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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอกําเนิดและความเปลี่ยนแปลงของสื่อทองถิ่นปาตานี/
จังหวัดชายแดนใตของไทยตั้งแตชวงป พ.ศ. 2555 จนถึงรัฐประหาร พ.ศ. 2557
โดยเจาะจงสื่อปาตานีสององคกรคือ สถานีวิทยุ Media Selatan และสํานักสื่อ
Wartani ขอมูลหลักมาจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและกองบรรณาธิการสื่อ
ทั้งสององคกรขางตน บทความเสนอวา สําหรับกรณีสื่อทองถิ่นปาตานี/จังหวัด
ชายแดนใตของไทย ความเปนสถาบันหรือความเปนมืออาชีพขององคกรสื่อ
ไม ว า จะเป น ประเด็ น ความเป น วั ต ถุ วิ สั ย (objectivity) และการไม ฝ ก ใฝ ห รื อ
มีสวนเกี่ยวของ (impartiality) นั้นมีสวนสําคัญในการทําใหตัวสื่อเองมีฐานะเปน
ขบวนการทางสังคมดวย
คําสําคัญ: สื่อทองถิ่น, สื่อปาตานี, ความเปนองคกร, ขบวนการทางสังคม
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Abstract
This article examines the formation and transition of “Patani media”
or “three southernmost provinces [of Thailand] local media” from 2012 until
the 2014 coup, by focusing on two self-proclaimed Patani media organizations:
Media Selatan radio station and internet-based media organization Wartani.
Core data of this article is gathered from interviews and discussions with
director of Media Selatan and editors of Wartani. The article proposes that,
for Patani media, objectivity and impartiality, which are often regarded as
descriptors of professionalism of media organization, play a crucial part in
combining the roles of media organization and social movement activism.
Keywords: Local Media, Patani Media, Organizational, Social Movement

เกริ่นนํา
สถานการณความขัดแยง โดยเฉพาะที่นําไปสูบรรยากาศของความรุนแรง
ในบริเวณทีเ่ รียกกันวา “ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต”3 มีคขู ดั แยงหลักคือรัฐไทยและ
ขบวนการเอกราชปาตานี นอกจากการใชความรุนแรงเชิงกายภาพ ความเคลือ่ นไหว
ของการเจรจาตอรองก็เปนไประหวางคูขัดแยงหลักขางตน ขณะที่ผูคนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่กลับไมมีสวนรวมในการตอรองโดยตรงกับคูขัดแยงหลักทั้งสองมากนัก
ทั้งที่เปนผูมีสวนไดรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เวทีสาธารณะและสื่อสารมวลชนจึงดูจะเปนพื้นที่หรือชองทางที่ทําใหเกิดการ
สนทนา ทั้งระหวางกัน ไปจนถึงการสนทนากับผูมีอํานาจในการใชความรุนแรง
ทั้งสองฝายได
อย า งไรก็ ต าม ด ว ยความขั ด แย ง ทางการเมื อ งที่ ถื อ กั น ว า เกี่ ย วพั น กั บ
ความมั่นคงของรัฐและเอกภาพของความเปนชาติ สื่อสารมวลชนกระแสหลัก
(mainstream media) จึงมักนําเสนอเรื่องราวขาวสารในลักษณะที่เปนอนุรักษนิยม
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ตอความเปนรัฐและชาติ หรืออีกนัยหนึง่ ถือเอาความมัน่ คงและเอกภาพเปนจุดยืน
ตั้งตนโดยปราศจากการตั้งคําถามเชิงวิพากษวิจารณตอจุดยืนเหลานั้น ขณะที่
สื่อทางเลือก (alternative media) ที่นําเสนอเรื่องราวหรือขอมูลที่แตกตางออกไป
จากสื่อกระแสหลัก เสนอเรื่องราวที่ไมไดรับการพูดถึง โดยเฉพาะขอมูลที่ชี้ใหเห็น
ความบกพรอง ไปจนถึงความรุนแรงที่กอโดยรัฐเอง จึงถูกกลาวหาวาเปนปฏิปกษ
ตอรัฐ หรือไมก็ถูกปกปายใหเปนสื่อของขบวนการตอตานรัฐ ดังที่สํานักขาว
ประชาไท เคยเผชิญในชวงที่เกาะติดทําขาวหลังการสังหารหมูที่ตากใบเมื่อป
พ.ศ. 2547 โดยตัง้ คําถามตอการซอมทรมานของเจาหนาที่ (ดู ฮาเบอรคอรน, 2557)
ในทํานองเดียวกันกับที่สํานักสื่อ Wartani สื่อทองถิ่นปาตานีตองประสบในการ
นําเสนอเรื่องราวที่พาดพิงหรือโตแยงเจาหนาที่รัฐ ดังที่ผูปฏิบัติงานของ Wartani
กลาววา “เราถูกมองวาเหมือนกับเปนกระบอกเสียงของฝายขบวนการ [แบงแยก
ดินแดน] เอาแตเนื้อหาที่พาดพิงรัฐตลอด เหมือนกับวาเนื้อหาที่เราเลนไปยันกับ
รัฐตลอด” (ซาฮารี เจะหลง, 2557) จึงทําให “การวางตัวในพื้นที่ของ Wartani
ก็ลําบาก เราตองระวังทั้งสองวาจะอยูตรงกลางอยางไร” (อิสมาอีล ฮายีแวจิ,
2557)
การทํางานของสื่อสารมวลชนมักถูกตั้งคําถาม โดยเฉพาะที่สัมพันธกับ
ประเด็นเรื่อง “ความเปนกลาง” หรือการนําเสนออยางเปน “วัตถุวิสัย” (objectivity)
ในความหมายทีต่ อ งแยก “ขอเท็จจริง” ออกจาก “ความเห็น” การนําเสนอทรรศนะ
ในการถกเถียงอยางสมดุล ตลอดจนความนาเชือ่ และพิสจู นไดของขอมูล (McNair,
1998: 68-70; วรพล พรหมิกบุตร, 2540) อยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวถูกวิพากษ
วิ จ ารณใ นหลายลักษณะ อาทิ ความเป น กลางและวัต ถุ วิ สัยเปน คุณ ลั ก ษณะ
เชิงชนชั้น หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งไดวา เปน “จุดยืน” หนึ่ง ๆ ที่สัมพัทธในเชิง
วัฒนธรรมกับจุดยืนอื่น ๆ เทานั้น จึงไมมีความจริงแทที่เปนกลางและวัตถุวิสัย
(McNair, 1998: 71-73) สําหรับกรณีของ “สือ่ ทางเลือก” ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานการณ
ความขั ด แย ง อย า งปาตานี / จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ข องไทย ผู เขี ย นเห็ น ว า
ความเปนกลางไมจําเปนตองเปนเปาหมายในตัวเองแตเพียงอยางเดียว แตเปน
จุ ด ยื น หนึ่ ง ที่ ส ามารถเป น หนทางไปสู เ ป า หมายได ด ว ย ซึ่ ง จะกล า วต อ ไปใน
ประเด็นนี้
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ทั้งนี้ แมวาการนิยามสื่อทางเลือกจะมีอยูอยางหลากหลายแนวทาง และ
ไมจํากัดอยูเพียงการ “ไมใช (สื่อ) กระแสหลัก” (non-mainstream) ไมวาจะเปน
การนิยามผานการเลือกนําเสนอขาว โดยเฉพาะการขับเนนความเปนการเมือง
(politicize) ใหกับเรื่องราวที่ถูกกดทับ (repression of events) (Fiske, 1992,
อางจาก Atton, 2002: 11) นิยามอยางสัมพันธกับกลุมคนสวนนอยซึ่งไมมีพื้นที่
สื่อสาร นิยามจากเปาหมายทางเศรษฐกิจอยางการไมแสวงหากําไรและนําเสนอ
ประเด็นทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม นิยามจากการมีเปาหมายเพือ่ วิพากษ
วิจารณและเปลี่ยนแปลงสังคม ฯลฯ (ดู Atton, 2002: 9-19; Sandoval and Fuchs,
2010) ในบทความนี้ ผูเขียนเลือกใชนิยามที่สัมพันธกับประเด็นการวิพากษวิจารณ
สั ง คมและแสดงให เ ห็ น ทรรศนะต อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ประกอบกั บ
ความหมายวาดวยการเปนสื่อที่นําเสนอประเด็นที่มาจาก/เปนของสังคมตนเอง
หรืออีกนัยหนึ่งมีสวนรวมโดยตรงกับประเด็นปญหาและกระบวนการสื่อสารตั้งแต
กระบวนการผลิต กลาวคือ ทําความเขาใจสือ่ ชุมชน-สือ่ ทองถิน่ (community media)
ลักษณะหนึ่งที่เรียกวา “สื่อรากหญา” (grassroots media) (Traber, 1985, อางจาก
Atton, 2002: 16-17) ในฐานะที่เปน “สื่อทางเลือก” ที่ทําหนาที่เชิงวิพากษวิจารณ
สังคม (Sandoval and Fuchs, 2010)
บทความนีต้ ง้ั ตนจากคําถามเบือ้ งหลังทีว่ า ภายใตบรรยากาศของสถานการณ
ความขัดแยงที่เปยมดวยความรุนแรง ทําไมคนกลุมหนึ่งจึงคิดวาการสื่อสารเปน
ทางออก และพวกเขาทําอะไรเพื่อสนับสนุนความคิดนั้น คําถามดังกลาวนํามาสู
วัตถุประสงคของบทความนี้ อันประกอบไปดวย ประการแรก เพื่อทําความเขาใจ
เงื่อนไขที่เอื้อตอการกําเนิดและที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสื่อทองถิ่นปาตานี
และประการทีส่ อง เพือ่ ทําความเขาใจปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรม (cultural practices)
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานสื่อทองถิ่นปาตานี โดยเฉพาะในแงมุมของการผลิต
(production) ตลอดจนความคาดหวังและความมุง หมายตออนาคตของการทํางาน
สื่อเอง และอนาคตของสังคมปาตานี
บทความนี้นําเสนอกําเนิด สถานการณความเคลื่อนไหวเพื่อความอยูรอด
และการปรับตัวของสื่อทองถิ่นในปาตานี/จังหวัดชายแดนใตของไทย โดยเจาะจง
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ไปที่การทําความเขาใจกระบวนการสื่อสารในระดับทองถิ่น (และขามทองถิ่น)
บทความนี้ศึกษาสถานการณในชวงตนทศวรรษ 2010 หรือกลาวอยางเจาะจงคือ
ราวป พ.ศ. 2555 จนถึงรัฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยเจาะจงสื่อสององคกรคือ
สถานีวิทยุ Media Selatan [มีเดียสลาตัน]4 และสํานักสื่อ (ออนไลน) Wartani
[วัรตานี]5 ซึ่งกลาวไดวาเปนสื่อที่มุงนําเสนอประเด็นวาดวยความขัดแยงในเชิง
การเมือง ตลอดจนมีฐานะเปนเวทีสาธารณะในการถกเถียงทางการเมือง
ขอมูลหลักในการเขียนประมวลขึ้นจากการสัมภาษณผูบริหาร-ผูปฏิบัติงาน
ของสถานีวทิ ยุ Media Selatan และสํานักสือ่ Wartani ประกอบกับการสังเกตการณ
ทั้งอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในเวทีเสวนาสาธารณะและการประชุมระดม
ความเห็นระหวางป พ.ศ. 2556-2557 ตลอดจนการอานทบทวนบทสัมภาษณ
ผูปฏิบัติงานสื่อทองถิ่นที่รวบรวมอยูในหนังสือ เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาท
วิทยุชมุ ชนชายแดนใตกบั การสรางพืน้ ทีก่ ลาง (ฐิตนิ บ โกมลนิม,ิ 2557) ทัง้ นี้ สําหรับ
การเลือกศึกษาผูปฏิบัติงานจากสื่อสององคกรดังกลาว ผูเขียนไมไดพิจารณาสื่อ
ทั้งสองในฐานะที่เปนตัวแทน (represent) ทรรศนะประชาชนชาวมลายูปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยทั้งหมด และไมไดพิจารณาสื่อทั้งสองในฐานะ
ตัวแทนสือ่ อืน่ ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตทงั้ หมด แตเพือ่ นําเสนอวา ในบริบท
ของความขัดแยง คนกลุมหนึ่งพยายามทําอะไรหรือมีปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
อยางไร
บทความนีว้ างอยูบ นทรรศนะทีว่ า กระบวนการทางสือ่ สารมวลชน-นิเทศศาสตร
(journalism) เป น กลไกสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ฐานะของความเป น พลเมื อ ง
ในกระบวนการประชาธิปไตย (democratization) (McNair, 1998: 16-17) โดย
จะเสนอวา สําหรับกรณีสื่อทองถิ่นปาตานี/จังหวัดชายแดนใตของไทย ความเปน
สถาบันหรือความเปนมืออาชีพขององคกรสื่อ ไมวาจะเปนประเด็นความเปน
วัตถุวิสัย (objectivity) และการไมฝกใฝหรือมีสวนเกี่ยวของ (impartiality) ทําให
กระบวนการสื่อสารมีฐานะเปนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
ไปในตัวเอง หรืออีกนัยหนึง่ ทําใหสถานะของสือ่ ทองถิน่ หรือสือ่ ชุมชน (community
media) ในกรณีนี้ จึงมีฐานะเปนสื่อทางเลือกในความหมายที่เรียกไดวาสื่อเชิง

