปิดตัว+แนะนํารายการ 
8. ส่งไฟล์เสียงไปยัง 15 สถานีวิทยุ เพ่ือออกอากาศรายการ 
9. ออกอากาศรายการ 
10. ประเมินรายการวิทยุ 2 เวที 

 
ชมสารคดี ภาพยนตร์เก่ียวกับสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เดือนละ 
1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 

1. เลือกสารคดี ภาพยนตร์ 
2. เชิญวิทยากร 1 คน เพ่ือนําการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. เชิญแกนนําเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมมาร่วมชมภาพยนตร์ สารคดี พร้อมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
 
เวทีเปิดตัวรายการ 

• เชิญตัวแทนจากสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการ 15 สถานี สถานีละ 1 คน 

• เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 15 คน   
 
เวทีประเมินรายการวิทยุ  

  เวทีที่ 1 เชิญตัวแทนจากสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการสถานีละ 1 คน และผู้ฟังจากสถานีวิทยุ
สถานีละ 1 คน  

  เวทีที่ 2 เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
จํานวน 15 องค์กร องค์กรละ 2 คน  
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กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาของการทํากิจกรรม 

หมายเหตุ 
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 

กิจกรรมที่ 1 
ผลิตรายการวิทยุ 20 ตอน  

   
 
 

กิจกรรมที่ 2 
ชมสารคดี ภาพยนตร์เก่ียวกับสิทธิสตรีและ
สิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง 

   

 

กิจกรรมที่ 3 
ประเมินรายการวิทยุ  2 ครั้ง    

 
ประเมินหลังสิน้สุด
ออกอากาศรายการ 
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ผลการดําเนนิงานโครงการผลิตรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต ้  
บทท่ีว่าด้วย การสร้างบรรยากาศสันติภาพ  

โดยการสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจของคนในชุมชน และการพูดคุยเพื่อสันตภิาพ  
 

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ในการผลิตรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” เป็นจํานวน 20 ตอน เพ่ือเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน 12 แห่ง และ 3 เว็บไซต์ มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชื่อตอนรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสนัติภาพ” ที่ออกอากาศ 

 

ตอนท่ี ชื่อตอน ความยาว 

1 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 1 15:23  นาท ี

2 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 2 15:16  นาท ี

3 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 3 14:10  นาท ี

4 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 4 14:10  นาท ี

5 คดีความมั่นคงชายแดนใต้ 15:04  นาท ี

6 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที ่1 14:57  นาท ี

7 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที ่2 14:23  นาท ี

8 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที ่3 15:27  นาท ี

9 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที ่1 15:35  นาท ี

10 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที ่2 15:26  นาท ี

11 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที ่3 15:36  นาท ี

12 แผนที่เดินทางสันติภาพชายแดนใต้ 15:23  นาท ี

13 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที ่1 14:10  นาท ี

14 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที ่2 14:45  นาท ี

15 หนังสือ สื่อสรา้งความเข้าใจสู่สันติภาพ 14:21  นาท ี

16 เพียงต่างศรัทธา มิต่างนามสยามชน 15:16  นาท ี

17 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา  15:07  นาท ี

18 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนจากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย 15:52  นาท ี

19 เสวนา ชมสารคดี เขาช่ืออัสฮารี 14:34  นาท ี

20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 15:34  นาท ี
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สําหรับรายช่ือสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ได้ร่วมออกอากาศ และวันเวลาการออกอากาศ มีดังน้ี 

 

ตารางเวลาการเผยแพร่ รายการวิทยุ “เสยีงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสนัติภาพ”  
มีทั้งหมด 14 คลืน่สถานี และ 2 เว็บไซต์ 

 

ที่ ชื่อสถานีวิทยุ/คลื่นความถ่ี 
วันที ่

เริ่มออกอากาศ 
วัน เวลา หมายเหตุ 

1 สถานีวิทยุ SUWARA MAJLIS 
F.M. 93.75 MHz  

9 ธันวาคม 2556 
 

จันทร-์ศุกร ์ 13.00 น. Rerun 

2 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 
สลาตันปัตตานี 
F.M. 91.50 MHz 

17 ธันวาคม 2556 อังคาร และ
พฤหัสบดี 

ช่วงเวลา
15.00 – 
16.00 น. 

รายการสันติภาพ 
 

3 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 
F.M. 107.25 MHz 

13 ธันวาคม 2556 จันทร์ -ศุกร ์ 18.15 น. 
หลังข่าว 

- 

4 สถานีวิทยุอัลกุรอาน ดารุลสลาม 
F.M. 104.25 MHz 

9 ธันวาคม 2556 
 

จันทร์ พุธ 
ศุกร์ 

19.00 น. - 

5 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
F.M. 90.25 MHz 

4 ธันวาคม 2556 จันทร-์ศุกร ์ ช่วงเวลา
19.30 – 
20.00 น. 

- 

6 สถานีวิทยุ ศอ.บต. 
F.M.103.75 MHz 

14 ธันวาคม 2556 
  

เสาร ์ 09.30 – 
10.00 น. 

 

7 สถานีวิทยุคลื่นฟ้าใสหัวใจเรียนรู้ 
F.M.100.75 MHz 
 

9 ธันวาคม 2556 
 

ทุกวัน ช่วงเวลา
15.00 – 
16.30 น. 

Rerun 

8 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
F.M. 98.50 MHz 

6 มกราคม 2556 
 

ทุกวัน ช่วงเวลา
14.00 น.-
14.30 น. 

รายการ Where 
are you news 

10 สถานีวิทยุชุมชนรือเสาะเรดิโอ 
F.M. 107 MHz 

16 ธันวาคม 2556 
 

จันทร-์ศุกร ์ 16.00 น. Rerun 

11 สถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ 
F.M. 104 MHz 
 

14 ธันวาคม 2556 
 

เสาร ์- อาทิตย์ 14.30 น. - 
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ที่ ชื่อสถานีวิทยุ/คลื่นความถ่ี 
วันที ่

เริ่มออกอากาศ 
วัน เวลา หมายเหตุ 

12 สถานีวิทยุชุมชน ย่ีงอ เรดิโอ 
(วิทยุร่มเกล้า) 
F.M. 99.75 MHz 

ธันวาคม 
2556 

จันทร-์ศุกร ์ 10.00 น.
และ 15.00 

น. 

- 

13 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สไุหงโก-ลก 
F.M. 106.50 MHz 
 

9 ธันวาคม 2556 
 

ทุกวัน 13.00 น. Rerun 

14 สถานีสมาคมสือ่ชุมชนภาคใต้ 
นครศรีธรรมราช 

7 ธันวาคม 2556 เสาร ์– 
อาทิตย์ 

4 ครั้ง 
09.00 น. 
10.00 น. 
13.00 น. 
15.00 น. 

Rerun 

15 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
www.deepsouthwatch.org 

เดือน มกราคม 
2557 

- - - 

16 
 

เครือข่ายผู้หญงิภาคประชาสังคม 
www.civicwomen.com 

เดือน ธันวาคม 
2556 

- - - 

 
รูปแบบรายการ 

เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ร่วมเปิดพ้ืนที่รับฟังหลากหลายเสียงที่
เรียกร้องสันติภาพ  ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ดําเนินรายการโดย เครือข่ายผู้หญิง
ภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ผู้หญิงจิตสาธารณะจากชุมชน 
และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่ม
คนที่ไม่ค่อยได้ส่งเสียง มาสะท้อนชีวิต มุมมอง และความหวัง เช่น เสียงจากผู้ได้รับผลกระทบ เสียงจากคน
ไทยพุทธในพ้ืนที่ เสียงจากผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและครอบครัว ให้มีพ้ืนที่ในสื่อมากขึ้น  

รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชายแดนใต้ อีกหลากหลาย
ด้าน มากกว่าเรื่องความรุนแรง แง่มุมดีๆ และงดงาม อันเป็นสิ่งสําคัญย่ิง เช่น หนังสือสื่อสร้างความเข้าใจสู่
สันติภาพ และรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพ่ีน้องกัน  

รายการวิทยุเป็นด่ังจิ๊กซอ ช้ินหน่ึงของเหตุการณ์ และความรู้สึกของผู้คนที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จิ๊กซอแต่ละตอนจึงเป็นกลไกที่จําเป็น และสําคัญ ที่จะทําให้ผู้ฟังได้สะสมความรู้และ
ประสบการณ์ อันจะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ในภาพใหญ่ได้ดีย่ิงขึ้น   
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ผู้ผลิตรายการ 

   ผู้ผลิตรายการ คือ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งสมาชิก
ประกอบด้วยแกนนําผู้หญิงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง และแกนนําผู้หญิงที่เป็น
นักกิจกรรม ทํางานเพ่ือประโยชน์สาธารณะในจังหวัดชายแดภาคใต้ ทั้งน้ีในการผลิตรายการ มีสมาชิกใน
เครือข่ายมาร่วมผลิตรายการ จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 1.คุณโซรยา  จามจุรี  2.คุณอัสรา  รัฐการัณย์  
3.คุณพัณยวดี  อาแว  4.คุณนิฮัสน๊ะ  กูโน  5.คุณสมอุษา  บัวพันธ์  6.คุณมัสตะห์  มะกุล 7.คุณมาดีหะห์   
วายูโซ๊ะ  8.คุณรุสนีย์  กาเซ็ง  9.คุณสุไรยา  วานิ  10.คุณมูอัลลีมะห์ สาตา 11.คุณซีตีมาเรียม บินเย๊าะ 
12.คุณคํานึง ชํานาญกิจ 13.คุณเจียมจิตต์ ศิริสุวรรณ 14.คุณดวงสุดา สร้างอําไพ 15.คุณแยน๊ะ สะแลแม  
16.คุณลม้าย  มานะการ  17.คุณรอมือละห์  แซเยะ  18.คุณอารีด้า สาเม๊าะ  19.คุณรอฮานี จือนารา   
20.คุณซุกกรียะห์  บาเหะ 21.คุณฐิตินบ โกมลนิมิ 22.คุณเคล่ือน สร้างอําไพ  23.คุณวัลลภา นีละไพจิตร  
24.คุณอันธิฌา แสงชัย  25.คุณนินูรีซัน อูเซ็ง 
 