28 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 28 ฉบับที่ 2/2559 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

วิพากษสังคม (critical media) ดวย (Sandoval and Fuchs, 2010) นอกจากนี้
เมือ่ ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขทางเทคโนโลยีของการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต จึงยิ่งผลักดันใหประเด็นปาตานี/จังหวัด
ชายแดนใตของไทยไมไดเปนแตเพียงสถานการณทรี่ บั รูแ ละสงผลกระทบในทองถิน่
เฉพาะของความขัดแยง ทั้งยังไมใชแคในระดับประเทศ แตเปดโอกาสใหเปน
ประเด็นที่มีการสื่อสารและถกเถียงขามทองถิ่นและขามชาติได
ผู เขี ย นแบ ง เนื้ อ หาในบทความนี้ อ อกเป น ห า ส ว น ส ว นแรกนี้ เ ป น ส ว น
เกริ่นนํา สวนที่สองนําเสนอบริบททางประวัติศาสตรอยางยอ สวนที่สาม เสนอ
ความสัมพันธระหวาง “สื่อ” กับ “ทองถิ่น” โดยกลาวเจาะจงไปยังสื่อทั้งสององคกร
ที่ศึกษา สวนที่สี่ พิจารณาประเด็นวาดวยความเปนสถาบันทางสังคมขององคกร
สื่อ และสวนสุดทายเปนสวนสรุป

บริบททางประวัติศาสตรของสถานการณความขัดแยงปาตานี/
จังหวัดชายแดนใตของไทยโดยสังเขป
งานเขี ย นเกี่ ย วกั บ สถานการณ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนใต ข องไทย/ปาตานี
มั ก เสนอว า ป พ.ศ. 2547 เป น หลั ก หมายสํ า คั ญ สํ า หรั บ การปรากฏขึ้ น ของ
สถานการณความรุนแรงระลอกใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ ไลเรียงมาตัง้ แตเหตุการณ
การเขาจูโ จมคายทหารในอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 4 มกราคม
ที่เรียกกันตอมาวา “เหตุการณการปลนปน” การโจมตีจุดตรวจของหนวยงาน
ความมั่นคงหลายแหงพรอม ๆ กัน กระทั่งนําไปสูการปดลอมยิงถลมกลุมนักรบ
ในมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปตตานี เปนเหตุใหกลุมนักรบเสียชีวิตไป 105 คน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่เรียกในเวลาตอมาวา “เหตุการณกรือเซะ” และการชุมนุม
ประทวงใหญที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่มีผูชุมนุมกวา
1,500 คน การชุมนุมดังกลาวนําไปสูก ารสลายการชุมนุมดวยความรุนแรง เจาหนาที่
รัฐยิงผูชุมนุมเสียชีวิต 7 คน ขณะที่ผูชุมนุมอีก 78 คน เสียชีวิตในขณะถูกลําเลียง
เคลื่อนยายไปยังคายทหารในจังหวัดปตตานีเพราะขาดอากาศหายใจ เนื่องจาก
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ถู ก จั บ ให น อนซ อ นทั บ กั น 6 ทั้ ง ยั ง กล า วได ว า มี ผู สู ญ หายอี ก จํ า นวนหนึ่ ง ด ว ย
เหตุการณดังกลาวเรียกกันในเวลาตอมาวา “เหตุการณตากใบ” ทั้งนี้ งานบางชิ้น
เสนอวาการทําความเขาใจปรากฏการณความรุนแรงระลอกหลังนีอ้ าจยอนกลับไป
ไดถึงป พ.ศ. 2544 ที่กลุมนักรบมีการโจมตีกองกําลังฝายความมั่นคงหลายจุด
หลายครั้ ง ต อ เนื่ อ งกั น จนกระทั่ ง สื บ เนื่ อ งมาถึ ง ป พ.ศ. 2547 ดั ง ที่ ก ล า วมา
(ดู แม็กคารโก, 2555)
ในแงหนึง่ การกลาวถึงสถานการณในรอบกวาทศวรรษหลังวาเปนหวงเวลา
ของความรุ น แรง “รอบใหม ” นั้ น ย อ มเป น การกล า วที่ มี นั ย ถึ ง การมี อ ยู ข อง
ความรุนแรงในชวงเวลากอนหนานั้นไปโดยปริยาย ดังที่กลาวไดวา สถานการณ
ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใตนั้นดํารงอยูตอเนื่องมาอยางนอยกวาครึ่งศตวรรษ
แลว (ดู ชัยวัฒน สถาอานันท, 2551; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b) ยังไมนับ
รวมถึงความขัดแยงและความพยายามตอตานรัฐไทย/สยามที่เริ่มตนมารวมรอยป
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ นับตั้งแตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยสยามผนวกเอารัฐปาตานี
เดิมเขามาอยูภายใตระบบรวมศูนยอํานาจอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2452
(1909) อันเปนผลจากสนธิสญ
ั ญาแองโกล-สยาม (Anglo-Siamese Treaty) ที่กาํ หนด
เขตแดนระหวางสยามกับมลายาของอังกฤษ (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b;
Christie, 1996: 175-76; Loos, 2006: 80-88)
งานเขี ย นทางประวั ติ ศ าสตร บ างชิ้ น สรุ ป ว า สถานการณ ค วามไม ส งบ/
ความรุนแรงทีด่ าํ เนินมากวาทศวรรษรอบลาสุดนีน้ บั เปนกระแสการตอตานรัฐไทย
ระลอกที่สี่ หากนับวาระลอกแรกคือกระแสการตอตานภายใตโครงสรางอํานาจ
ของผูปกครองเกาหลังรัชกาลที่ 1 สงกองทัพลงไปปราบปาตานี ระลอกที่สอง
หลั ง การผนวกดิ น แดนในสมั ย รั ช กาลที่ 5 สื บ เนื่ อ งมาจนถึ ง สมั ย “รั ฐ นิ ย ม”
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามชวงสงครามโลกครั้งสอง และระลอกที่สาม
การปรากฏชั ด เจนของกรอบคิ ด “ชาติ นิ ย มมลายู ” และการต อ สู ด ว ยอาวุ ธ
หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเย็น (ธเนศ อาภรณสุวรรณ,
2556b) ทัง้ นี้ งานบางชิน้ กลาวดวยวา เปนความรุนแรงทีท่ าํ ความเขาใจรูปแบบหรือ
แบบแผนทีช่ ดั เจนไดลาํ บากทีส่ ดุ (แม็กคารโก, 2555; ศรีสมภพ จิตรภริ มยศรี, 2557)
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ภายใตความพยายามในการทําความเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในชวง
ทศวรรษ 2000 จะเห็นไดวา หลังจากป พ.ศ. 2547 เปนตนมา จึงปรากฏงานเขียน
เกี่ยวกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตอยางแพรหลาย ทั้งจาก
ผูเ ขียนในประเทศไทยและตางประเทศ แวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมจัดเวที
ประชุมสัมมนากันอยางมากมายและตอเนื่อง รวมไปถึงการนําหนังสือ งานเขียน
หรื อ งานวิ จั ย ในอดี ต กลั บ มาอ า นและทบทวนใหม รวมถึ ง ตี พิ ม พ ง านบางชิ้ น
ขึ้นมาใหม7
อยางไรก็ดี หากไมนบั สถานการณรว มสมัย กอนหนานีถ้ อื ไดวา ไมเคยมีพนื้ ที่
ทางสังคมที่จะเปดใหชาวมลายูไดสงสารบอกเลาความตองการหรือความคาดหวัง
“โดยตรง” ถึงผูป กครองและสังคมไทยในวงกวางมากอน เวนแตเพียงการเคลือ่ นไหว
ที่นําโดยฮัจญีสุหลง อับดุลกาเดร ตวนมีนาลย (โตะมีนา) ในชวงทศวรรษ 1950
เทานั้น (ดู เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, [2547] 2548) กระนั้น การเคลื่อนไหวของ
กลุมฮัจญีสุหลงก็สิ้นสุดลงในเวลาไมนานนักหลังจากที่เขาถูกทําใหสาบสูญไปในป
พ.ศ. 2497 กวาทีข่ อ เรียกรองของชาวมลายูมสุ ลิมปาตานีทนี่ าํ เสนอโดยฮัจญีสหุ ลง
จะไดรับการหยิบยกขึ้นมาพูดในพื้นที่สาธารณะอยางกวางขวางก็ตองรออีกกวา
หาสิบปตอมาอันหมายถึงทศวรรษที่ผานมานี้เอง (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556c;
ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556a; พุทธพล มงคลวรวรรณ, 2552)
กลาวไดวา กระแสดังกลาวกอตัวขึ้นมาโดยสัมพันธกับบริบททางการเมือง
ที่ผันแปรของสังคมไทยเองดวย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475
ดูเหมือนพื้นที่ทางการเมืองจะเปดใหชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
ไดมโี อกาสตอรองกับกลไกการปกครองของรัฐ แมวา ระบบตัวแทนผานการเลือกตัง้
จะยังไมใชทางออกที่ชัดเจนและประสบความสําเร็จของชาวมลายูในชวงแรก
แตระบบรัฐธรรมนูญก็ดูจะสรางความหวังใหระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในแงที่เปน
การเป ด พื้ น ที่ ส าธารณะในการแสดงความคิ ด เห็ น และความรู สึ ก ได (ธเนศ
อาภรณสวุ รรณ, 2556b: 133-35) นอกจากนัน้ ยังอาจกลาวไดอกี วา ความสัมพันธ
ระหวางคณะราษฎรสายปรีดี พนมยงค กับฮัจญีสหุ ลงเริม่ กอตัวขึน้ มา ในชวงเวลานัน้
ฮัจญีสหุ ลงไดเปดโรงเรียนของตนเอง โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี
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มาทําพิธีเปดโรงเรียนให ขณะที่ปรีดี ก็เคยลงมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ดวย (ธเนศ
อาภรณสุวรรณ, 2556b: 140; Ockey, [2547] 2548: (19))
ในขณะที่นโยบาย “ดูดกลืน” (assimilate) ตาง ๆ ในสมัยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม รอบแรก (พ.ศ. 2481-2487) สงผลตอวิถีชีวิตและความรูสึกนึกคิด
ของชาวมลายูมุสลิมอยางมีนัยสําคัญ (ดู เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, [2547] 2548:
29-36; Christie, 1996: 176-77) หลังสิ้นสุดสงครามโลก รัฐบาลคณะราษฎร
สายปรี ดี ก ลั บ มามุ ง สร า งความสั ม พั น ธ กั บ ท อ งถิ่ น ประกอบกั บ ตระหนั ก ถึ ง
ความสัมพันธระหวางขบวนการแบงแยกดินแดนกับอังกฤษ ตลอดจนการแพร
ขยายตัวของความคิดชาตินิยมมลายู รัฐบาลจึงพยายามหาทางประนีประนอมกับ
“สี่จังหวัดภาคใต”8 กลาวไดวา นํามาสูการที่ หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวการรองทุกขในภาคใต จุดเริ่มตนนี้เองที่จะนํา
ไปสูการเคลื่อนไหวเสนอ “ขอเรียกรอง 7 ขอ” ที่ฮัจญีสุหลงเปนตัวแทนเสนอ
(เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, [2547] 2548: 86-90; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b:
134-38, 142-43; Ockey, [2547] 2548: (21)-(25))
แตดวยความผันผวนทางการเมืองสวนกลาง ในขณะที่กลุมของฮัจญีสุหลง
พยายามตอรองกับรัฐบาลไทย และรัฐบาลหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ก็พยายาม
พิจารณาหาทางผอนปรน การขึ้นสูอํานาจของรัฐบาลพรรคประชาธิปตยที่มี
ควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี หลังการรัฐประหารที่นําโดยผิน ชุณหะวัณ
ในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2490 สงผลใหขอเรียกรองของชาวมลายูมุสลิมถูกให
ความหมายในฐานะของการกอความไมสงบไปจนถึงการแบงแยกดินแดน9 อันนํา
ไปสูการจําคุกและตอดวยการสูญหายของฮัจญีสุหลงในเวลาตอมา (เฉลิมเกียรติ
ขุนทองเพชร, [2547] 2548: 109-10; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b: 143-50)
เมื่อพื้นที่ทางการเมืองปดลงประกอบกับกระแสการตอตานอาณานิคม
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พื้นที่ทางการสงครามก็เปดขึ้น ชวงเวลานี้เปน
ชวงที่นักประวัติศาสตรอยางธเนศ อาภรณสุวรรณ (2556b) สรุปวาเปนกระแส
ความรุนแรงระลอกที่สาม นอกจากฐานะที่เปนการเคลื่อนไหวของกลุมติดอาวุธ
พรอม ๆ กันนั้น ยังอาจกลาวไดดวยวาเปนองคกรเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ
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แตก็กลาวไดวา การเคลื่อนไหวที่เริ่มตนในชวงทศวรรษ 1950-60 มีเปาประสงค
เพื่อปลดปลอยเอกราชมลายูจากรัฐไทยมากกวาที่จะเปนในความหมายที่ศาสนา
อิสลามเปนใจกลางในตัวเอง10 ถึงกระนั้น ควรกลาวดวยวา ในกรณีของชาวมลายู
มุสลิมปาตานี (เชนเดียวกับทั่วทั้งโลกมลายู) อัตลักษณทางศาสนา (อิสลาม) และ
อัตลักษณทางชาติพันธุ (มลายู) ก็เปนเรื่องที่แยกออกจากกันไดลําบาก (Christie,
1996: 173)
พืน้ ทีท่ างการสงครามทีเ่ ปดขึน้ นีท้ าํ ให “ตัวละคร” ทางการเมืองทีเ่ ปนองคกร
เคลื่อนไหวของชาวมลายูเปนที่รับรูและรูจัก (ไมมากก็นอย) สําหรับสังคมไทยและ
นานาชาติ นับเนื่องมาตั้งแต BRN (Barisan Revolusi Nasional; แนวรวมปฏิวัติ
แหงชาติ), PULO (Patani United Liberation Organization), และ BNPP (Barisan
Nasional Pembebasan Patani; แนวรวมแหงชาติเพื่อการปลดปลอยปาตานี)
เปนตน นอกจากสามกลุมใหญนี้ กลาวกันวา ในป พ.ศ. 2522 ทางการไทยเคย
นับไดมีถึง 84 กลุม ที่เคลื่อนไหวอยู และอาจมีจํานวนมากกวานี้ (นิธิ เอียวศรีวงศ,
2550: 53)
ธเนศ อาภรณสุวรรณ เสนอวา ชวงเวลานี้กินเวลามาถึงการลมสลาย
ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศไทย (พคท.) ในช ว งปลายสงครามเย็ น
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีนที่ยุติความ
ชวยเหลือบางดานแก พคท. ประกอบกับการทีร่ ฐั บาลไทยปรับนโยบายใช “การเมือง
นําการทหาร” และทําความตกลงรักษาความสงบชายแดนกับมาเลเซีย ซึง่ เกีย่ วพัน
กับการทําใหพรรคคอมมิวนิสตมลายาลดระดับความรุนแรงลงดวย จนกระทั่ง
ทํ าให เ ห็ น ว า ความรุน แรงลดลงไปอยางมีนั ยสํ าคั ญ ในช ว งทศวรรษ 1970-80
(ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b: 152-53) สถานการณในประเทศไทยจึงดูจะสงบลง
(โดยเปรียบเทียบ) แมจะยังคงมีเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ก็ตาม
ในขณะทีก่ ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองในระดับนานาชาติยงั คงมีอยูจ ากกลุม ทีม่ ฐี าน
อยูนอกประเทศไทย จนกระทั่งถึงทศวรรษ 2000 ที่ทําใหเห็นวา สถานการณ
ความไมสงบ/ความรุนแรงเผยตัวขึ้นมาอยางเดนชัดอีกครั้ง
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หลังจากการชุมนุมใหญที่ตากใบในป พ.ศ. 2547 นํามาสูโศกนาฏกรรม
อีกเกือบสามปตอมา ชวงกลางป พ.ศ. 2550 การชุมนุมใหญที่มัสยิดกลางจังหวัด
ปตตานีไมไดนําไปสูความรุนแรงซ้ํารอยอดีต11 ผูชุมนุมรวมตัวกันเพื่อเรียกรอง
ความเปนธรรมและประณามการกระทําของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ
ความไมสงบ ตลอดจนเรียกรองใหยกเลิกกฎอัยการศึก กลาวกันวามีผูคนรวม
ปกหลักชุมนุมกวาหาพันคน (บางก็เห็นวานาจะถึงหนึ่งหมื่นคน) เปนเวลากวา
5 วัน ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 กอนที่แกนนําจะประกาศสลาย
การชุมนุมโดยสมัครใจในวันที่ 4 มิถนุ ายน หลังจากตัวแทนของรัฐตกลงรับขอเสนอ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ จากการชุมนุมใหญเมื่อป
พ.ศ. 2550 ดังกลาว นักเคลือ่ นไหวทางสังคม ตูแวดานียา ตูแวแมแง (2558) หนึง่ ใน
แกนนําการชุมนุมครัง้ นัน้ เห็นวา การชุมนุมดังกลาวสงผลใหนกั ศึกษา องคกรพัฒนา
เอกชน (NGOs) และผูคนตาง ๆ ตื่นตัวและมีสวนรวมในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองมากขึน้ กระทัง่ ถือไดวา เปนจุดเปลีย่ นสําคัญในการเปดพืน้ ทีค่ วามขัดแยง
ใหมคี นอีกกลุม หนึง่ เขามามีบทบาทในการสรางบทสนทนา นําเสนอความตองการ
นอกเหนือจากคูขัดแยงหลัก อันหมายถึงกลุมขบวนการเพื่อปลดปลอยมลายู
ปาตานีกับรัฐไทยแตเพียงเทานั้น
อาจกลาวไดวา พื้นที่สาธารณะที่เปดกวางขึ้นนี้เปดโอกาสใหผูคนสามารถ
จิ น ตนาการถึ ง อนาคตที่ น า จะสั ม พั น ธ กั บ อํ า นาจในการกํ า หนดได ด ว ยตนเอง
มากขึ้น มากกวาที่จะมีทางเลือกจํากัดอยูเพียงฝายใดฝายหนึ่งระหวางรัฐไทย
หรื อ ไม ก็ ข บวนการเอกราชปาตานี โดยเฉพาะเมื่ อ ประกอบกั บ เงื่ อ นไขทาง
การสื่อสาร ทั้งการขยายตัวของวิทยุชุมชนและการแพรหลายขึ้นในราคาที่ถูกลง
ของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จนกระทัง่ ถึงเหตุการณการลงนามการเจรจาสันติภาพ
ระหวางผูแทนรัฐไทยกับผูแทนขบวนการ BRN ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ที่สําหรับหลาย ๆ คน เห็นวาเปน
ชวงที่พื้นที่ทางการเมืองและการถกเถียงสาธารณะเปดกวางที่สุด และอาจเปน
หลักหมายสําคัญที่จะทําใหเชื่อไดวา สถานการณความรุนแรงจะสามารถคลี่คลาย
ไปสูสันติภาพได แตแลวสถานการณการชุมนุมตอตานรัฐบาลในกรุงเทพฯ ที่นําไป
สูการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นั้นก็ทําใหสถานการณโดยรวม
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ของสังคมไทยกลับเขาสูวังวนของเผด็จการทหารอีกครั้งหนึ่ง อนาคตของปาตานี/
จังหวัดชายแดนใตในความพยายามที่จะเคลื่อนไปสูสันติภาพภายใตกรอบของ
การเจรจาก็ดูจะหยุดชะงักลงไป กอนที่จะกลับมาในนามการพูดคุย “สันติสุข”
ภายใตรัฐบาลรัฐประหาร และการแถลงขาวเปดตัวองคกรเครือขายในนาม MARA
Patani [มารา ปาตานี] ในฐานะคูเจรจาใหมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

สื่อทองถิ่น: สถานะ บทบาท และความสัมพันธระหวาง “สื่อ”
กับ “ทองถิ่น”
เนื้อหาในสวนนี้นําเสนอความสัมพันธระหวางสื่อที่ศึกษา อันหมายถึง
Media Selatan และสํานักสื่อ Wartani กับความเปนทองถิ่น ผูเขียนพยายาม
นํ า เสนอการก อ ตั ว และความเคลื่ อ นไหวขององค ก รสื่ อ ทั้ ง สองภายใต บ ริ บ ท
ทางสังคมการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่สงผลให
เกิดความเปลี่ยนแปลงใน “ภูมิทัศนของสื่อ” (mediascapes) โดยเริ่มตนจาก Media
Selatan ที่ปรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทจากรายการวิทยุไปสูการมีสถานีวิทยุ
ของตนเองและเคลื่อนไปสูอินเทอรเน็ต/ออนไลน ตอดวยสํานักสื่อ Wartani ที่ใช
พื้นที่ออนไลนหรือ “สื่อใหม” (new media) เปนชองทางการสื่อสารหลัก

Media Selatan: วิทยุกระจายเสียง, วาระของทองถิ่น, และ
“ภาษาแม”
กอนจะเปนสถานีวิทยุ Media Selatan จุดเริ่มตนมาจากสํานักขาว INN
รวมกับสหกรณออมทรัพยอิสลามปตตานีเปดรายการรวมดวยชวยกันในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตชวงป พ.ศ. 2546 กระทั่งหลังเหตุการณความไมสงบ
ระลอกใหมปะทุขึ้นในป พ.ศ. 2547 สํานักขาว INN เห็นวาควรเพิ่มการนําเสนอ
ขาวสารที่เปนประโยชนตอผูคนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะภายใตภารกิจที่จะ
“ลดความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ ขจัดความยากจน และลดชองวางทาง
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ความรู” ในชวงเวลาดังกลาวรายการไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีประชาชน
สมัครสมาชิกรายการกวา 4,000 คน ที่สําคัญคือ เปนรายการวิทยุแรก ๆ ในพื้นที่
ที่เปดโอกาสใหผูคนสามารถโทรศัพทเขามาพูดคุยในรายการ (สถานีวิทยุมีเดีย
สลาตัน, 2014)
ดวยสถานการณที่ไมเอื้อตอการทําธุรกิจ สํานักขาว INN จึงตัดสินใจ
ยุ บ รายการไปในป พ.ศ. 2552 แต ที่ ป ระชุ ม แกนนํ า สมาชิ ก เห็ น ว า ต อ งการ
ใหมรี ายการตอไป “สถานีวทิ ยุรว มดวยชวยกันสลาตัน” จึงเกิดขึน้ มาไดในปเดียวกัน
นั้นเองภายใตกระแสการขยายตัวของวิทยุชุมชน เปลี่ยนสถานะจากรายการวิทยุ
ไปสูการเปนสถานีวิทยุของตนเอง กระนั้น ตลอดระยะเวลา 2-3 ป ดังกลาว
การทํางานก็ “เปนไปอยางประคั บประคอง” เนื่องจากมี งบประมาณไม มาก
(สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน, 2014)
จนกระทั่งชวงป พ.ศ. 2555 จึงไดรับเงินทุนสนับสนุนจากตางประเทศ
กลาวคือ องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ “ยูเสด”
(United States Agency for International Development; USAID) และมูลนิธิเอเชีย
(The Asia Foundation) เงินทุนสนับสนุนจากองคกรขามชาตินี้เขามาสนับสนุน
การทํางานในประเด็นวาดวยธรรมาภิบาล และการสงเสริมประชาธิปไตย ตลอดจน
ประเด็นเรือ่ งการมีสว นรวมของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในฐานะของการเปน
พื้นที่กลางในการสนทนาเรื่องสันติภาพในพื้นที่ (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
ตอประเด็นเรือ่ งแหลงทุนและเงินทุนสนับสนุน แวหามะ แวกือจิก ผูอ าํ นวยการ
สถานีวิทยุ Media Selatan กลาววา แหลงทุนที่เขามาสนับสนุนมีลักษณะเปน
ผูบริจาค (donor) มากไปกวามีลักษณะของการเขามาแทรกแซงการทํางาน ถึงแม
จะมีประเด็นที่มุงสงเสริมอยางเฉพาะเจาะจง แตก็กลาวไดวาประเด็นเหลานั้น
สอดคลองกับบริบทของสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต/ปาตานีในตัวเอง
อยูแลว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนประเด็นที่ Media Selatan เห็นวาผูคน
ในพื้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนใตตองการจะสื่อสาร กลาวคือ
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“เพราะเราก็เห็นดวย [กับประเด็นวาดวยธรรมาภิบาลและการสงเสริม
ประชาธิปไตย] คือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไมได ถาธรรมาภิบาล
และความเปนประชาธิปไตยมันยังไมชัดเจน เราเลยรับเงื่อนไขนี้
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือความไมโปรงใสในพื้นที่เยอะ... อยากจะสราง
ความตระหนักรู และใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ [ไมวา
จะเป น ] องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น งบประมาณที่ ล งมาจาก
สวนกลาง หรืองบฝายความมั่นคง เรามีหนาที่เปนกระบอกเสียงวา
ในฐานะประชาชนเราควรมีสวนรวมอยางไร
ในหวงเวลาที่ผานมา Media Selatan มีเนื้อหาสามเรื่องที่เปนหัวขอ
ใหญ หนึง่ สงเสริมกรอบคิดวาดวยความมีประชาธิปไตยในทุกชนชัน้
ใหมีหลักคิดเรื่องการมีสวนรวม สอง หลังจากความคิดเรื่องการมี
สวนรวมแลว จะทําอยางไรใหมคี วามโปรงใสดวย ความโปรงใสนีไ้ มใช
แคจับผิดอยางเดียว [แต] ใหเปนนิสัย ใหมีความตระหนักรวมดวย
และเรื่องที่สาม ซึ่งเปนภารกิจหลัก ก็คือการสรางพื้นที่กลางในการ
กําหนดสันติภาพปาตานีรวมกัน... สามสวนนี้ ผมคิดวาเราทํามา
ระดับหนึ่งแลวกอนที่วิทยุเราจะถูกปด [หมายถึง การถูกปดใน
ชวงหลังรัฐประหารป พ.ศ. 2557]” (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
นอกจากจะมีรายการวิทยุแลว Media Selatan ยังสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการจัดเวทีพูดคุยสาธารณะ (forum) หรือกิจกรรมของภาคประชา
สังคมในพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นที่เรียกในภาษาพูดวา “เวทีชาวบาน”
นับตั้งแตการจัดเวทีเสวนาในประเด็นเฉพาะแตละพื้นที่ โดยรูปแบบของเวทีจะมี
ลักษณะที่คนในทองถิ่นนั้น ๆ พูดคุยถกเถียงกันเอง ครอบคลุมประเด็นหัวขอ
ที่หลากหลายขึ้นกับบริบทของสถานการณและพื้นที่ อาทิ ประเด็นเรื่องยาเสพติด
ในชุมชน หรือเวทีรับฟงความเห็นในประเด็นสันติภาพในระดับทองถิ่น รูปแบบ
ถัดมาคือการจัดเวทีเสวนาโตะกลม (roundtable) เวทีลักษณะนี้ Media Selatan
จะคิดวาระ คิดหัวขอ และเลือกวิทยากร ภายใตความคิดที่จะเผยแพรขอมูลและ
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ความรูจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญในประเด็นตาง ๆ ไปสูผูคนในแตละชุมชนที่เขาไป
จัดเวที และรูปแบบที่สามคือเวทีประเด็นสตรีใชชื่อวา “แครสตรี” เปนเวทีสนทนา
ทีด่ าํ เนินการโดยผูห ญิง เพือ่ สะทอนแสดงประเด็นตาง ๆ ผานมุมมองหรือทรรศนะ
ของผูหญิงในพื้นที่ในประเด็นตาง ๆ
ทั้ ง นี้ Media Selatan ไม เ พี ย งแต อํ า นวยความสะดวกในการจั ด เวที
การดําเนินงานที่สําคัญลักษณะหนึ่งอยูที่การเชื่อมตอเผยแพรสัญญาณจากเวที
เสวนาออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียง12 รวมถึงการเชือ่ มตอสัญญาณรวมกับ
สถานีวทิ ยุชมุ ชนอืน่ ๆ ทีท่ าํ งานรวมกัน ตอประเด็นนี้ แวหามะเห็นวา เวทีเหลานีเ้ อง
ที่ชวยขับเคลื่อนรายการของสถานี กลาวคือ “เสียง” หรือเรื่องราวและบทสนทนา
ที่มาจากแตละชุมชนไมไดจบลงเฉพาะในเวทีหรือในชุมชนนั้น ๆ เทานั้น แตยัง
ทําใหประเด็นถกเถียงมีความสืบเนื่องและขยายตัวตอไป บรรยากาศเหลานี้ทําให
Media Selatan ไดรับการยอมรับจากชุมชน ทั้งในฐานะรายการวิทยุและในฐานะ
“เวที” ดังที่แวหามะสรุปลักษณะเดนของ Media Selatan ไววา
“กิจกรรมภาคประชาสังคมที่มีอยูแลวบางก็ไมมีสื่อ Media Selatan
เขามาทําหนาที่ตรงนี้ ทําใหเรื่องราวที่มีการนําเสนอไมไดเปนแต
เรื่ อ งราวของ Media Selatan แต เ ป น เรื่ อ งราวที่ ก ลายมาเป น
‘วาระร ว ม’ ของผู ค นในพื้ น ที่ ป าตานี ห รื อ จั ง หวั ด ชายแดนใต ”
(แวหามะ แวกือจิก, 2557)
กลาวในแงนี้ Media Selatan จึงมีฐานะเปนสือ่ ทีผ่ คู นในทองถิน่ มีความรูส กึ
รวมในความเปนเจาของ ทรรศนะในลักษณะนี้แสดงใหเห็นผานชวงเวลาสําคัญที่
แวหามะเห็นวาเปน “ยุคทอง” หรือชวงเวลาเฟองฟูของสื่อทองถิ่นปาตานี/จังหวัด
ชายแดนใตและโดยเฉพาะตัวของ Media Selatan เองดวยก็คือ ชวงเวลาที่มีการ
พูดคุยเจรจาสันติภาพระหวางผูแทนรัฐบาลไทยกับผูแทน BRN (Barisan Revolusi
Nasional Melayu Patani; แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี) กลาวคือ หลังการ
ลงนามพูดคุยสันติภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนมา
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“เปนชวงของการตื่นตัว ประชาชนมีความหวัง... ตอนนั้นเราเปด
รายการ ‘Dunia Hari Ini’ [ดุนยา ฮารี อีน]ี หรือ ‘โลกวันนี’้ เปนรายการ
ที่ ไ ด รั บ การตอบรั บ มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ คนที่ เข า มาพู ด คุ ย มี ค วาม
หลากหลายมาก ไมใชแคคนที่คิดเห็นตาง [จากรัฐ] ความนาสนใจ
ของรายการนี้ อ ยู ที่ มี ก ารพู ด คุ ย และต อ ยอดเรื่ อ งราวเดี ย วกั น ...
ผมเชื่ออยางหนึ่งวา การที่คนกลาพูด กลาแสดงออก เพราะวา
Media Selatan เขายอมรับวาเปนสื่อที่พูดคุยได บรรยากาศแบบนี้
ไมใชทุกสถานีทําไดหรือทุกสื่อทําได” (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
รวมไปถึง
“ในชวงแรก ๆ บางคนพูดแรงมาก ตองการเอกราชอยางเดียว ผมจึง
บอกไปวา เราตองมีความฉลาดในการสือ่ สารผานรายการวิทยุ ทําให
ชวงหลัง ๆ ประชาชนเขาใจมากขึ้น คนพูดแรง ๆ ลดลง มีมารยาท
มากขึ้ น ที่ สํ า คั ญ มี ห ลายข อ เสนอที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพู ด คุ ย
สันติภาพอยางมาก” (แวหามะ แวกือจิก, 2556)
รูปแบบรายการที่เปดใหผูฟงเขามารวมสนทนากับผูดําเนินรายการ ทั้งยังมี
ผูฟ ง ทีส่ นทนาตอยอดขอถกเถียงระหวางกันแสดงใหเห็นถึงการสือ่ สารทีเ่ ปนสองทาง
(two-way communication) ทําใหผูฟงมีฐานะเปนผูนําเสนอดวย กลาวไดวา
กระบวนการนี้จึงแสดงถึงการมีสวนรวมในการสื่อสารของผูคนในทองถิ่น และ
ไมเพียงเทานัน้ ดวยลักษณะเดนของ Media Selatan ทีใ่ ชภาษาถิน่ ของผูค นในพืน้ ที่
ปาตานี/จังหวัดชายแดนใตอนั หมายถึงภาษามลายูปาตานี (Patani Malay/Melayu)13
จึงแสดงใหเห็นการมีสวนรวมของผูคนในทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญ14
ทั้งนี้ ในทางสื่อสารมวลชนแลว คุณลักษณะของสื่อที่แตกตางกันไปยอม
สัมพันธอยูกับการใชสื่อหรือปฏิสัมพันธที่มีตอสื่อ โดยเฉพาะในแงของภาษา
และทักษะทางการสื่อสาร สื่อกระจายเสียงและภาพ (broadcast) อยางวิทยุและ
โทรทัศนนั้นอาศัยทักษะทางการภาษาในลักษณะที่ตางไปจากสื่อที่มีลักษณะเปน
งานเขียน (written text) ไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพและขอเขียนออนไลน ในแงนี้

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 39

การเปนสื่อวิทยุกระจายเสียงที่สื่อสารในภาษาถิ่นจึงเปนสื่อที่เขาถึงผูคนและผูคน
เขาถึงไดชัดเจนที่สุด
สถานการณทเี่ ปนขอทาทายสําคัญของ Media Selatan จึงอยูท กี่ ารปดสถานี
วิทยุชมุ ชนทัว่ ประเทศภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 อันเปน
สถานการณที่ถือวาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทางการสื่อสารในพื้นที่เปนอยางมาก
กล า วคื อ ทํ า ให “พื้ น ที่ ก ลาง” ในการพู ด คุ ย ของผู ค น โดยเฉพาะที่ พู ด กั น ใน
“ภาษาแม” ปดตัวลง อันที่จริง รายการวิทยุภาษามลายูริเริ่มกระจายเสียงมาตั้งแต
ทศวรรษ 1980 แลว ทวาก็มแี ตเฉพาะรายการของรัฐภายใตโครงการทักษิณพัฒนา
(รอฮานี จือนารา, 2557) กวาจะมาสูรายการภาษามลายูที่ไมใชของรัฐก็ลวงมาถึง
ทศวรรษ 2000 อั น เป น ผลจากรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ที่ เ ป ด โอกาสให
ภาคประชาสังคมสามารถเปดวิทยุชุมชนได (ดู มันโซร สาและ, 2556 เปนตน)
การปดสถานีวิทยุทําให Media Selatan ตองหันไปเนนเผยแพรขาวทาง
เว็บไซต15 ในแงนี้ สําหรับเว็บไซตซึ่งมีการใชภาษาไทยและภาษามลายูรวมกัน
ขอจํากัดทางภาษาจึงเปนปจจัยสําคัญ เหตุเพราะวาแมคนในพืน้ ที่ “พูดมลายูกจ็ ริง
แตการเขียนอานภาษามลายูกไ็ มมาก” โดยเฉพาะในฐานะทีก่ ารเขียนอานในภาษา
มลายูตองอาศัยภาษามลายูมาตรฐาน (standard Malay/Melayu) หรือภาษา
มาเลยกลาง (หมายถึง Bahasa Melayu ในสิงคโปรและบรูไน และ Bahasa Malaysia
ในมาเลเซีย) ในฐานะที่การอานเขียนตองการทักษะทางภาษาที่ตางออกไปจาก
ภาษาพูด แวหามะจึงเห็นวา การปรับตัวของสถานีในขณะนั้นจึง “ยังไมตอบโจทย
รากหญา” เทาที่ควร (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
ประเด็นที่สําคัญตอภูมิทัศนของสื่อนี้สอดคลองกับงานศึกษาชิ้นอื่นเชนกัน
กล า วคื อ ในงานศึ ก ษาจากหมู บ า นแห ง หนึ่ ง ในอํ า เภอรามั น จั ง หวั ด ยะลา
นักมานุษยวิทยา อนุสรณ อุณโณ (2554: 31) กลาววา แมวาผูคนจะใชภาษามลายู
ในฐานะภาษาพูด แตผคู นจํานวนมากโดยเฉพาะตัง้ แตวยั กลางคนขึน้ ไปไมสามารถ
อานหรือเขียนภาษามลายูได ไมวาจะเปนภาษามลายูที่เขียนดวยอักษรอาหรับ
ที่เรียกวา “ยาวี” หรือภาษามลายูที่เขียนดวยอักษรโรมัน ที่เรียกวา “รูมี” เนื่องจาก
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ไมไดเรียนการอานและการเขียนภาษามลายูอยางจริงจัง แตกตางไปจากนักเรียน
ในปจจุบันที่มีการเรียนการสอนกันอยางจริงจัง
ไมเพียงแตในเชิงการภาษา ผูเขียนเห็นวาการเขาถึงและใชสื่อยังเกี่ยวพัน
กับคุณลักษณะของสื่อที่แตกตางกันอีกอยางนอยสองประการดวยกัน กลาวคือ
ประการแรก วิทยุกระจายเสียงเปนสือ่ ทีส่ ามารถรับฟงในขณะทํากิจกรรมอยางอืน่
ไปดวยพรอม ๆ กันได ไมเจาะจงเวลาที่จะใช ตางไปจากสื่ออานเขียน ตั้งแต
สิ่งตีพิมพไปจนถึงสื่อออนไลนที่ตองใชเวลาอยางเฉพาะเจาะจงในการใชหรือการ
“เขาถึง” และประการที่สอง สําหรับผูใชสื่อ/ผูรับสื่อแลว วิทยุกระจายเสียงเปน
ชองทางการสื่อสารที่มีตนทุนคาใชจายต่ํากวาการเขาถึงสื่อออนไลน
ถึงกระนัน้ ก็ตาม การเคลือ่ นตัวไปสูส อื่ ออนไลนหรือ “สือ่ ใหม” (new media)
นั้นก็ดูจะเปนการเปดพื้นที่การสื่อสารที่กวางขวางขึ้นไปดวย อันกลาวในลักษณะ
หนึ่งไดวาเปลี่ยนพื้นที่ที่สัมพันธกับการควบคุมของรัฐ (คลื่นความถี่) ไปสูพื้นที่ที่รัฐ
(ยัง) ควบคุมไม (คอย) ได อยางการสื่อสารออนไลน ซึ่งผูเขียนเห็นวาประเด็นนี้
จะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนมากขึ้นเมื่อกลาวถึงสํานักสื่อ Wartani