   ทั้งน้ีแต่ละคนรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน ตามความสนใจและถนัด ประกอบด้วย 
1. การสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล 
2. การเขียนบทวิทยุ 
3. การตัดต่อเสียง 
4. การแกะเสียงสัมภาษณ์  
5. การดําเนินรายการ 

 ในบรรดาสมาชิกของเครือข่ายที่ผลิตรายการน้ี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิต
รายการมาก่อนเลย มีจํานวนหน่ึงที่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตรายการอยู่บ้างในตอนที่ผลิตรายการวิทยุ
เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ เมื่อปีที่ 1 ในปี 2553 สําหรับสมาชิกอีกอย่างน้อย 4 คน ในเครือข่ายที่จัดว่ามี
ประสบการณ์มากพอสมควรในการผลิตรายการน้ัน จะคอยทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง คอยหนุนเสริมแกนนํา 
สมาชิกคนอ่ืนๆในการผลิตรายการ  
  ในการผลิตรายการในปีที่ 1 ผู้จัดต้องการให้การจัดทํารายการเป็นกิจกรรมการรวมตัวและฝึกฝน
ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบในการส่ือสารเรื่องราวสู่สาธารณะ โดยผ่านสื่อวิทยุ ซึ่งผู้หญิงเหล่าน้ีไม่เคยมี
ประสบการณ์และทักษะในการสื่อสารมาก่อน  
  ในปีที่ 2 น้ี ผู้จัดมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการวิทยุให้มีความเป็น
มืออาชีพมากขึ้น ไม่ได้ต้องการให้เป็นสนามฝึกหรือทดลองเท่าน้ัน จึงมีการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการ
ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายผู้หญิงฯ เป็นจํานวน 3 ครั้ง ก่อนการปฏิบัติการ โดยมีคุณนวลน้อย ธรรมเสถียร 
จาก Internews และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม  
  นอกจากน้ันคุณนวลน้อยและคณะ ยังได้คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนํามาตลอดกระบวนการ
ผลิตและเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือให้ได้คุณภาพงานตามแผนและความต้ังใจที่ได้วางไว้  
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รายงานความก้าวหน้าในการลงพื้นทีเ่ก็บเสียงสัมภาษณเ์พื่อนาํมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุ 

กิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับที ่ กิจกรรมที่ลงพื้นทีเ่ก็บเสียงสัมภาษณ ์ สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1. เวทีสานเสวนาพี่น้องชาวพุทธชุมชนตะโละ ครั้งที่ 1 
ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 

รพ.สต.ตะโละ ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง   
จ.ปัตตานี 

8 เมษายน 2556 จัดโดย มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมฯ 

2. มหกรรมเด็กกําพร้าและสตรีชายแดนใต้  
ตอน มหกรรมพื้นที่ 3 สีเพื่อสันติภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

27 เมษายน 2556 จัดโดย สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสันติภาพ (Deep South Women 
Association for Peace) “Deep Peace” 

3. เวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้” 

ณ หอประชุมและอาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 
ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 

28 เมษายน 2556 
 

จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 
 

4. ตาดีกาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ห่างไกลจากยาเสพติด 
ครั้งที่ 5   

ตาดีกาอิหซาน บาลาวันจาเราะ  
ต.ไพรวัน อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 

5 พฤษภาคม 2556 จัดโดย กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์
ตากใบ จ.นราธิวาส 

5. โครงการค่ายส่งเสริมจริยธรรมมุสลิมและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รุ่นที่ 2  
 

อามาน่าแปซิฟิก ต.สะกอม อ.เทพา  
จ.สงขลา 
 
 

7-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จ.ปัตตานี, สถานพินิจ จ.นราธิวาส 
จ.ยะลา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 13 

 

ลําดับที ่ กิจกรรมที่ลงพื้นทีเ่ก็บเสียงสัมภาษณ ์ สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

6. เวทีสานเสวนาพี่น้องชาวมุสลิมชุมชนตะโละ ครั้งที่ 2 
ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 

รพ.สต.ตะโละ ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง   
จ.ปัตตานี 

22 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมฯ 

7. กระบวนการ ร่าง Road Map หรือ แผนที่สู่สันติภาพ 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดเวทีเรียนรู้"โรดแมพ" 
กระบวนการสันติภาพ 

ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

27 พฤษภาคม 2556 จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 
ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  

8. ผู้หญิงเสวนาสานสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในชุมชน ศาลาบ้านลุวง ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง   
จ.ปัตตานี 

8 มิถุนายน 2556 จัดโดย มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับ 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมฯ 

9. ภาคประชาสังคมกับการจัดทําแผนที่เดินทางสันติภาพ 
( Roadmap) แผนที่ สั น ติภาพภาคประชาสั งคม
ชายแดนใต้ 

ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

10 มิถุนายน 2556 จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 
ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  

10. เวทีเสวนา “เพียงต่างศรัทธา มิต่างนามสยามชน” 
 

ลานจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร 19  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

18 กันยายน 2556 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

จัดโดย ฝ่ายกิจการสตรี ศูนย์กลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ร่วมกับนักศึกษา  
ม.อ.ปัตตานี 

 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 14 

 
รายงานความก้าวหน้าในการจัดประชุมเตรียมงานการจัดรายการวิทยุ 
กิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

 

ลําดับที ่ กิจกรรมที่ทํา (เวที) สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1. 
 

การประชุมเตรียมการครั้งที่ 1 ในการจัดรายการวิทยุ 
 
 

ห้องประชุม ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 
ม.อ.ปัตตานี  

23 พฤษภาคม 2556 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  7 คน 

2. การประชุมเตรียมการครั้งที่ 2 ในการจัดรายการวิทยุ 
 
 

ห้องประชุม ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ อาคารเรือนรับรอง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

5 มิถุนายน 2556 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  9 คน 

3. การประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 ในการจัดรายการวิทยุ 
 
 

ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี 
2/3 ถ.สามัคค ีสาย ข. ต.สะบารัง  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

12 มิถุนายน 2556 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  4 คน 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 15 

 
รายงานความก้าวหน้าในการชมสารคดี ภาพยนตร์เกี่ยวกับสิทธสิตรีและสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับที ่ กิจกรรมที่ทํา (เวที) สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1. 
 

เวทีชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอน “ผู้ซบัน้ําตา” ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

5 กันยายน 2556 
เวลา 09.00 – 

12.00 น. 

จํานวนผู้เข้าร่วมเวที  58 คน 

2. เวทีชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอน “จากป่าสู่เมือง นักสู้จาก
ป่าสันทราย” 
 

ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
 

5 กันยายน 2556 
เวลา 13.30 – 

16.00 น. 

จํานวนผู้เข้าร่วมเวที  58 คน 

3. เวทีชมสารคดี “เขาชื่ออัสฮารี” และชมรายการรอมฎอนไนท์  
ช่วง เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ 
 

ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
 

23 กันยายน 2556 จํานวนผู้เข้าร่วมเวที  40 คน 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 16 

 
รายงานความก้าวหน้าในการจัดเวทเีปิดตัวรายการวิทยุฯ และ ประเมินรายการวิทยุฯ 

กิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับที ่ กิจกรรมที่ทํา (เวที) สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

1. 
 

เปิดตัวรายการวิทยุ "เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice  
ตามหาสันติภาพ" 
 

ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

10 ตุลาคม 2556 จํานวนผู้เข้าร่วม 58 คน 

2. ประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice  
ตามหาสันติภาพ 
 

ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

20 ธันวาคม 2556 จํานวนผู้เข้าร่วม  66 คน 

3. ประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice  
ตามหาสันติภาพ 
 

ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

20 มีนาคม 2557 จํานวนผู้เข้าร่วม  42 คน 

 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 17 

 
ปัญหาและอุปสรรคระหวา่งการทําโครงการ 

 

1. ปัญหาเรื่องเวลา คือ เน่ืองจากทีมงานเป็นผู้หญิงทั้งหมด แต่ละคนมีภารกิจแตกต่างกัน ทั้งเรื่อง
ครอบครัว บางคนมีงานประจํา บางคนเป็นอาสาสมัครในกลุ่มองค์กรต่างๆ ทําให้การนัดหมายเพ่ือ
ผลิตรายการ ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า  

2. พ้ืนฐานความรู้ ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทําในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการได้  การทํางานจึงเป็นไปในลักษณะของการผลิตรายการ 
และเรียนรู้การทํางานไปพร้อมๆ กัน และแก้ปัญหาด้วยการแบ่งงานกันทําตามความถนัดและ
สนใจ 

3. ทีมงานมีช่วงเวลาของการเตรียมงานเพ่ือผลิตรายการแต่ละตอนน้อย ทําให้การนัดหมายแหล่งข่าว
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปได้ยาก  

4. กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ทีมงานหลายคน ประกอบไปด้วย 

- ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามเวทีต่างๆ  

- สัมภาษณ์แหล่งข้อมูล  

- ถอดเทปเสียงสัมภาษณ์  

- เขียนบทวิทยุ  

- ดําเนินรายการ 

- ตัดต่อเสียง  

- ไรท์แผ่น 15 แผ่น และจัดส่งไปตามสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการ ซึ่งมีทั้งส่งทาง
ไปรษณีย์ และไปส่งแผ่นเองที่สถานี 

- ไรท์แผ่น 300 แผ่น ให้ผู้สนใจ  
จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหา

สันติภาพ มีหลายขั้นตอนกว่าจะได้ออกอากาศ ซึ่งทีมงานที่ทํางานประจําเพียงไม่ก่ีคน ส่วนที่เหลือเป็นคนที่
มาร่วมผลิตรายการตามช่วงเวลาสั้นๆ เท่าน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 18 

 

ข้อค้นพบเชงิวิเคราะห์ในการดําเนินโครงการท่ีสาํคัญๆ 
 

ข้อค้นพบจากการผลิตรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ 
 

• รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ได้นําเสนอเสียงจากผู้คนที่

หลากหลายในพ้ืนที่ เพ่ือหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  รายการวิทยุที่นําเสนอจึง

เป็นด่ังจิ๊กซอ ช้ินหน่ึงของเหตุการณ์ และความรู้สึกของผู้คนที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพราะพื้นที่สื่อไม่ได้มีโอกาส มีวาระที่จะสามารถนําเสนอเรื่องทุกเรื่องทุกมุมในคราวเดียวกัน            

ดังน้ันจิ๊กซอแต่ละช้ินจึงเป็นกลไกท่ีจําเป็น และสําคัญ ที่จะทําให้ผู้รับสารได้สะสมประสบการณ์

เพ่ือรอต่อเป็นภาพใหญ่ต่อไป อันจะนําไปสู่ความสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ชายแดนใต้ได้ดี

ย่ิงขึ้น   

• รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ เป็นรายการที่ช่วยเปิดพ้ืนที่

ให้กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ส่งเสียง ให้มีพ้ืนที่ในสื่อมากขึ้น เช่น เสียงจากคนไทยพุทธในพ้ืนที่ เสียง

จากผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและครอบครัว  

• สื่อต้องเปิดพ้ืนที่ให้กับเหย่ือจากความรุนแรงให้มากขึ้น เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้มีสิทธิ และเสียง 

เติมความเป็นมนุษย์ให้กับเหย่ือของความขัดแย้ง การสื่อถึงผู้ที่เคยตกเหย่ือ สะท้อนให้เห็นชีวิต 

มุมมอง หรือความหวัง ทําให้รายการมีพลัง เช่น ตอนที่ว่าด้วยการสานเสวนาเพ่ือสันติภาพใน

ชุมชนพุทธ-มุสลิม และตอนเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 

• สื่อต้องให้โอกาสประชาชนคนตัวเล็ก ตัวน้อยที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้พูดถึง

ชีวิต ชะตากรรม ความหวัง พลังที่จะมีชีวิตอยู่ พร้อมกับการก้าวเดินที่จะร่วมสร้างสรรค์สันติภาพ

ในพ้ืนที่ เช่น ตอนตามหาสันติภาพชายแดนใต้  

• ทีมงานผู้ผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ มีเป้าหมายที่

จะเป็นนักสื่อสารเพ่ือสันติภาพ จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เป้าหมายของการทํางาน เพ่ือให้

สันติภาพเกิดขึ้นในสังคม วิธีการนําเสนอข้อมูล การออกแบบการนําเสนอ จึงเป็นโจทย์สําคัญใน

การเป็นนักสื่อสารเพ่ือสันติภาพ  

• การเปิดพ้ืนที่พูดคุย กับผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เป็นเหมือนการเปิดพ้ืนที่สร้างสันติภาพ

ให้กับสังคม  
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• ผู้หญิงมีศักยภาพ มีอํานาจ สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกชาย น้องชาย พ่ีชาย และสามี 

เพราะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ผู้ชายถูกจับ และถูกหวาดระแวงสูงจนไม่สามารถขยับ

ทําอะไรได้ แม้แต่ปกป้องสิทธิของตนเอง เสียงของผู้หญิงจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจึงเป็น

เสียงที่เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจ เป็นเสียงที่มีพลัง  

• ความเป็นจริงของชายแดนใต้ มีอีกหลายมุมมอง หลายด้าน มากกว่าเรื่องความรุนแรง การเปิด

พ้ืนที่พูดคุย เพ่ือให้เห็นแง่มุมดีๆ และงดงาม จึงเป็นสําคัญย่ิง อย่างเช่น ตอน หนังสือ สื่อสร้าง

ความเข้าใจสู่สันติภาพ และตอนเพียงต่างศรัทธา มิต่างนามสยามชน 

 
ข้อค้นพบจากการชมสารคดี 3 เรื่อง พร้อมเสวนาพูดคยุหลังชม และนําเสนอเปน็รายการวิทยุ 3 ตอน 

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ได้นํา
สารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอน “ผู้ซับนํ้าตา” และตอน “จากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย” ที่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมาจัดกิจกรรม เวทีชมสารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ พร้อมร่วมเสวนา
หลังจากการชมสารคดี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี
ผู้สนใจทั้งที่เป็นแกนนําผู้หญิงจิตสาธารณะจากชุมชน ตัวแทนจากองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนใต้ ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีทํางานด้าน
การเยียวยา และกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมด
ประมาณ 60 คน  
 ต่อมาวันที่ 23 กันยายน 2556  เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ ได้นํา
สารคดีเรื่อง“เขาช่ืออัสฮารี” เป็นสารคดีที่ออกอากาศทางส่ือสังคมออนไลน์ ผลิตโดยกลุ่มเอฟทีมีเดียและ
เพ่ือน (FT Media & Friends) มาชม และเสวนาหลังจากชม มีผู้สนใจจากภาคส่วนต่างๆ เข้าชมประมาณ 
60 คน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการชมสารคดี และจัดเสวนา ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมศักยภาพและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้หญิงในเครือข่าย และผู้หญิงจากชุมชนต่างๆ  

2. เพ่ือให้ภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาในชายแดนใต้ และหาแนวทางการแก้ไข  

3. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความหวัง และพลังให้กับผู้เข้าร่วมงาน  

รายการชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ  เป็นสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ นําเสนอ
ให้เห็นชีวิตเล็กๆ ที่ต้องก้าวเดินท่ามกลางบริบทปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ อีกทั้งยังต้องการบอกและเปิด
มุมมองใหม่ๆ ให้กับคนนอกพ้ืนที่ได้เข้าใจคนในพ้ืนที่มากขึ้น  เป็นสารคดีที่สะท้อนให้เห็น "ชีวิต" ของผู้คน 
ที่มีความหมายมากกว่า "ตัวเลข" ของผู้ประสบเหตุเท่าน้ัน 

ตอนผู้ซับนํ้าตา เป็น 1 ใน 6 ตอน ของสารคดีชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นภาพชีวิตของ “คํานึง 
ชํานาญกิจ” จากอดีตเหย่ือ จากผู้ที่เคยได้รับผลกระทบ กลายมาเป็นผู้ซับนํ้าตาของเพ่ือนร่วมชะตากรรม 
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เป็นตอนที่ฉายให้เห็นความแข็งแกร่งของผู้หญิงที่เป็นทั้งภรรยา และแม่  จุดเปลี่ยนของชีวิต บทเรียน 
และก้าวต่อไปของคนที่เป็นเหย่ือ ทุกวันน้ีคํานึง ลุกขึ้นมาทํางานช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉก
เช่นเดียวกับเธอ  

 ตอนจากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย เป็นเรื่องราวของดวงสุดา สร้างอําไพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบ ดวงสุดาเป็นตัวแทนของคนพุทธที่ไม่ย่อท้อแล้วสู้  สารคดีได้ฉายให้เห็นว่า 
ปัจจุบันดวงสุดาก้าวข้ามความบอบช้ําต่างๆ แม้ต้องย้ายออกมาจากบ้านเกิดของตนเองไปใช้ชีวิตอยู่ในตัว
เมืองปัตตานี ซึ่งปัญหาการย้ายถิ่นกลายเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับคนไทยพุทธในพ้ืนที่  

เรื่องราวการต่อสู้การใช้ชีวิตในเมืองปัตตานีของดวงสุดาและย่า ด้วยการพ่ึงตนเอง   ใน
ขณะเดียวกัน เธอก็พยายามกลับไปยังหมู่บ้านที่มีแม่และพ่ีสาว และรวบรวมกลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้าน
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ คือ ป่าสันทราย และเธอยังเป็นอาสาสมัครอนุรักษ์นกเงือกในผืน
ป่าชายแดนใต้อีกด้วย 
 

สารคดี “เขาช่ืออัสฮารี” เป็นสารคดีสั้น ที่เผยให้เห็นความไม่เป็นธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรม ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหน่ึงจากยะลา ที่
เสียชีวิตหลังถูกจับกุมได้ 24 ช่ัวโมง ความตายของเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว 
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ให้ยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลา 5 ปีเพ่ือความเป็นธรรม และการทํางานของนัก
กฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม   
 

  สารคดี “เขาช่ืออัสฮารี” ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2557 จากแอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย  
 
ข้อค้นพบ จากการชมสารคดี  

• เป็นสารคดี ที่ช่วยเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่เสียเปรียบโดยธรรมชาติ ให้มีพ้ืนที่ในสื่อมากขึ้น คน