Wartani: การสื่อสารออนไลนกับการขามถิ่นฐานของเรื่องราว
กลาวอยางยนยอ สํานักสื่อ Wartani กอตัวขึ้นมาจากการรวมตัวของ
เครือขายนักศึกษาและอดีตนักศึกษากิจกรรมที่ยังคงทํากิจกรรมทางสังคมอยาง
ตอเนื่อง ชวงแรกใชชื่อ Wartani ในนามของเว็บไซต เปนการรวมตัวหลวม ๆ จาก
เครือขายอาสาสมัครตาง ๆ ไมวา จะเปนเครือขายอาสาสมัครสือ่ สันติภาพชายแดน
ใต (Southern Peace Media), บุหงารายานิวส (Bunga Raya News), เครือขาย
บัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต (Intellect Southern Thailand)
หรือที่เรียกกันวากลุม INSouth Media, และเครือขายสันกาลาคีรี
ซาฮารี เจะหลง บรรณาธิการยุทธศาสตรและกํากับประเด็นสํานักสื่อ
Wartani และอิสมาอีล ฮายีแวจิ บรรณาธิการบริหาร16 สรุปความเคลื่อนไหว
ในชวงกอตัววา ชวงแรกเริ่มมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน เริ่มดําเนินการแบบหลวม ๆ
ตางคนตางนําวาระจากเครือขายของตนเองมานําเสนอ งานในชวงแรก “คอนขาง
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กระจัดกระจายไมมีทิศทางที่ชัดเจน” และ “อยูแบบหลวม ๆ ประมาณ 2-3 ป”
จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2555 จึงเริ่มถามกันวาใครจะทํางานใน Wartani บาง
เริ่มรางธรรมนูญองคกร เริ่มทําโครงสรางการแบงงานกันทําใหชัดเจน ในชวง
ปลายป พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเพิ่มอีก 4 คน รวมเปน 10 คน แลวยังมีนักศึกษา
ในโครงการผูผลิตสื่อสันติภาพอีก 30 คน [หมายถึงโครงการ Wartani Grassroots
Media] ดังทีบ่ รรณาธิการทัง้ สองสรุปวา “เรามีอยูก นั แค 10 คน ก็คดิ วาจะทําอยางไร
ใหการรายงานขาวทําไดรวดเร็ว ก็เลยสรางโครงสรางการพัฒนาบุคลากรออกมา
เหมือนกับวาโครงสรางในการสราง stringer [ผูสื่อขาวอิสระ] ในพื้นที่ ครอบคลุม
ทั้ ง สามจั ง หวั ด [ป ต ตานี ยะลา นราธิ ว าส]” ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล า วก็ ไ ม ไ ด
เปดรับสมัครผูสนใจทั่วไป แตเจาะจงไปที่เครือขายที่มีอยูเดิมกอน เพื่อที่จะไดคน
ที่สนใจทํางานในประเด็นทางสังคม ภายใตความตั้งใจอีกประการหนึ่งที่วาคนที่มา
เรียนมาฝกอบรมจะมาเปนนักขาวให Wartani
สําหรับงบประมาณในการขับเคลื่อนองคกรสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุน
ของแหลงทุน ที่ผานมา Wartani ไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียผานการเขียน
ของบประมาณสนับสนุนโครงการ ในชวงที่ยังไมมีรายไดจากแหลงอื่น จึงทําให
สมาชิก/ผูปฏิบัติงานตองหาหนทางหางบประมาณจากการประกอบอาชีพอื่น
ไปดวย หรือหาหนทางสนับสนุนจากชุมชน
“จุดออนของเราคือเราไมมีงบที่จะใหเงินเดือน คนที่อยูศูนยกลางที่
Wartani เองก็ไมไดมเี งินเดือน ในเรือ่ งปากทองตองดิน้ รนเอง ในสวน
ของการทําโครงการก็ของบสนับสนุน เชนจากมูลนิธิเอเชีย เรามีเงิน
เฉพาะโครงการเทานั้น หลัง ๆ มีงานรับจ็อบดวย งานถายวิดีโอ
งานเขียน งานออกแบบกราฟก งานเว็บไซต รับงานทําโฟกัสกรุป
ในพื้นที่... ทุกคนชวยกัน ... เปนตนทุนในการสนับสนุน ซื้ออุปกรณ
เชาออฟฟศ... [ไมนานมานี้] มูลนิธิเอเชียบอกวาไมมีงบใหแลว
คุณตองไปเอง เราก็ชะงักไป หยุดไป 2-3 เดือน จะทําไงดี ก็กลับมา
นั่งคุยกันวากอนที่แหลงทุนจะเขามาเราก็ทําได จะไปแบบไมมีเงิน
ไดไหม แลวจะไปยังไง ตอนนีเ้ ราก็ไมมเี งิน เราก็ไปคุยขอความชวยเหลือ
กับพื้นที่ตาง ๆ ไปคุยขอความชวยเหลือผูใหญบาน เชน เราจะไป
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อบรมที่ นั่ น ที่ นี่ ไ ด ไ หม ขอใช ส ถานที่ ในส ว นของอาหารก็ ไ ปขอ
ความชวยเหลือจากชาวบานใหชวยจัดการใหหนอย เพราะสิ่งที่
Wartani จะใหกับชาวบานก็คือเราผลิตขาวของชุมชนออกมา ก็มี
หมูบานที่ตองการ ก็โอเค เขาก็ชวยเรื่องอาหาร พยายามจะไมให
เรือ่ งงบประมาณมาเปนอุปสรรค ไมอยางนัน้ ก็จะไปไมได” (อิสมาอีล
ฮายีแวจิ, 2557)
กระนั้นก็ตาม ขอจํากัดเรื่องงบประมาณก็ดูจะเปนการสรางโอกาสไป
พรอมกัน ดังที่ ซาฮารี เจะหลง กลาวถึงการมุงเนนการสื่อสารออนไลนไววา
“เพราะคิดวามัน [การใชสื่อออนไลนหรือสื่อใหม] ไมตองมีตนทุน
[เหตุผล] ขอแรกเลย [คือ] เราไมมีตนทุน จริง ๆ เราก็มีความใฝฝน
อยากจะทําหนังสือพิมพ อยากจะทํานิตยสาร แตมันใชทุนเยอะ
ฉะนั้นเราเลยเนนสื่อใหม (new media) กอน [เชน] ใน YouTube
ที่มันไมตองใชเงิน หรืออยางเว็บไซต [ของ Wartani] เราก็ไดรับ
การสนับสนุนจากเครือขายที่อยูในอินโดนีเซีย... ชองทางขาวยังอยู
บนเฟซบุกเปนสวนใหญ ในเพจ [เฟซบุก] ของ Wartani ใน YouTube
แลวก็บล็อกของ Deep South [หมายถึง Deep South Watch;
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต]” (ซาฮารี เจะหลง, 2557)
ในแงหนึ่ง การสื่อสารออนไลนถือวาสรางขอจํากัดของการเขาถึงของผูคน
อีกจํานวนหนึ่ง ดังที่กลาวไปแลววาสัมพันธกับทักษะทางการภาษาและการเขาถึง
เทคโนโลยี แตพรอม ๆ กันนัน้ ก็เปดโอกาสในการสือ่ สารดวย โดยเฉพาะทีเ่ ปนการ
สื่อสารสองทาง ทั้งจาก Wartani ไปสูผูคนในทองถิ่นและตางถิ่น และจากผูคน
ในทองถิ่น/ในพื้นที่กับสํานักสื่อเอง กลาวคือ
“[คนอานของ Wartani จํากัดเฉพาะ] คนที่เขาถึงอินเทอรเน็ต
ชาวบา นธรรมดาจะเขาไมค อ ยถึง แต ช าวบา นจะรู จั ก Wartani
ผานการลงพื้นที่ของเรา แตชาวบานไมไดอานขาวของเรา ยกเวนวา
บางบานที่ลูกหลานมีอินเทอรเน็ตแลวก็ใหพอแมดู เขาก็จะไดดู
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เปด YouTube ใหดู ตอนนี้มันมีโทรศัพท สมารทโฟน มันก็เขาถึง
งายกวาเมื่อกอน ชาวบานก็เริ่มจะรูจัก Wartani มากขึ้น” (ซาฮารี
เจะหลง, 2557)
“การรายงานขาวของเขาก็งา ยขึน้ เขาก็สง message [ขอความ] มา
เชน “วันนี้เกิดเหตุที่นี่นะ” โดยเราก็ไมรูวาคนนั้นเปนใคร เขาสงมา
จากเฟซบุก พอเขาเริม่ รูจ กั เรา เขาก็เริม่ สงขาวมาให... พอสือ่ ใหมเริม่ มา
พอมีสมารทโฟน มันก็งาย” (อิสมาอีล ฮายีแวจิ, 2557)
“เขาก็ถายรูปแบบสด ๆ จากในพื้นที่มา บางทีภาพ ๆ เดียวเรา
ก็สามารถที่จะพลิก [เรื่องราว] ไดเลย อยาง [กรณี] ที่เรารายงานขาว
ของเด็กอายุ 14 ป แรก ๆ สุด “[สํานักขาวแหงหนึ่ง]” รายงานวา
มีการปะทะ ผูกอการรายไปถลมคาย แตวาชาวบานก็สงภาพมาวา
ปนอยูมือขวา ทีนี้เราก็เห็นวานองเขาขับมอเตอรไซค เราก็สนใจ
ประเด็ น นี้ เราก็ ล งไปในพื้ น ที่ จ ริ ง ก็ ไ ด ภ าพได ข อ มู ล อี ก ชุ ด หนึ่ ง
แลวพอเราเผยแพรออกไป ทางตํารวจเองก็เลน ก็ตรงไปตรงมา
ตํ า รวจก็ แ ถลงข า วว า ทหารจั ด ฉากเอาป น ใส มื อ เด็ ก 17” (ซาฮารี
เจะหลง, 2557)
“พอมันเปนแบบนี้ เขา [ผูคนในพื้นที่] มารูจักกับ Wartani เขาก็
เริ่มติดตามเหมือนกัน หลังจากที่เราเผยแพรเรื่องนี้ที่เปนเรื่องราว
ของเขา... ไดยินมาหลัง ๆ [คนก็พูดกับเรา] วา “ขาวครึกโครม
อยางนี้ สวนหนึ่งก็เปนงานวิดีโอของพวกคุณนะ ของ Wartani นะ”
ก็รูสึกวาดีเหมือนกันถาเปนอยางนี้ สามารถมาหนุนเสริมสื่อกระแส
หลักที่ไมไดนําเสนอในสวนนี้ได” (อิสมาอีล ฮายีแวจิ, 2557)
กลาวไดวา การที่ผูคนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร
ไปพรอม ๆ กับองคกรสื่อ การที่สื่อไมใชผูกําหนดวาระและประเด็นแตเพียง
อยางเดียว แตทาํ งานสอดคลองไปกับความตองการของผูค นในพืน้ ที่ แสดงใหเห็นวา
กระบวนการสือ่ สารเปนผลรวมหรือดัชนีชวี้ ดั ดุลอํานาจของพลังทางสังคม (McNair,
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1998: 6) ถึงแมจะยังไมสามารถกลาวในภาพรวมได แตอยางนอยก็ดูจะเปน
ขอสรุปในระดับทองถิ่นของปาตานี/จังหวัดชายแดนใต ซึ่งในแงนี้ อาจกลาวไดวา
แสดงใหเห็นกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย (democratization) ของการมี
สวนรวมในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะในความหมายที่ฐานะของผูรับสื่อและ
ผูบริโภคกลายไปเปนผูใชสื่อ (users) และผูมีสวนรวม (participants) ในการผลิต
เรื่องราวดวย

ความเปนสถาบันขององคกรสื่อกับปจจัยทางสังคมการเมือง
กรอบคิดทีม่ กั จะกลาวถึงในประเด็นวาดวยความเปนสถาบันขององคกรสือ่
(organizational) หรือความเปนมืออาชีพ (professional) ของสื่อมักเกี่ยวพันอยูกับ
ความคิดวาดวยขอเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) ความเปนวัตถุวสิ ยั (objectivity)
และความไมฝก ใฝ เขาขาง หรือมีสว นเกีย่ วของ (impartiality) กับผูก ระทําทางสังคม
อื่น ๆ (McNair, 1998: 61-81) อยางไรก็ตาม สําหรับกระบวนการสื่อสารแลว
การกลาวถึงเพียงแต “ขอมูล” ในฐานะ “ขอเท็จจริง” โดยแยกขาดจากบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม จะไมมคี วามหมายใด ๆ หากไมผา นการตีความ การรอยเรียง
เรื่องราว หรือการทําใหขอมูลขอเท็จจริงเหลานั้นมีความหมายขึ้นมา ในแงนี้
ความนาเชื่อถือในฐานะสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่ทางดานการสื่อสารจึงเปน
ประเด็นทีถ่ กู ตัง้ คําถามอยูต ลอดเวลา โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วของความขัดแยง
และความรุนแรงอยางพื้นที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต
กอนที่ “สื่อทองถิ่น” ปาตานี/จังหวัดชายแดนใตจะปรากฏขึ้นอยางเปน
ทางการและลงหลักปกฐานในเวลาตอมา “สื่อทางเลือก” จาก “สวนกลาง” ไมวา
จะเปน ประชาไท และฟาเดียวกัน เปนสือ่ แรก ๆ ทีเ่ ขามาติดตามประเด็นความขัดแยง
และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต/ปาตานี นับตั้งแตความรุนแรงหวนคืนมา
ในระลอกลาสุดหลังป พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะกรณีการสังหารหมูต ากใบเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2547 ที่ประชาไทเกาะติดทําขาวในพื้นที่ ไปพูดคุยกับผูคนที่ถูกจับกุมและ
บาดเจ็บ ทั้งในคายทหารและโรงพยาบาล นักขาวประชาไทตามไปประชุมและ
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ตั้งคําถามกับเจาหนาที่รัฐ ไปจนถึงการเปดเผยกรณีการซอมทรมาน การนําเสนอ
ขาวทีไ่ มคอ ยมีการนําเสนอกันในสือ่ อืน่ ในขณะนัน้ โดยเฉพาะมุมมองทีไ่ มไดมาจาก
ฝงรัฐ จึงทําใหประชาไทเองถูกโจมตีและไดรับฉายาใหเปน “สื่อมุสลิมโจรใต”
(ฮาเบอรคอรน, 2557: 60-62, 74-75, 78-79, 170-171)
อยางไรก็ดี จุดยืนและความพยายามของประชาไททีจ่ ะนําเสนอประเด็นขาว
ที่ไมคอยมีการนําเสนอในสื่อหลัก ตลอดจนการนําเสนอขอคิดเห็นเชิงวิพากษ
วิจารณ จึงมีสวนสรางและสงเสริมฐานะในการเปน “สื่อทางเลือก” ของประชาไท
และพื้นที่ลักษณะนี้เองที่ทําใหเสียงที่แตกตางและหลากหลายในสังคมสามารถ
มีชองทางในการสื่อสาร18 สําหรับ มูฮําหมัด ดือราแม นักขาวภาคใตของประชาไท
และบรรณาธิการโรงเรียนนักขาวชายแดนใต (Deep South Journalism School;
DSJ) การทําขาวกรณีการสังหารหมูตากใบของประชาไท ถือไดวาเปนการเริ่มเปด
พื้นที่ใหกับผูไดรับผลกระทบในสามจังหวัดชายแดนใต ไดสงเสียงของตนเอง
อยางแทจริง (อางจาก ฮาเบอรคอรน, 2557: 79) ทัง้ ยังกลาวอีกวา สามารถพิจารณา
ประชาไทในฐานะทีเ่ ปนแบบอยางใหกบั สือ่ ทางเลือกหลายองคกรในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใต รวมไปถึงเปนพื้นทีท่ ี่นําเสนอขาวหรือเรื่องราวที่สามารถนํามาเปนขอมูล
ทีเ่ ปนประโยชนสาํ หรับการตอสูก บั ความไมเปนธรรมในสังคม (อางจาก ฮาเบอรคอรน,
2557: 81)
ตอประเด็นเรื่องพื้นที่ของการสื่อสาร แวหามะ แวกือจิก เห็นวาหนาที่ของ
สื่อ โดยเฉพาะตัวของ Media Selatan คือการเปดพื้นที่สําหรับการพูดคุยถกเถียง
โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2556 ที่ “พื้นที่ทางการเมืองเปด” ทําใหเห็นการพูดคุย
ของ “เสียง” ที่แตกตางกัน
“เราเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทปาตานี ใ นเรื่ อ งการสื่ อ สาร
ความคิดเห็น การแสดงออก ผูคนอยากพูด ถามีพื้นที่ให ปญหาคือ
เราไมมีพื้นที่... ถาไมมีพื้นที่เลย ทางเลือกอยางเดียวสําหรับคน
ในพื้นที่ก็คือการจับอาวุธ การจับอาวุธอยางเดียวแกปญหาไมได...
ผมเลือกการสื่อสาร เพราะผมถือวา [เปน] วิธีที่ดีที่สุด ไดผลที่สุด…
[ลองคิดวา] “คุณฆาศัตรูไดคนหนึ่ง แลวคุณไดอะไร” กับ “คุณทําให
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ศั ต รู คิ ด เห็ น คล อ ยตามหรื อ เหมื อ นคุ ณ คุ ณ ได อ ะไร” โจทย มั น
คนละอัน “เรารบกัน ตางคนตางมีอาวุธ คุณตายหนึ่ง ผมตายหนึ่ง
วันหนึ่งผมตาย คุณไมตาย” มันก็อยูอยางนี้ ไมสามารถขยายอะไร
ไดมากกวานี้ อีกรอยปก็ไมมีฝายใดชนะฝายไหนแพ... รัฐไทยก็ไม
สามารถเอาชนะฝายขบวนการได ฝายขบวนการก็ไมสามารถชนะ
รัฐไทยได... คนที่แพคือคนอยางเราที่อยูในพื้นที่ นี่คือสิ่งที่ Media
Selatan ตองยืนหยัดตอไป” (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
การเปดพืน้ ทีข่ องการสนทนาไมเพียงแตเปนการใหพน้ื ทีส่ าํ หรับคนในทองถิน่
หรือประชาชนปาตานี/จังหวัดชายแดนใต แตนับวาเปนการนําเสนอเรื่องราว
และทรรศนะของผูคนในพื้นที่หรือประเด็นจากทองถิ่นที่ “ไมเปนขาว” สําหรับ
พื้นที่อื่น ๆ ไปสูสื่อกระแสหลักหรือสื่อระดับชาติไดดวย
ในทํานองเดียวกันกับ Media Selatan สํานักสื่อ Wartani เห็นวา
“[เปาหมายของ Wartani เริม่ ตนจาก] คิดจะทําสือ่ ของคนในพืน้ ทีจ่ ริง ๆ
กอนหนานั้นเรามีแนวคิดแคงาย ๆ วา เราจะรายงานขาวอีกดาน
ขอเท็จจริงอีกดาน เพราะเรามีตน ทุนทีเ่ ปนคนมลายู เขาถึงชุมชนของ
คนมลายู ไปเอาขอเท็จจริงจากหมูบ า นมาเสนอแยงกับสือ่ กระแสหลัก...
ตอมาเริม่ ตกผลึกมากขึน้ การทํางานไดไปสัมผัสกับเครือขาย ไดไปรูจ กั
กับสื่อในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ไมใชเพียงพวกเรา [ในทองถิ่นปาตานี/
จังหวัดชายแดนใต] เราก็เริ่มเรียนรูที่จะปรับตัวทั้งในแงเนื้อหาและ
การทีจ่ ะเขาไปหาองคความรูใ นเรือ่ งของความเปนมืออาชีพ [ในฐานะ
องคกรสื่อ] มากขึ้น ไปเรียนเรื่องการทําขาว เรียนรูเรื่องแนวคิดของ
การทําสื่อ” (ซาฮารี เจะหลง, 2557)
ทั้งนี้ การเลือกสื่อสารบางประเด็นหรือมุงเนนบางแงมุมก็สงผลใหสถานะ
ความเปนสื่อถูกตั้งคําถาม แตภายใตขอวิจารณดังกลาว สื่ออยาง Wartani เอง
ก็พยายามปรับตัวเพื่อสรางและรักษาสถานะความเปนมืออาชีพหรือความเปน
สถาบันสาธารณะ ดังที่ซาฮารี เจะหลงและอิสมาอีล ฮายีแวจิกลาววา
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“หลังจากการเกิดขึ้นของเรา [Wartani] ในพื้นที่นี่ เราถูกมองวา
เหมือนกับเปนกระบอกเสียงของฝายขบวนการ [แบงแยกดินแดน]
เอาแตเนือ้ หาทีพ่ าดพิงรัฐตลอด เหมือนกับวาเนือ้ หาทีเ่ ราเลนไปยัน
กับรัฐตลอด ทําใหถกู มองวาเปนกระบอกเสียงของอีกฝาย [หมายถึง
ขบวนการแบงแยกดินแดน] เพราะฉะนั้นเราจะตองคิดใหม ตองเปด
พื้นที่ใหม ตองเปดเครือขายและสราง content [เนื้อหา] ขึ้นมาใหม
เพื่อที่จะใหหลุดพนจากขอกลาวหา” (ซาฮารี เจะหลง, 2557)
“การวางตัวในพื้นที่ของ Wartani ก็ลําบาก เราตองระวังทั้งสองวา
จะอยูตรงกลางอยางไร เขาก็บอกวาทําไมนําเสนอเฉพาะเรื่องราว
ของคนมลายู ทําไมไมนําเสนอเรื่องราวของคนไทยพุทธบาง เราก็
พยายามอธิบายวา จริง ๆ แลวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคนในพื้นที่
ที่เปนคนมลายูไมมีชองทางในการสื่อสาร แตคนไทยพุทธที่เปน
คนสวนนอยในพื้นที่สามารถที่จะสื่อสารได เขามีชองทางของสื่อ
กระแสหลักตาง ๆ ทีส่ ามารถเปนกระบอกเสียงใหเขาได ผิดดวยหรือ
ทีเ่ ราจะมาเปนกระบอกเสียงใหกบั คนมลายูและชาวบานทีเ่ ปนมุสลิม
ทีไ่ มเคยมีชองทางสักนิดหนึง่ เลย สักชองทางหนึ่งเลย เราก็พยายาม
อธิบายไป ก็นั่งคิดอยูเหมือนกันวาสงสัยอาจจะตองผลิตนักขาว
ที่เปนคนไทยพุทธบาง จะไดลงไปทําขาวให balance [สมดุล] กัน
จะไดไมมีขอครหาอยางที่เปนที่สงสัย” (อิสมาอีล ฮายีแวจิ, 2557)
ไมเพียงแตความขัดแยงในพื้นที่หรือในระดับทองถิ่น แตยอมปฏิเสธไมได
วาความเปนทองถิ่นนั้นก็สัมพันธอยูกับบริบทสังคมที่กวางออกไปกวาทองถิ่น