เดินเรื่อง เป็นเพียงภาพสะท้อน ตัวแทนของคนอีกหลายๆ คนที่ประสบปัญหา หากแต่สามารถก้าว

ข้ามปัญหา ก้าวข้ามความเป็นเหย่ือ สู่การเป็นผู้เยียวยา และให้กําลังใจผู้อ่ืนต่อไป 

• ภาษา การผูกเรื่อง การดําเนินเรื่อง ค่อนข้างดี ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเดินเรื่อง โดยไม่จําเป็นต้อง

ใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ หรือชมแล้วนํ้าตาไหลพราก  

• สารคดีช่วยเปิดมุมมองให้กับผู้บริหารที่ทํางานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด่ังที่ผู้อํานวยการ

สํานักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.กล่าวหลังจากชมสารคดีว่า “ ผมมีความอ้ืออึง ในความเป็นผม

เยอะมาก เกิดอะไรข้ึนกับกระบวนการยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้... กระบวนการยุติธรรมที่
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ถูกออกแบบมาอย่างดี เขียนกฎหมายไว้มากกว่าพันมาตรา มันเกิดจุดบกพร่องช่องว่างช่องโหว่

ตรงไหน ปัญหากระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากกฎหมายพิเศษที่ให้อํานาจต่อเจ้าหน้าที่ 

จนกระทั่งเกิดกระบวนทัศน์เชิงอํานาจ มากกว่ากระบวนทัศน์ในการให้บริการ” 

• การต่อสู้ด้วยสันติวิธี โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง สามารถหาความเป็นธรรมได้ หากแต่ต้องใช้ความ

เข้มแข็งและอดทน 

• สร้างแรงบันดาลให้เห็นว่า ผู้หญิงมีศักยภาพ มีอํานาจ สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกชาย 

และสามี แม้แต่การที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาทวงถามหาความเป็นธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่ง

จํานวนน้ันคือผู้ชาย   

• สังคมต้องช่วยกันดูแลคนที่ได้รับผลกระทบ ความคับแค้นที่อาจเกิดขึ้น จึงจะบรรเทาเบาบางลง  

• ได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรในพื้นที่  ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เรา
เป็นเจ้าของร่วมกัน  มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน งานทางด้านทรัพยากรยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ด้านพหุวัฒนธรรม ทรัพยากรจึงเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนา และสามารถเป็น
การเยียวยาสังคมได้อีกด้วย 

• เป็นสารคดีที่ฉายให้เห็น ชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปของเหย่ือ สารคดีช้ินน้ีไม่ได้แช่แข็งผู้ได้รับผลกระทบ
ไว้ที่เดิมตลอดเวลา แต่ฉายให้เห็น การก้าวเดิน พลัง และกําลังใจในการลุกขึ้น  

• เมื่อผู้คนต้องย้ายจากป่าออกสู่เมือง ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ เมื่อเจ้าของขายที่ดิน ป่าอาจจะ
ถูกทําลาย ป่าเมื่อไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนรักษา ป่าก็ไม่มีประโยชน์ น่ีคือปัญหาที่ถูกซ่อนจาก
สถานการณ์ความรุนแรง  

• สารคดีช่วยสื่อสารไปยังผู้ที่กําลังใช้ความรุนแรง ให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง ว่า

เป็นอย่างไร เกิดความสูญเสียอะไรบ้าง  

• สารคดีน้ี ตอบได้ว่า เรื่องเหย่ือเปลี่ยนไป มีความรักต่างๆ อยู่ในเรื่อง เห็นมิติของความเป็นมนุษย์
มากขึ้น 

• ทําให้เราต้องย้อนกลับไปคิดว่า ทุกฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงมองเรื่องน้ีอย่างไร มองเพ่ือนชาวไทยพุทธ
ที่อยู่ด้ังเดิมอย่างไร คนพุทธที่รักแผ่นดิน แต่กลับทําให้รู้สึกว่าไม่รักแผ่นดิน 

• หลักธรรมคําสอนของศาสนา เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ผล ทําให้เกิดความสงบ และก้าวข้าม
ความเครียดแค้น ความเกลียดชัง  

• กระบวนการยุติธรรมจะขับเคลื่อนได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของนักสิทธิมนุษยชน นัก
กฎหมาย ทีมทนายความ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่สําคัญคือ ทุกคนในสังคม 
ต้องตระหนักถึงเรื่องกฎหมาย และลุกขึ้นมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับตนเอง และสังคม 
เมื่อเห็นว่าผู้คนในสังคมกําลังถูกละเมิดสิทธิ และไม่ได้รับความเป็นธรรม  
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• สารคดีทั้ง 3 เรื่อง ไม่ได้เรียกนํ้าตาจากผู้ชม แต่ได้เห็นพลังของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ลุกขึ้น และ
ก้าวข้ามอุปสรรค ที่สําคัญช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเครือข่ายผู้หญิง และผู้สนใจชม 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต 
 

1. ในการผลิตรายการวิทยุ ทีมงานควรจะจัดสรรเวลาให้กับการทํางานวิทยุมากขึ้น เพ่ือให้ได้รายการ
ที่มีคุณภาพย่ิงขึ้น  

2. ทีมงานผู้ผลิตรายการวิทยุควรได้รับการอบรมกระบวนการผลิตรายการให้ครบถ้วนทุก
กระบวนการ และฝึกปฏิบัติการให้มากขึ้น เพ่ือสร้างทักษะในการทํางาน เช่น การตัดต่อเสียง  

3. ช่วงเวลาของการผลิตรายการแต่ละตอน ควรจะมีเวลาในการเตรียมงานให้มากขึ้น เพ่ือให้รายการ
ออกมาสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

4. ในการผลิตรายการวิทยุ ควรจะมีทีมงานผลิตรายการที่สามารถทํางานเต็มเวลา  
 

ข้อเสนอแนะต่อมูลนิธิเอเชีย 
 

 มูลนิธิเอเชียควรให้การสนับสนุนโครงการลักษณะเช่นน้ีต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้หญิง
ชายแดนใต้ และสื่อในท้องถิ่นในการสื่อสารอย่างมีพลัง เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนสังคม และหนุน
เสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพในการลงพ้ืนที่เก็บเสียงเพ่ือจัดทําบทวิทยุ 
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ประมวลภาพ เวทีชมสารคดี เก่ียวกับสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชน 
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ประมวลภาพเวทีเปิดตัวรายการ 
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กําหนดการ 

เปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสนัติภาพ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องมะเด่ือ ชัน้ 2 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ม.อ.ปัตตานี  

จัดโดย : เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
ร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคี : มูลนธิิเอเชีย, ศนูย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สาํนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปตัตาน ี และกลุ่มเอฟที มีเดีย 
 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. เปิดพิธีด้วยการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 
09.10 – 09.20 น. ชมละคร “ชวนกันตามหาสันติภาพ” 
09.20 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.สมปอง  ทองผ่อง  

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
09.30 – 09.40 น. กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย คุณโซรยา จามจุรี  

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง ม.อ.ปัตตานี /  
เครือข่ายผู้หญงิภาคประชาสังคม เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 

09.40 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน “ร่วมสร้างและตามหาสันติภาพ” โดย พันตํารวจเอก ทวี 
สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10.00 – 10.15 น. “ทําไมฉัน (ผู้หญิง) จึงต้องลุกขึ้นมา ตามหาสันติภาพ”  
โดย คุณรอมือละห์ แซเยะ ภรรยาผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ผู้เรียกร้องความเป็น
ธรรมและสันติภาพ 

10.15 – 10.30 น. แนะนํารายการวิทยุ โดย คุณอัสรา  รฐัการณัย์ ผู้ผลิตรายการวิทยุ /  
 เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 

10.30 – 11.00 น. รับฟังรายการวิทยุ   เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ 
  และชมรายการรอมฎอนไนท์ ช่วง เสียงจากผู้หญิง ชายแดนใต้เพ่ือสันติภาพ 
11.00 –11.45  น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงาน 
11.45 – 12.00 น.       ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง กล่าวปิดงาน 
12.00 – 12.30 น. ร่วมเขียนการ์ดรณรงค์การตามหาสันติภาพ  
  พร้อมรับพันธ์ุต้นชบา ไปปลูกเพ่ือร่วมรณรงค์ในการตามหาสันติภาพ  
12.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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ประมวลภาพเวทีประเมินรายการวิทยุ 
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กําหนดการ 

ประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2556  

ณ ห้องมะเด่ือ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตาน ี
จัดโดย : เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 

ร่วมกับองค์กรภาคี : มูลนธิิเอเชีย,  
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สาํนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปตัตาน ี  

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเมินฯ  
  โดย คุณโซรยา จามจุรี    
  ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง ม.อ.ปัตตานี,                       

คุณอัสรา รัฐการัณย์ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้                  
ผู้ผลิตรายการวิทยุ และ คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส 
มูลนิธิเอเชีย 

09.10 – 09.25 น. รับฟังตัวอย่างรายการวิทยุฯ จํานวน 1 ตอน  
09.25 – 10.00 น. ร่วมเสวนา “กฎหมายที่ควรรู้ สําหรับนักจัดรายการวิทยุ ภายใต้บริบทของ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้”  
   โดย คุณอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ  ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  
10.00 – 10.30 น. ร่วมซักถามเรื่องกฎหมายต่อการจัดรายการวิทยุจากวิทยากร  
10.30 – 10.45 น. รับฟังตัวอย่างรายการวิทยุฯ จํานวน 1 ตอน 
10.45 – 12.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินรายการวิทยุจากผู้เข้าร่วมงาน 
12.00 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และ ละหมาดซุฮฺรี / วันศุกร์  
13.30 – 15.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินรายการวิทยุจากผู้เข้าร่วมงาน (ต่อ)  
15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  
 
 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างระหว่างเสวนา 
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แบบประเมินประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ฟังทั่วไป    ผู้จัดรายการวิทยุ 
 
1.ตอนใดทีท่่านชอบมากทีส่ดุ เพราะอะไร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
2.ตอนใดทีท่่านคิดว่าควรปรับปรุง เพราะอะไร และต้องปรับอย่างไร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
3.ความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้  

     ดีมาก   ดี   ปานกลาง       พอใช้      ปรับปรุง 
4.เนื้อหารายการวิทยุที่ทา่นอยากรับฟังในครั้งต่อไป (เรยีงลําดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด) 

 สถานการณ์      สันติภาพ 

 การส่งเสริมอาชีพ/รายได้    ชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญาชาวบ้าน   

 กฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน  การศึกษา      

 ศาสนา/วัฒนธรรม     ประวัติศาสตร์     

 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม    อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................... 
 
5.ภาษาในรายการวิทยุที่ทา่นอยากฟังในครั้งต่อไป  

 ไทย    มลายู   ไทยและมลายู 
 
6.ท่านอยากให้การจัดรายการวิทยุครั้งต่อไป มีรูปแบบการนาํเสนออยา่งไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่ง) 

 สนทนา   สมัภาษณ์   จัดรายการสด+รับสายเข้าจากทางบ้าน  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 
7.ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในคร้ังต่อไป 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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ผลการประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสนัติภาพ 
จัดโดยเครือขา่ยผู้หญิงภาคประชาสงัคมเพื่อสนัติภาพชายแดนใต้ 

ร่วมกับ มูลนิธเิอเชีย และฝา่ยส่งเสริมและเผยแพร่ สาํนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือ่ง ม.อ. ปัตตาน ี
 

  ผู้จัดรายการฯได้ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมเวทีประเมินรายการวิทยุ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2556 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และใช้สถิติพ้ืนฐานคือการหาค่าร้อยละ 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ตามท่ีแสดงในตาราง 

จากผลการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 53 ชุด สอบถามจากผู้เข้าร่วมประเมิน แบ่งเป็น
กลุ่มผู้ฟังทั่วไป จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4 และกลุ่มผู้จัดรายการวิทยุ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.6   ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1    แสดงกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล  

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด % 

ผู้ฟังทั่วไป 41 77.4 

ผู้จัดรายการวิทยุ 12 22.6 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ตอนท่ีชอบมากที่สุด 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อตอนที่ชอบมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 15.1 เห็นว่าตอนที่ชอบ
มากที่สุด คือตอนที่ 4 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 4 , ร้อยละ 13.2 เห็นว่าตอนที่
ชอบรองลงมา คือ ทุกตอน, ร้อยละ 11.3 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 2 สานเสวนา
เพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 2, ร้อยละ 7.5 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 
6, ตอนที่ 13, และ ตอนที่ 14, ร้อยละ 5.7 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 7, ร้อยละ 
3.8 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 1, ตอนที่ 3, ตอนที่ 5, ตอนที่ 12, ตอนที่ 16  และ 
ตอนที่ 17, ร้อยละ 1.9 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 8, ตอนที่ 9, ตอนที่ 10, ตอนที่ 
11 และ ตอนที่ 18  ดังแสดงในตารางที่ 2         
 

ตารางที่ 2    แสดงตอนท่ีชอบมากที่สุดของผู้ให้ข้อมูล  

ตอนท่ีชอบมากท่ีสุด ทั้งหมด % 

ตอนที่ 4 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 4 8 15.1 

ทุกตอน 7 13.2 
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ตอนท่ีชอบมากท่ีสุด ทั้งหมด % 

ตอนที่ 2 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 2 6 11.3 

ตอนที่ 6 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 1 4 7.5 

ตอนที่ 13 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 1 4 7.5 

ตอนที่ 14 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 2 4 7.5 

ตอนที่ 7 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 2 3 5.7 

ตอนที่ 1 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 1 2 3.8 

ตอนที่ 3 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 3 2 3.8 

ตอนที่ 5 คดีความมั่นคงชายแดนใต้ 2 3.8 

ตอนที่ 12 แผนที่เดินทางสันติภาพชายแดนใต้ 2 3.8 

ตอนที่ 16 เพียงต่างศรัทธา มิต่างนามสยามชน 2 3.8 

ตอนที่ 17 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา 2 3.8 

ตอนที่ 8 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 3 1 1.9 

ตอนที่ 9 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 1 1 1.9 

ตอนที่ 10 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 2 1 1.9 

ตอนที่ 11 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 3 1 1.9 

ตอนที่ 18 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนจากป่าสู่เมือง นักสู้จากป่าสันทราย 1 1.9 

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่ชอบในตอนต่างๆ
ของรายการวิทยุฯ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่ชอบในตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ มี
เหตุผลต่างๆตามที่แสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3    แสดงเหตุผลเพราะอะไรที่ชอบในตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ ของผู้ให้ข้อมูล  

เหตุผลทีช่อบมากที่สุด เพราะอะไร 

มีการพูดถึงการสานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ สามารถมองเห็นความจริงบางอย่าง สะท้อนให้เห็น
กิจกรรมของชุมชนในวันน้ีและในอดีต ในอดีตอยู่ด้วยกันดี ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ให้รู้ว่าระหว่างศาสนา
ไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ได้รู้ถึงความสําคัญของคนในชุมชนที่ต่างศาสนากัน สามารถอยู่กันได้โดยสันติภาพ  

ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ความเป็นอยู่ของชาวไทยพุทธ-มุสลมิได้ทํากิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน สร้างความเข้าใจกัน เช่ือใจกัน เกิดความสามัคคีกัน 

สื่อสารตรงประเด็น เข้าถึงผู้ให้สัมภาษณ์จรงิ ได้รับรู้ความจริง และความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ, ผู้ต้องขังและ
ญาติผู้ต้องขังคดีความมั่นคง (เรือนจําบางขวางและเรือนจําในพ้ืนที่) เป็นการเข้าถึงการเย่ียมผู้ต้องขัง โดยได้เสียง
สะท้อนจากผู้ต้องขังและญาติว่ามีความเห็นอย่างไร 

ได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ที่อยากให้ลูก กลับมาแก้บวชที่บ้าน แต่ศาลไม่อนุญาต, 
ความรู้สึกของลูกที่สะเทือนใจมาก เมื่อลูกพูดว่าไม่มีใครปกป้องเขา เมือ่โดนรังแก 

ได้เข้าถึงปัญหาของชาวบ้านได้อย่างชัดเจน ฟังแล้วทําให้มกํีาลังใจมากกว่าเดิม ที่มีองค์กรได้ลงพ้ืนที่เข้าไปรับฟัง
ปัญหา ช่วยเหลือ ให้กําลังใจ เช่น มูลนิธิเอเซียที่ได้มาเย่ียมชุมชน ทําใหช้าวบ้านในชุมชนได้รับความรู้มากมาย 

ได้รับความรู้เรื่องสันติภาพ ลาํดับเน้ือเรื่องดี มีขมวดท้ายให้แง่คิด เน้ือหาครอบคลุม กระชับเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะมีการพูดคุยกันถึงแผนที่เดินทางสันติภาพ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ต้องใช้เวลาทั้ง 2 ฝ่าย ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ตอนท่ีควรปรับปรุง 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อตอนที่ควรปรับปรุง พบว่า ร้อยละ 77.4 เห็นว่าไม่มีตอนใดที่
ต้องปรับปรุง, ร้อยละ 7.5 เห็นว่าตอนที่ต้องปรับปรุงมากที่สุด คือ ตอนที่ 2 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพใน
ชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 2, ร้อยละ 3.8 เห็นว่าตอนที่ต้องปรับปรุงรองลงมา คือ ตอนที่ 4 สานเสวนาเพ่ือ
สันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนที่ 4 และ ตอนที่ 7 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 
2, ร้อยละ 1.9 เห็นว่าตอนที่ต้องปรับปรุงรองลงมา คือ ตอนที่ 1, ตอนที่ 5, ตอนที่ 6 และ ตอนที่ 20  ดัง
แสดงในตารางที่ 4   
       
ตารางที่ 4    แสดงตอนท่ีควรปรับปรุงของผู้ให้ข้อมูล  

ตอนท่ีควรปรบัปรุง ทั้งหมด % 

ไม่ม ี 41 77.4 

ตอนที่ 2 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 2 4 7.5 
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ตอนท่ีควรปรบัปรุง ทั้งหมด % 

ตอนที่ 4 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 4 2 3.8 

ตอนที่ 7 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 2 2 3.8 

ตอนที่ 1 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 1 1 1.9 

ตอนที่ 5 คดีความมั่นคงชายแดนใต้ 1 1.9 

ตอนที่ 6 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 1 1 1.9 

ตอนที่ 20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 1 1.9 

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควร
ปรับปรุงตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควรปรับปรุงตอนต่างๆของ
รายการวิทยุฯ ตามที่แสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5    แสดงเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควรปรับปรุงตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ ของผู้ให้ข้อมูล  