ปจจัยที่สงผลตอทองถิ่นจึงไมไดมาจากเฉพาะภายในทองถิ่นเอง แตรวมไปถึง
จากทีอ่ นื่ ๆ ทีส่ มั พันธกนั ดวย ดังทีเ่ สนอไปแลววาการรัฐประหารป พ.ศ. 2557 นั้น
ก็สงผลตอสังคมการเมืองในปาตานี/จังหวัดชายแดนใต บริบทดังกลาวสงผลตอ
กระบวนการทางการสื่อสาร สรางเงื่อนไขใหม ๆ ตอความอยูรอดของสื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ ทั้ง Media Selatan และสํานักสื่อ Wartani ยังเชื่อมั่นวากระบวนการ
สื่อสารจะเปนหนทางสําคัญในการกําหนดอนาคตของสังคม โดยเฉพาะในที่นี้
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ทีห่ มายถึงสังคมปาตานี/จังหวัดชายแดนใต ดังทีแ่ วหามะ แวกือจิก (2557) วางเปาหมาย
การทํางานไวในเรื่องของการทํางานที่สัมพันธกับเยาวชนในพื้นที่ ในสองประเด็น
หลัก ๆ กลาวคือ ประการแรกคือสรางเสริมความรูเ ทาทันสือ่ ทักษะการใชสอื่ (media
literacy) และประการที่สองคือ สรางและสงเสริมใหเยาวชนมีฐานะเปนนักสื่อสาร
ในตนเอง ดังที่เขากลาววา
“สิ่งที่เปนความหวังของ Media Selatan อีกอยางก็คือการอบรม
การใหความรูกับคนรุนใหมใหรูเทาทันสื่อ ใหเปน นักสื่อสารใหได...
ในทุกตําบลอยากใหมนี กั ขาว นักสือ่ สาร ทําใหเห็นวา Media Selatan
เปนของเขาดวย ไมใชแตของเรา... [เพราะ] เยาวชนจะเปนกําลัง
สําคัญ” (แวหามะ แวกือจิก, 2557)
ในทํานองเดียวกัน สําหรับสํานักสื่อ Wartani กลาวไดวา
“เปาหมายหลักของ Wartani ก็คือ เราอยากที่จะเปนสื่อของคนที่มา
จากในพืน้ ทีจ่ ริง ๆ เพือ่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการบันทึกประวัตศิ าสตร
ในปาตานีเองวามันจะจบลงอยางไร มันจะเปนสันติภาพแบบไหน
คือเราไมมีธงวาจะตองเปนแบบนั้นแบบนี้ นะ จะตองเปนเอกราช
หรือจะตอง autonomy [ปกครองตัวเอง] หรือวาจะตองกระจาย
อํานาจ หรือวาจะตองอยูภายใตอํานาจของไทยตลอดไป เราไมมีธง
เพี ย งแต ว า เราอยากที่ จ ะบั น ทึ ก เรื่ อ งราวทุ ก อย า ง เป น ข อ มู ล
เปน database [ฐานขอมูล] ของทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ ในปาตานี เราอยาก
บั น ทึ ก แล ว ก็ เ ก็ บ ไว ใ นฐานะที่ เ ป น สื่ อ ของคนในพื้ น ที่ 19” (ซาฮารี
เจะหลง, 2557)
กลาวไดวา ความหมายสําคัญที่สื่อทั้งสององคกรเห็นรวมกันในฐานะของ
การเปนองคกรสื่ออยูที่การเปนพื้นที่กลางในการสื่อสาร การเปนพื้นที่ของขอมูล
ที่แตกตาง แตความแตกตางหลากหลายนั้นก็เปนความแตกตางที่อางอิงมาจาก
พืน้ ฐานของชุมชนหรือทองถิน่ ความหมายของสือ่ ทองถิน่ จึงยึดโยงอยูก บั ความเปน
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ทองถิน่ เอง ไมเพียงเทานัน้ โดยเฉพาะในกรณีของ Wartani ทีใ่ ชการสือ่ สารออนไลน
เปนหลักและมุงสื่อสารในหลายภาษา ทั้งการใชภาษาไทยรวมกับภาษามลายู
ในหลาย ๆ ครั้ง และรวมถึงในบางครั้งปรากฏโพสตที่ใชภาษาอังกฤษดวย จึงทําให
เรื่องราวจากทองถิ่นหนึ่ง ๆ ไมไดเปนแตเพียงสถานการณที่รับรูภายในทองถิ่น
เฉพาะ แตดวยเงื่อนไขทางเทคโนโลยีและความพยายามขามพรมแดนทางภาษา
ประเด็นที่นําเสนอจึงสามารถสื่อสารและถกเถียงขามถิ่นและขามชาติได
ในแงน้ี การมุง เนนความสําคัญของความสามารถในการสือ่ สารและความสําคัญ
ในการเขาถึงสื่อหรือการมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารของผูคนในทองถิ่นไป
จนถึงขามทองถิน่ จึงสอดคลองกับสมมติฐานของ McNair (1998) ทีว่ า กระบวนการ
สื่อสารเปนกลไกและพลังทางวัฒนธรรมที่สําคัญตอฐานะของความเปนพลเมือง
ในกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย
นอกจากนั้น ผูเขียนเห็นวา การเปนสื่อในลักษณะที่พยายามนําเสนอ
ประเด็นทางสังคมที่ไมไดรับการพูดถึงในสื่อกระแสหลักจึงเหลื่อมซอนอยูกับ
ลักษณะของการปฏิบัติการทางสังคม (social activists) ดวยการนําเสนอขาวที่ไม
เปนที่ไดยินไดฟงในสื่อกระแสหลักมากนัก ไมวาจะเปนดวยการนําเสนอเรื่องราว
ของคนที่ ไม มีโอกาสส งเสี ยงบอกเลาเรื่องราวของตนเอง หรื อคนที่ ถู กปดกั้ น
ทางอํานาจในการแสดงความคิดเห็น จุดยืนและการนําเสนอดังนี้จึงแสดงใหเห็น
ลักษณะในเชิงการวิพากษวจิ ารณสงั คม ไปจนถึงการตัง้ คําถามถึงความเปลีย่ นแปลง
ของสังคม จึงทําใหสถานะของตัวสื่ออยาง Media Selatan และ Wartani ไมไดมีแต
บทบาทในการเปน “พื้นที่กลาง” แตยังมีฐานะที่ซอนทับอยูกับความหมายวาดวย
การเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หรือกลาวใหชัดก็คือเปนสวนหนึ่งของ
การเคลื่อนไหวทางสังคมเอง เชนเดียวกันกับสํานักขาวประชาไทที่ไมสามารถ
แยกตัวเองจากการเปนขบวนการทางสังคม (ดู ฮาเบอรคอรน, 2557) และในทํานอง
เดียวกันกับที่กลุมนิติราษฎรก็ไมสามารถแยกตัวเองจากการเปนกลุมเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไดเชนกัน (ดู McCargo and Tanruangporn, 2015)
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สรุป
กําเนิดของสื่อทองถิ่นปาตานี/จังหวัดชายแดนใตสัมพันธอยางแยกไมออก
จากบริบททางสังคมการเมืองที่สื่อกําเนิดขึ้นและดํารงอยู กลาวคือ กําเนิดขึ้นมา
ภายใตบริบทของความขัดแยงเพื่อนําเสนอเรื่องราวหรือแงมุมที่มักไมถูกนําเสนอ
เงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ที่มีความขัดแยงและความรุนแรงยอมสงผลตอการปรับตัว
และความอยูรอดของสื่อที่ทํางานในทองถิ่นดังกลาว
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของความขัดแยง
จึงสงผลตอการทําความเขาใจสถานะและความหมายของสถาบันทางสังคมตาง ๆ
ทั้งรัฐ ชาติ ทองถิ่น และประชาชน ตลอดจนรวมไปถึงสื่อสารมวลชน ความหมาย
ว า ด ว ยความเป น กลางและความเป น สถาบั น สาธารณะขององค ก รสื่ อ จึ ง เป น
ความหมายที่สัมพัทธกับบริบทของสถานการณ ความอยูรอดของสื่อทองถิ่น
ในบริบทของความขัดแยงจึงอยูที่วาจะทําอยางไรที่จะทําใหความขัดแยงคลี่คลาย
ไปได หรืออยางนอยก็สามารถเปนพืน้ ทีก่ ลางสําหรับใหความเห็นทีแ่ ตกตางสามารถ
แสดงออกไดมากที่สุด หากสถาบันสื่อจะทําหนาที่เปนกลไกเสริมสรางฐานะ
ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หนาที่หลักคงอยูท่ีการขยายพื้นที่
สาธารณะสําหรับการถกเถียงและผลักดันใหเกิดการขยายเพดานหรือขอจํากัดของ
การสนทนาถกเถียงใหมากทีส่ ดุ บทบาทดังนีจ้ งึ ทําให “พืน้ ทีก่ ลาง” มีฐานะเปนพืน้ ที่
ของการตอรองหรือตอตาน และตัวองคกรสื่อเองไมไดมีฐานะเฉพาะสื่อกลาง
ในการสื่ อ สาร แต เ ป น สื่ อ เชิ ง วิ พ ากษ วิ จ ารณ ที่ นํ า เสนอความคาดหวั ง ต อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม พรอมกันนั้นสื่อเชิงวิพากษจึงมีฐานะเปนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมไปในตัวเอง
เงื่อนไขทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ยังสัมพันธอยางยิ่งกับเงื่อนไข
ทางเทคโนโลยี ข องการสื่ อ สาร ไม เ พี ย งแต ใ นแง ก ารผลิ ต แต สํ า หรั บ ผู รั บ สื่ อ
คุณลักษณะของสือ่ ทีแ่ ตกตางกันก็สง ผลตอการเขาถึงและติดตาม สือ่ กระจายเสียง
และภาพยอมมีบทบาทหรือมีทที่ างในชีวติ ประจําวันของผูค นอยางแตกตางไปจาก
สื่อที่เปนขอเขียนหรือตัวหนังสือ แตในอีกลักษณะหนึ่ง คุณลักษณะที่แตกตาง
ก็สรางโอกาสทีแ่ ตกตางไดเชนเดียวกัน ดังเชนอินเทอรเน็ตทีเ่ ปดโอกาสใหเรือ่ งราว
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จากทองถิ่นหนึ่ง ๆ สามารถเปนที่รับรูขามทองถิ่น ลดขอจํากัดเชิงกายภาพและ
เวลาในการเดินทางของเรื่องราว จากผูรับและผูบริโภคสื่อก็สามารถมีฐานะเปน
ผูใชและผูมีสวนรวมในกระบวนการผลิตดวย กลาวในแงนี้ เงื่อนไขทางเทคโนโลยี
จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของกระบวนการสื่อสาร หรืออีกนัยหนึ่ง
สําหรับกรณีสื่อปาตานีในที่นี้ก็คือ สัมพันธอยางยิ่งกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
การเมือง ไมวาจะหมายถึงกระบวนการสันติภาพ สันติสุข หรือเอกราชก็ตามแต