เหตุผลทีค่ิดว่าควรปรบัปรงุ เพราะอะไร และต้องปรับอย่างไร 

เน้ือหาสาระความรู้ไม่ค่อยแน่น ฟังแล้วไมรู่้ว่าต้องการสื่อถึงอะไร และผูจ้ัดพูดซับซ้อน มีความซับซ้อนใน
เน้ือหา ข้อมูลวันที่ในการจัดกิจกรรมไมม่ ีอยากให้เพ่ิมสาระน่ารู้ให้มากกว่าน้ี เพ่ิมข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ
แปลกๆข่าวทันเหตุการณ์ เช่น นําเสนอข่าวสารเหตุการณ์อ่ืนมานําเสนอถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วย  

ควรยกตัวอย่างจากตอนที่ 1 ถึงตอนสุดท้าย อยากให้มีการสรุปทิศทางก้าวต่อไป และหาแนวทางทุก
ภาคมีส่วนร่วม 

อยากให้สัมภาษณ์ผู้ที่ถูกดําเนินคดีให้มากกว่าน้ี และควรมีเรื่องอ่ืนด้วย เช่น คดียาเสพติด เด็กและ
เยาวชน ผู้หญงิถูกทําร้ายและถูกข่มขืน 

อยากให้ขยายความให้ยาวกว่าน้ี เน้ือหาและเวลามันสั้นเกินไป อธิบายและช้ีแจงให้ชัดเจนกว่าน้ี เวลา
มันสั้นไป ควรปรับปรุงเรื่องเวลา ให้เพ่ิมเวลามากกว่าน้ี 

อยากฟังแบบสนทนามากกว่าเอาเสียงสัมภาษณ์มาแทรก  

ในปีหน้าอยากให้มีรายการสดเพ่ือความกล้าเผชิญความจริง 

อยากให้เพ่ิมเสยีงดนตรีเพ่ิมเติมเล็กน้อย เสียงเพลงบางตอนไม่สอดคล้องกับเน้ือหา เปิดเพลงน้อยๆ 
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เหตุผลทีค่ิดว่าควรปรบัปรงุ เพราะอะไร และต้องปรับอย่างไร 

มีเสียงแทรกทาํให้ไม่ชัดเจน เรื่องเสียงแทรกไม่ชัดเจน 

ขาดเสียงบรรยากาศ ขาดลูกเล่น 

เวลาปล่อยเสียงสัมภาษณ ์ควรบอกเกร่ินใหรู้้ก่อนปล่อยเสียง  

เสียงสัมภาษณ์ค่อนข้างเบา ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร ่

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียง
จากผู้หญิงชายแดนใต้ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
พบว่าร้อยละ 58.5 เห็นว่าอยู่ในระดับดี และ ร้อยละ 41.5 เห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6    แสดงความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ของผู้ให้ข้อมูล  

ความพึงพอใจต่อรายการวิทยุ ทั้งหมด % 

ดี 31 58.5 

ดีมาก 22 41.5 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่ท่าน
อยากรับฟังในครั้งต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่ท่านอยากรับฟังในครั้งต่อไป 
พบว่า ร้อยละ 20.8 เห็นว่า ประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังมากที่สุดในคร้ังต่อไป คือ เรื่อง
สันติภาพ, ร้อยละ 17.0เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องสถานการณ์, 
ร้อยละ 15.1 เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม, 
ร้อยละ 13.2 เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน, ร้อยละ 11.3 เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องกฎหมาย/
กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน, ร้อยละ 7.5 เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา 
คือ เรื่องศาสนา/วัฒนธรรม, ร้อยละ 5.7เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่อง
การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ และเร่ืองการศึกษา และ ร้อยละ 1.9 เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยาก
รับฟังรองลงมา คือ เรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 7    
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ตารางที่ 7    แสดงประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่อยากรับฟังมากที่สุดในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่อยากรับฟงัมากที่สุดในคร้ังต่อไป ทั้งหมด % 

สันติภาพ 11 20.8 

สถานการณ์ 9 17.0 

ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลมิ 8 15.1 

ชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 7 13.2 

กฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 6 11.3 

ศาสนา / วัฒนธรรม 4 7.5 

การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ 3 5.7 

การศึกษา 3 5.7 

ประวัติศาสตร์ 1 1.9 

อ่ืนๆ 1 1.9 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยาก
ฟังในครัง้ต่อไป  
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไป พบว่า 
ร้อยละ 69.8 เห็นว่าภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในคร้ังต่อไปมากที่สุดคือ ภาษาไทยและภาษามลายู 
และร้อยละ 30.2 เห็นว่า ภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปรองลงมา คือ ภาษาไทย ดังแสดงใน
ตารางที่ 8        
 

ตารางที่ 8   แสดงประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไป ทั้งหมด % 

ภาษาไทยและภาษามลายู 37 69.8 

ภาษาไทย 16 30.2 
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ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยาก
ฟังในครัง้ต่อไป  
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นรูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไป พบว่า 
ร้อยละ 30.2เห็นว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป คือ จัดรายการสด+รับสายเข้าจากทาง
บ้าน, ร้อยละ 20.8 เห็นว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไปรองลงมา คือ สนทนา+จัด
รายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน, ร้อยละ 9.4 พบว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไป
รองลงมา คือ สนทนา, สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน, สัมภาษณ์+จัด
รายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน, ร้อยละ 7.5 พบว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไป
รองลงมา คือ สนทนา+สัมภาษณ์, สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ, 
ร้อยละ 5.7 พบว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไปรองลงมา คือ สัมภาษณ์  ดังแสดงใน
ตารางที่ 9        
 
ตารางที่ 9   แสดงรูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป ทั้งหมด % 

จัดรายการสด+รับสายเข้าจากทางบ้าน 16 30.2 

สนทนา+จัดรายการสดและรบัสายเข้าจากทางบ้าน 11 20.8 

สนทนา 5 9.4 

สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน 5 9.4 

สัมภาษณ+์จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน 5 9.4 

สนทนา+สัมภาษณ์ 4 7.5 

สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ 4 7.5 

สัมภาษณ ์ 3 5.7 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อการจัด
รายการวิทยุ ในครัง้ต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครั้งต่อไป 
ผู้ให้ข้อมลูได้แสดงความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 10 
 
 
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 45 

ตารางที่ 10   แสดงข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครัง้ต่อไป 

ควรมีการนําเสนอหลายๆรูปแบบ ไม่ใช่คดีความมั่นคงอย่างเดียว 

น่าจะสื่อสารให้วงกว้างกว่าน้ี อยากให้ฟังความรู้สึกคนทีไ่ม่ได้รับผลกระทบว่าเขารู้สึกอย่างไร 

อยากให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแบบนี้อีกเพ่ือคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้ 

นํามุมมองคนไทยพุทธ มาแลกเปลี่ยนมากขึน้ ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสดๆจากผู้ฟัง เพ่ือจะได้มีส่วนร่วม 

อยากให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างพุทธ-มุสลิม จะได้เข้าใจซึ่งกันและกัน  และให้เพ่ิมข่าวสารให้มากขึ้น 

อยากให้สัมภาษณ์ผู้นําท้องถิน่ เสนอเรื่องราวต่างๆในท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

อยากให้มีการจัดเสวนาและอบรมด้านกฎหมายอย่างต่อเน่ือง และขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุม 

ควรมีเสียงชาวจีนและคริสต์  

อยากให้มีการจัดรายการสดและมีการสมัภาษณ์ทางบ้าน หรือ ให้มกีารรับสายจากทางบ้าน  เพ่ือรับฟังปัญหา
หลายๆด้านของสังคม และผู้ได้รับผลกระทบ หรือ สาระความรู้ความสามารถผู้หญิงสูผู่้หญิง 

อยากให้จัดรายการเด็กหรือเยาวชน โดยเน้นให้โอกาสเด็กผู้ได้รับผลกระทบและเด็กคดีความมั่นคง 

ระยะเวลาในการจัดแต่ละตอนกําลังดี ไม่สัน้หรือยาวจนเกินไป แต่อยากให้ลดจํานวนตอนและแต่ละตอนให้เพ่ิม
เน้ือหาให้มากขึ้น 

การเปล่งเสียงพูดควรให้ชัดเจน เพ่ือที่ผู้ฟังจะได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างชัดเจน 

ปรับวิธีการพูดในการจัดรายการ พูดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะเท่าที่ฟังมาเหมือนพูดแบบท่องจําหรืออ่าน 
จัดแบบสบายๆ ฟังดูแล้วรู้สึกว่าทางการเกินไป 

ควรจะเปิดเทปการสัมภาษณ์สดให้ได้ฟังให้มากกว่าน้ี ต้องมีลูกเล่น 

รายการที่พูดเป็นภาษาไทย อยากให้แปลเป็นมลายูด้วยเพ่ือผู้ฟังในชุมชนท้องถิ่นจะได้เข้าใจ 

อยากให้จัดรายการวิทยุอย่างต่อเน่ือง ให้รายการวิทยุอยู่คู่กับประชาชนต่อไป 

อยากให้มีนักจัดรายการคนใหม่ๆ 

ให้เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือคลายเครียด ในขณะการฟังบรรยาย อยากให้จัดไปเรื่อยๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 

 ผลการประเมินในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และความเห็นของคนผู้ฟังในชุมชน สังคม จชต. 
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กําหนดการ 

ประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ  
วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตาน ี

จัดโดย : เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
ร่วมกับองค์กรภาคี : มูลนธิิเอเชีย,  

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สาํนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปตัตาน ี  
 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับและช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเมินฯ  

โดย คุณโซรยา จามจุรี   
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สํานักส่งเสริมและการศึกษา ต่อเน่ือง ม.อ.ปัตตานี   

    คุณอัสรา  รัฐการัณย์  
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ ผู้ผลิตรายการวิทยุ  
นําเสนอผลการประเมินจากผู้ฟัง ผู้จัด และผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ  

09.20 – 09.40 น. รับฟังตัวอย่างรายการวิทยุฯ จํานวน 1 ตอน  
09.40 – 10.30 น. ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “บทบาทสถานีวิทยุกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน                      

และประชาสังคม” พร้อมร่วมซักถาม 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา   
  หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี 
10.30 – 12.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินรายการวิทยุจากสถานีวิทยุในเครือข่ายที่

ออกอากาศ    และผู้ฟังรายการวิทยุ 
12.00 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และ ละหมาดซุฮฺรี  
13.30 – 15.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินรายการวิทยุจากสถานีวิทยุในเครือข่ายที่

ออกอากาศ   และผู้ฟังรายการวิทยุ (ต่อ)  
15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างการเสวนา 
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แบบประเมินประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญงิชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 สถานีวิทยุในเครือข่าย   ผู้ฟังรายการ 
 

1.ตอนใดทีท่่านชอบมากทีส่ดุ เพราะอะไร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

2.ตอนใดทีท่่านคิดว่าควรปรับปรุง เพราะอะไร และต้องปรับอย่างไร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

3.ความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้  

     ดีมาก   ดี   ปานกลาง       พอใช้      ปรับปรุง 
 

4.ประโยชน์ทีไ่ด้จากการฟังรายการ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

5.เนื้อหารายการวิทยุที่ทา่นอยากรับฟังในครั้งต่อไป (เรยีงลําดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 1-10) 

 สถานการณ์      สันติภาพ 

 การส่งเสริมอาชีพ/รายได้    ชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญาชาวบ้าน   

 กฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน  การศึกษา      

 ศาสนา/วัฒนธรรม     ประวัติศาสตร์     

 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม    อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... 
 

6.ภาษาในรายการวิทยุที่ทา่นอยากฟังในครั้งต่อไป  

 ไทย     มลายู   ไทยและมลายู 
 

7.ท่านอยากให้การจัดรายการวิทยุครั้งต่อไป มีรูปแบบการนาํเสนออยา่งไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่ง) 

 สนทนา   สมัภาษณ์   จัดรายการสด+รับสายเข้าจากทางบ้าน  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 

8.ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในคร้ังต่อไป 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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ผลการประเมินรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสนัติภาพ 

จัดโดยเครือขา่ยผู้หญิงภาคประชาสงัคมเพื่อสนัติภาพชายแดนใต้ 
ร่วมกับ มูลนิธเิอเชีย และฝา่ยส่งเสริมและเผยแพร่ สาํนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือ่ง ม.อ.ปัตตาน ี

 
  ผู้จัดรายการฯได้ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมเวทีประเมินรายการวิทยุ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2557 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และใช้สถิติพ้ืนฐานคือการหาค่าร้อยละ 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ตามท่ีแสดงในตาราง 

จากผลการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 22 ชุด สอบถามจากผู้เข้าร่วมประเมิน แบ่งเป็น
กลุ่มผู้ฟังทั่วไป จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 และกลุ่มสถานีวิทยุในเครือข่ายจํานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.8ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1    แสดงกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล  

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด % 

ผู้ฟังทั่วไป 15 68.2 

สถานีวิทยุในเครือข่าย 7 31.8 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ตอนท่ีชอบมากที่สุด 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อตอนที่ชอบมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 22.7 เห็นว่าตอนที่ชอบ
มากที่สุด คือทุกตอน, ร้อยละ 13.6 เห็นว่าตอนที่ชอบรองลงมา คือ ตอนท่ี 1-4 ตอน สานเสวนาเพ่ือ
สันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลิม ตอนท่ี 1-4, ร้อยละ 13.6 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ              
ตอนที่ 5 ตอน คดีความมั่นคงชายแดนใต้, ตอนที่ 6-8 ตอน เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 
ตอนที่ 1-3, ร้อยละ 9.1 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 20 ตอน สื่อกับกระบวนการ
สร้างสันติภาพชายแดนใต้,   ร้อยละ 4.5 เห็นว่าตอนที่ชอบเรียงตามลําดับลงมา คือ ตอนที่ 9-11               
ตอน ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 1-3 , ตอนที่ 12 ตอน แผนที่เดินทางสันติภาพชายแดนใต้, ตอนที่ 
13-14 ตอน เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 1-2, ตอนที่ 17 ตอน เสวนา ชมสารคดี 
ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา, ตอนที่ 18 ตอน เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนจากป่าสู่เมือง 
นักสู้จากป่าสันทราย, และ ตอนที่ 19 ตอน เสวนา ชมสารคดี เขาช่ืออัสฮารี  ดังแสดงในตารางที่ 2      
 
    
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ               หน้า 52 

ตารางที่ 2    แสดงตอนท่ีชอบมากที่สุดของผู้ให้ข้อมูล  

ตอนท่ีชอบมากท่ีสุด ทั้งหมด % 

ทุกตอน 5 22.7 

ตอนที่ 1,2,3,4 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนที่ 1-4 3 13.6 

ตอนที ่5 คดีความมั่นคงชายแดนใต้  
และ ตอนที่ 6,7,8 เย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ตอนที่ 1-3 

3 13.6 

ตอนที่ 20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 2 9.1 

ตอนที่ 9 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 1 1 4.5 

ตอนที่ 10 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 2 1 4.5 

ตอนที่ 11 ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 3 1 4.5 

ตอนที่ 12 แผนที่เดินทางสันติภาพชายแดนใต้ 1 4.5 

ตอนที่ 13 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 1 1 4.5 

ตอนที่ 14 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 2 1 4.5 

ตอนที่ 17 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนผู้ซับนํ้าตา  1 4.5 

ตอนที ่18 เสวนา ชมสารคดี ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ตอนจากป่าสู่เมือง นักสู้
จากป่าสันทราย 

1 4.5 

ตอนที่ 19 เสวนา ชมสารคดี เขาช่ืออัสฮารี 1 4.5 

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่ชอบในตอนต่างๆ
ของรายการวิทยุฯ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรท่ีชอบในตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ             
มีเหตุผลต่างๆตามที่แสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3    แสดงเหตุผลเพราะอะไรที่ชอบในตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ ของผู้ให้ข้อมูล  

เหตุผลทีช่อบมากที่สุด เพราะอะไร 

ได้รับทราบความต้องการของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย ว่าจะให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ

อย่างไรบ้าง 

สามารถสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รบัจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับรู้ความรู้สึกระหว่างไทยพุทธ-มุสลมิ ว่ายังเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมากแค่ไหน แต่
ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิม 

มีการจัดสานเสวนาในชุมชนพุทธ-มุสลมิ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้กลับมาเหมือนเดิม ใน
การอยู่ร่วมกันและมีความเขา้ใจกัน ไม่มคีวามแตกแยกกัน เวลามีกิจกรรมคนไทยพุทธกับมุสลิมก็
ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถงึแม้ศาสนาต่างกัน แต่คนน้ันไม่มีความแตกแยกกัน 

ได้รับรู้ความรู้สึกของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และทําให้เราได้รู้ถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง มคีวามหวาดระแวงกัน  

ได้รับรู้ความรู้สึกของแม่ ที่ลกูน้ันโดนจับในคดีความมั่นคง 

การพูดคุยเรื่องของการทํางาน อาชีพตรงกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที ่

เป็นการไปสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ ทําให้สิ่งที่พูดออกมามีพลัง เพราะพูดจากประสบการณ์  

มีการสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบ และมกีารไปเย่ียมเยียนครอบครัวผู้ต้องขัง 

มีการสัมภาษณ์ยายที่อายุมากแล้ว ในเร่ืองตามหาสันติภาพ ทําให้เกิดพลังในการสร้างสันติภาพในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

ชอบช่ือเรื่อง มีความน่าสนใจ  

ดูแล้วจริงใจและเป็นมุมของการให้ที่ย่ิงใหญน้ั่นคือ การให้อภัย การไม่โกรธแค้น 

เน้นให้สื่อนําเสนอข่าวต่างๆให้ถูกต้องตามบริบทและนําเสนอข่าวตามความเป็นจริง 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ตอนท่ีควรปรับปรุง 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อตอนที่ควรปรับปรุง พบว่า ร้อยละ 77.3 เห็นว่าไม่มีตอนใดที่
ต้องปรับปรุง, ร้อยละ 9.1 เห็นว่าตอนที่ต้องปรับปรุงมากที่สุด คือ ตอนที่ 3 ตอน สานเสวนาเพ่ือสันติภาพ
ในชุมชน พุทธ-มุสลิม ตอนท่ี 3, ร้อยละ 4.5 เห็นว่าตอนที่ต้องปรับปรุงรองลงมา คือ ตอนที่ 5                  
ตอนคดีความมั่นคงชายแดนใต้, ตอนที่ 14 ตอน เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 2 
และตอนที่ 20 ตอน สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ดังแสดงในตารางที่ 4    
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ตารางที่ 4    แสดงตอนท่ีควรปรับปรุงของผู้ให้ข้อมูล  

ตอนท่ีควรปรบัปรุง ทั้งหมด % 

ไม่ม ี 17 77.3 

ตอนที่ 3 สานเสวนาเพ่ือสันติภาพในชุมชนพุทธ-มุสลมิ ตอนท่ี 3 2 9.1 

ตอนที่ 5 คดีความมั่นคงชายแดนใต้ 1 4.5 

ตอนที่ 14 เสียงเพรียกหาสันติภาพ จากเรือนจําบางขวาง ตอนที่ 2 1 4.5 

ตอนที่ 20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 1 4.5 

ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควร
ปรับปรุงตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควรปรับปรุงตอนต่างๆของ
รายการวิทยุฯ ตามท่ีแสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5    แสดงเหตุผลเพราะอะไรที่คิดว่าควรปรับปรุงตอนต่างๆของรายการวิทยุฯ ของผู้ให้ข้อมูล  

สิ่งทีค่ิดว่าควรปรับปรุง เพราะอะไร และต้องปรับอย่างไร 

ด้านเทคนิค ต้องปรับระดับเสียงผู้ดําเนินรายการกับเสียงแทรกของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ให้มเีสียงระดับเดียวกัน 
(เช่น เสียงสัมภาษณ์ผู้ต้องขังไม่ชัดเจน) และต้องมีการอ้างอิงช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ 

ด้านภาษา อยากให้ทําเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษามลายู หรือภาษาใต้ เป็นต้น เพ่ือจะได้สื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม และชัดเจน  

อยากให้เรื่องราวจบในตอนเดียว ไม่อยากให้มีหลายตอน ฟังแล้วสับสน ไม่ต่อเน่ือง เช่นเรื่องราวของอัณวัร  

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อประโยชน์ที่ได้จากการฟังรายการวิทยุ
เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อประโยชน์ที่ได้จากการฟังรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6   แสดงประโยชน์ที่ได้จากการฟังรายการวิทยุฯ ของผู้ให้ข้อมูล 

ประโยชน์ที่ได้จากการฟังรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 

ได้ทราบและเขา้ใจถึงความรู้สกึของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ว่าเขารู้สึกอย่างไร กังวลในเรื่องใดบ้าง มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง มีความต้องการอะไรบ้าง อย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหน่ึงในการให้กําลังใจ 

ได้รับทราบถึงการดูแลเยียวยาของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต่อกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบได้มมีากน้อยแค่ไหน 

ได้รับรู้ถึงความรักที่พ่อแม,่ พุทธ-มุสลิม, มีให้กันเพ่ือต่อสู้ในเหตุการณ์น้ี 

ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน รู้ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และได้รับรู้เรื่องราว
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

ได้เข้าใจในพ้ืนที่ขัดแย้งหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหา ได้ฟังเรื่องราวที่ออกจากความรู้สึก 

รายการน้ีเป็นกระบอกเสียงที่ดีมาก 

ได้รู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังการหาแนวทางการแก้ปัญหา 

ได้ความรู้เก่ียวกับเครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับลกระทบ 

เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในชีวิต และสามารถปรับปรุงชีวิตประจําวันของคนที่ประสบการณ์เหมือนกัน 
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ 

ได้รับรู้มุมมองอีกมุมหน่ึงในสงัคมปาตานี 

แนวทางในการพัฒนารายการ 

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ต่อความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียง
จากผู้หญิงชายแดนใต้ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ต่อความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
พบว่า ร้อยละ 45.5 เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก, ร้อยละ 45.5 เห็นว่าอยู่ในระดับดี และ ร้อยละ 9.1 เห็นว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 7  
 

ตารางที่ 7    แสดงความพึงพอใจต่อรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ของผู้ให้ข้อมูล  

ความพึงพอใจต่อรายการวิทยุ ทั้งหมด % 

ดีมาก 10 45.5 

ดี 10 45.5 

ปานกลาง 2 9.1 
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ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่ท่าน
อยากรับฟังในครั้งต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่ท่านอยากรับฟังในครั้งต่อไป 
พบว่า ร้อยละ 18.2 เห็นว่า ประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังมากที่สุดในครั้งต่อไป คือ                    
เรื่องสันติภาพ, เรื่องสถานการณ์ และเร่ืองความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม, ร้อยละ 13.6 เห็นว่าประเด็นเน้ือหา
รายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ร้อยละ 9.1                     
เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องศาสนา/วัฒนธรรม, ร้อยละ 4.5                  
เห็นว่าประเด็นเน้ือหารายการวิทยุที่อยากรับฟังรองลงมา คือ เรื่องการส่งเสริมอาชีพ/รายได้ ,                    
เรื่องกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน, เรื่องการศึกษา, เรื่องประวัติศาสตร์ และเร่ืองอ่ืนๆ                
ดังแสดงในตารางที่ 8        
 

ตารางที่ 8    แสดงประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่อยากรับฟังมากที่สุดในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ประเด็นเนื้อหารายการวิทยุที่อยากรับฟงัมากที่สุดในคร้ังต่อไป ทั้งหมด % 

สันติภาพ 4 18.2 

สถานการณ์ 4 18.2 

ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลมิ 4 18.2 

ชุมชนเข้มแข็ง/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3 13.6 

ศาสนา / วัฒนธรรม 2 9.1 

การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ 1 4.5 

กฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 1 4.5 

การศึกษา 1 4.5 

ประวัติศาสตร์ 1 4.5 

อ่ืนๆ 1 4.5 
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ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยาก
ฟังในครั้งต่อไป  
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไป พบว่า 
ร้อยละ 81.8 เห็นว่าภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปมากที่สุดคือ ภาษาไทยและภาษามลายู, 
ร้อยละ 13.6 เห็นว่า ภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปรองลงมา คือ ภาษามลายู และร้อยละ 
4.5 เห็นว่า ภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปรองลงมา คือ ภาษาไทย ดังแสดงในตารางที่ 9      
   

ตารางที่ 9   แสดงประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยากฟังในครั้งต่อไป ทั้งหมด % 

ภาษาไทยและภาษามลายู 18 81.8 

ภาษามลายู 3 13.6 

ภาษาไทย 1 4.5 

 
ความคิดเหน็ต่อรายการวิทยุ “เสยีงจากผูห้ญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นภาษาในรายการวิทยุที่อยาก
ฟังในครัง้ต่อไป  
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นรูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไป        
พบว่า ร้อยละ 36.4เห็นว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป คือ จัดรายการสด+รับสายเข้า
จากทางบ้าน, ร้อยละ 22.7 เห็นว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในคร้ังต่อไปรองลงมา คือ สนทนา+
สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน, ร้อยละ 13.6 พบว่า รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้
จัดในคร้ังต่อไปรองลงมา คือ สนทนา+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน, ร้อยละ 4.5 พบว่า 
รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไปรองลงมา คือ สนทนา, สัมภาษณ์, สนทนา+สัมภาษณ์, 
สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ, สัมภาษณ์+จัดรายการสดและ
รับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 10   
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ตารางที่ 10   แสดงรูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

รูปแบบรายการวิทยุที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป ทั้งหมด % 

จัดรายการสด+รับสายเข้าจากทางบ้าน 8 36.4 

สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน 5 22.7 

สนทนา+จัดรายการสดและรบัสายเข้าจากทางบ้าน 3 13.6 

สนทนา 1 4.5 

สัมภาษณ ์ 1 4.5 

สนทนา+สัมภาษณ์ 1 4.5 

สนทนา+สัมภาษณ์+จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ 1 4.5 

สัมภาษณ+์จัดรายการสดและรับสายเข้าจากทางบ้าน+อ่ืนๆ 1 4.5 

อ่ืนๆ 1 4.5 

 
ความคิดเห็นต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฯ” ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อการจัด
รายการวิทยุ ในครั้งต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ในประเด็นข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครั้งต่อไป 
ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11   แสดงข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครั้งต่อไปของผู้ให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครัง้ต่อไป 

จัดรายการแบบน้ีคู่ไปกับเหตุการณ์ความรุนแรง เพ่ือให้คนต่างพ้ืนที่ได้รับรู้สถานการณ์ในบ้านเรา
บ้าง (รู้จัก/ฟังจากคนที่ประสบกับเหตุการณ์จริง) 

การบันทึกรายการ ควรใช้ห้องบันทึกเสียงจะช่วยให้เสียงชัดเจน ไม่ติดขัด และช่วยแก้ไขปัญหา
ระบบเสียงได้ดีขึ้น 

สัมภาษณ์เยาวชนดีเด่น สตรีดีเด่น องค์กรดีเด่น ฯลฯ เก่ียวกับการทํางานในพ้ืนที่ที่มคีวาม
หลากหลายกับการทํางานด้านจิตอาสา ภายใต้ความต้องการสันติภาพที่แท้จริง และสมัภาษณ์ใน
ประเด็นของความคิดเห็นต่อสันติภาพกับเยาวชนในพ้ืนที่ 

การสนทนา พูดคุยในรายการ อยากให้ใช้ภาษาท้องถิ่น/ภาษามลายูให้มากข้ึน (เพ่ือเข้าใจง่าย) 

อยากให้จัดรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้อย่างต่อเน่ือง ให้อยู่คู่คนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

อยากให้จัดเป็นรายการจัดสดที่สามารถเช่ือมโยงสัญญาณได้ และเพ่ือให้มีช่องทางที่สามารถ
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ข้อเสนอแนะต่อการจัดรายการวิทยุ ในครัง้ต่อไป 

โต้ตอบกับผู้ฟังได้ 

ขยายช่องทางการรับฟัง และขยายเครือข่ายกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ และลงพื้นที่พบปะ
เย่ียมเยียน 

 
 ผลการประเมินในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และความเห็นของคนผู้ฟังในชุมชน สังคม จชต. 
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