เชิงอรรถทายบท
1

ปรับปรุงจากสวนหนึ่งของโครงการวิจัย Resilience of Local Media in Thailand
ไดรับทุนสนับสนุนจาก USAID ในชวงป พ.ศ. 2557 บทความนี้คงไมสามารถ
ปรากฏขึ้ น มาได ห ากไม ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหลายท า น ผู เขี ย น
ขอขอบคุณ จีรนุช เปรมชัยพร ตั้งแตการชักชวนใหรวมโครงการวิจัยนี้จนถึง
คําแนะนําและอื่น ๆ อีกมากมาย ชูวัส ฤกษศิริสุข, มุทิตา เชื้อชั่ง และวิภาพร
ฟกอินทร สําหรับความชวยเหลือที่ทําใหงานชิ้นนี้เปนไปได แวหามะ แวกือจิก,
ซาฮารี เจะหลง และอิสมาอีล ฮายีแวจิ สําหรับความเชื่อมั่นและการลงมือลงแรง
ทําเพื่ออนาคตที่ดีกวาของสังคมปาตานี และกษมาพร แสงสุระธรรม สําหรับ
ความคิดเห็นและการวิจารณตั้งแตขอเขียนยังไมเปนรูปเปนรางจนมาเปนราง
ลาสุด ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทั้งสองทานที่กรุณาใหคําแนะนําอันมีประโยชน
ตอการปรับปรุงบทความนี้ อยางไรก็ตาม ขอบกพรองตื้นเขินใด ๆ ลวนเปน
ความรับผิดชอบของผูเ ขียนแตเพียงผูเ ดียว; ตลอดบทความนี้ ในตนฉบับบทความ
ผูเขียนใชคริสตศักราชตลอดทั้งบทความภายใตความพยายามที่จะเสนอให
พิจารณาประเด็นปาตานีในบริบททีก่ วางไปกวาเฉพาะประเทศไทย อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนมาใชพุทธศักราชเปนไปตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ

2

แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

3

การที่ผูเขียนใชคําวา “ปาตานี/จังหวัดชายแดนใต” ครอมกันอยูนั้น (ในลักษณะ
เดียวกันกับขอเขียนของหลาย ๆ คน) เปนความพยายามที่จะนําเสนอความ
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ไมลงรอยของความหมายวาดวยพื้นที่ทางกายภาพของพื้นที่ที่กลายมาเปน
“จังหวัดชายแดนใต” ของไทย ในความหมายที่หมายถึงจังหวัดปตตานี, ยะลา
และนราธิวาส รวมถึงอําเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบายอย ในจังหวัดสงขลา
ในปจจุบนั กับความหมายทีว่ า ดวยการเปน “รัฐปาตานี” ในฐานะทีเ่ ปนรัฐอิสระเดิม
การกลาวถึง “จังหวัดชายแดนใต” มีนยั ถึงการเปนสวนหนึง่ ของประเทศไทย ขณะที่
การกลาวถึง “ปาตานี” แสดงใหเห็นความขัดแยงในเชิงประวัติศาสตร หรือในอีก
ทางหนึง่ อาจตีความไดวา เปนการแสดงถึงนัยเชิงชาตินยิ มมลายูกเ็ ปนได อยางไร
ก็ตาม ตองกลาวดวยวา แมแตการกลาวถึง “ปาตานี” อยางเหมารวมเปน
เนื้อเดียวก็เปนสิ่งที่มีปญหาในเชิงประวัติศาสตรตอผูคนจํานวนไมนอยในพื้นที่
ที่เรียกวา “จังหวัดชายแดนใต/ปาตานี” เอง ดังเชนชาวมลายูมุสลิมจํานวนหนึ่ง
ในอําเภอรามัน จังหวัดยะลาในปจจุบัน ซึ่งกลาววามีประวัติศาสตรผูกพันอยูกับ
ราชสํานักรามันห [สะกดตามตนฉบับ] ก็รูสึกกระอักกระอวนตอการนําเสนอ
ประวัติศาสตรความยิ่งใหญของอาณาจักรปาตานี ทั้งจากขบวนการแบงแยก
ดินแดนในอดีตและขบวนการปลดปลอยในปจจุบัน เนื่องจากราชสํานักรามันห
กับราชสํานักปาตานีในอดีตนั้นถือไดวาเปนศัตรูกัน เปนตน (ดู อนุสรณ อุณโณ,
2554: 15-21)
4

คําวา Selatan อาจออกเสียงไดวา เซอลาตัน, ซลาตัน, สลาตัน [สะ-ลา-ตัน]
เปนคําในภาษามลายูแปลวา ใต ทางใต หรือทิศใต ในภาษามลายูสาํ เนียงปาตานี
ออกเสียงวา ซลาแต หรือสลาแต ขณะทีใ่ นภาษาไทยเปนคําทับศัพท ออกเสียงวา
สลาตัน [สะ-หลา-ตัน] เพือ่ ความเทีย่ งตรงและสอดคลองกันไปตลอดทัง้ บทความ
จะใชการสะกดดวยอักษรโรมัน

5

ชื่อของสํานักสื่อ Wartani มาจากการประสมคําสองคํา คือ “warta” ที่แปลวา
ขาวหรือเรื่องราว ในภาษามลายู กับ “tani” ซึ่งมาจาก ปาตานี (Patani) ในบล็อก
ของ Wartani บนเว็บไซต Deep South Watch ใชชื่อรองวา “Warta PATANI” ทั้งนี้
ผูเขียนพบวา การสะกดชื่อสํานักสื่อ Wartani ในภาษาไทย มีใหเห็น (อยางนอย)
4 แบบ คือ วัรตานี, วารตานี, วารตานี, และวาระตานี ผูเขียนเห็นวา “วัรตานี”
นาจะเปนการถอดเสียงทีใ่ กลเคียงกับการออกเสียงภาษามลายูมากทีส่ ดุ กระนัน้
ก็ตาม เพื่อความเที่ยงตรงและสอดคลองกันไปตลอดทั้งบทความจะใชการสะกด
ดวยอักษรโรมัน
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6

แนนอนวาการขาดอากาศหายใจในกรณีนี้ยอมเปนไปภายใตการดําเนินการ
ของเจาหนาที่รัฐ แตยังไมมีการดําเนินคดีใด ๆ กับผูเกี่ยวของในกรณีดังกลาว
จนถึงทุกวันนี้

7

ดูตัวอยางงานภาษาไทยไดในรายการเอกสารอางอิงที่รวบรวมโดย โครงการ
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและองคความรูจังหวัดชายแดนใต (Knowledge
for Deep South) (2557) สําหรับงานทบทวนสถานะของความรูวาดวยจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย/ปาตานีที่เผยแพรกอนป พ.ศ. 2547 โปรดดู แพร
ศิริศักดิ์ดําเกิง (2551); ผูเขียนเห็นวา งานเขียนเชิงวิชาการที่ถือกันวาเปน
ชิ้นแนวหนาในการนําเสนอประเด็นวาดวยชาวมลายูมุสลิมไปสูพื้นที่สาธารณะ
หรืออยางนอยก็คือสําหรับผูอานภาษาไทย คือ มลายูศึกษา: ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต หนังสือที่ปรับปรุงจากคําบรรยายของ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ เปนบรรณาธิการ (พิมพครั้งแรกป
พ.ศ. 2550) และหนังสือทีพ่ ฒ
ั นามาจากชุดโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั ทุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรง
ในภาคใต บรรณาธิการโดย ชัยวัฒน สถาอานันท (พิมพครั้งแรกป พ.ศ. 2551)
นอกจากนั้น อาจนับรวมถึงหนังสือรวมบทความภาษาไทยอีกเลมหนึ่งที่อาจ
ไมแพรหลายเทาคือ นอกนิยามความเปนไทย ไทย-ปตตานี: เมื่อเราไมอาจ
อยูรวม และแบงแยกจากกันได (พิมพครั้งแรกป พ.ศ. 2551) บรรณาธิการโดย
ปริญญา นวลเปยน นัยสําคัญของหนังสือเลมหลังสําหรับผูเ ขียนก็คอื การนําเสนอ
จุดยืนการทําความเขาใจที่คอนไปทางชาตินิยมมลายู โดยเฉพาะบทความของ
วัน กาเดร เจะมาน (2551) อดีตผูนํา/ผูประสานงานเครือขายเบอรซาตู

8

หมายถึง จังหวัดปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และรวมถึง สตูล ดวย

9

ผูเ ขียนเห็นวา ถึงแมการจะปกปายใหฮจั ญีสหุ ลงเปนผูม คี วามคิดแบงแยกดินแดน
อาจไมสามารถกลาวไดอยางชัดเจน เนื่องเพราะขอเรียกรองที่นําเสนอโดย
ฮั จ ญี สุ ห ลงนั้ น ก็ เ ป น การเคลื่ อ นไหวภายใต ก ารปกครองของไทย กล า วคื อ
การเสนอความคิดเรื่องปกครองตนเอง (political autonomy) นั้นก็ยังอยูในกรอบ
ของรัฐไทย ไมวาจะเปนการเสนอใหผูนําหรือผูดํารงตําแหนงทางการปกครอง
ระดับสูงในพื้นที่สี่จังหวัดภาคใตเปนคนมลายูมุสลิมในพื้นที่, การใชภาษามลายู
ควบคูกับภาษาไทยในหนังสือราชการ และสอนในโรงเรียนประถม, ใชกฎหมาย
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อิสลาม และรายไดผลประโยชนจากในพื้นที่ใหใชในพื้นที่เทานั้น (ดู เพิ่มเติม/
เปรียบเทียบใน ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556c: 90-91; ธเนศ อาภรณสุวรรณ,
2556a: 108-9; พุทธพล มงคลวรวรรณ, 2552; Christie, 1996: 183) แตกระนั้น
เนื่องจากปรากฏรองรอยความสัมพันธระหวางฮัจญีสุหลงกับตวนกู มะหมูด
มะไฮยิดดิน (Tengku Mahmud Mahyuddin; บางแหลงสะกด Mahyiddeen
หรือ Mohyiddeen) โอรสของรายาอับดุลกาเดร กามารุดดิน (Tengku Abdul
Kadir Kamaruddin) รายาหรือเจาเมืององคสุดทายของปาตานี ทั้งนี้ เนื่องจาก
หลังรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ฮัจญีสุหลงและกลุมผูนําทองถิ่น
ชาวปาตานีเคยเขียนจดหมายเสนอและสนับสนุนใหตวนกู มะหมูด มะไฮยิดดิน
เปนแกนนําขบวนการตอตานของชาวปาตานี (Patani resistance movement)
เพื่อเรียกรองการสนับสนุนในระดับนานาชาติ (จดหมาย, Tengku Mahmud
Mahyiddeen ถึง Barbara Whittingham-Jones, 21 มกราคม 1948, อางจาก
Christie, 1996: 184, 255 n50) ตลอดจนนาจะดวยเพราะความเขาใจอีกประการหนึง่
แมจะไมมีหลักฐานชัดเจน ที่วา ตวนกู มะหมูด มะไฮยิดดิน คือผูที่พยายาม
เรียกรองใหองั กฤษเขามาชวยเหลือในการแบงแยกรัฐปาตานีออกจากการปกครอง
ของรัฐไทยไปรวมอยูในสหพันธรัฐมลายา หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
(ดู ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556b: 140) ซึ่งปรากฏตอมาวาไมเปนผลสําเร็จ
อันที่จริง มีจดหมายเรียกรอง (petition) ตอรัฐบาลอังกฤษที่ลงนามโดยชนชั้นนํา
มลายูเดิม ออกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1945 หรือหลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่สองไมนานนัก จดหมายเรียกรองดังกลาวแสดงความปรารถนาจะใหฝาย
สัมพันธมิตรเขามาคลีค่ ลายปญหาของชาวมลายูปาตานี โดยเฉพาะเรียกรองใหชว ย
“ปลดปลอย” ชาวมลายูออกจากเงื้อมมือสยาม เพื่อ “คืน” ดินแดนปาตานีใหแก
ชาวมลายูผเู ปนเจาของทีแ่ ทจริง เพือ่ ทีว่ า ในทีส่ ดุ แผนดินปาตานีจะไดรวมเปนหนึง่
เดียวรัฐมลายูอื่น ๆ ในคาบสมุทร (ดู Christie, 1996: 179-80, 227-30) แมจะ
เปนไปไดวา ตวนกู มะหมูด มะไฮยิดดิน อาจจะมีสวนเกี่ยวของ แตจดหมาย
ดังกลาวไมมีชื่อของเขา อยางไรก็ตาม ปรากฏวารองรอยความสัมพันธระหวาง
ตวนกู มะหมูด มะไฮยิดดิน กับฮัจญีสุหลง ดังกลาวนั้นมีสวนอยางมากตอ
ขอกลาวหาเรือ่ งการแบงแยกดินแดนของฮัจญีสหุ ลง ตอประเด็นนี้ James Ockey
ตั้งขอสังเกตที่นาสนใจไววา การนําเสนอเรื่องการปกครองตนเองเปนประเด็น
สําคัญที่ทําใหฮัจญีสุหลงถูก “ดูด” เขาไปอยูในฝายที่พายแพในทางการเมืองของ
รัฐไทย/สยามในขณะนั้น อันหมายถึงฝายของปรีดี พนมยงค และสิ่งที่ยอนแยง
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ในกรณีนี้ในความเห็นของ Ockey ก็คือ “...การเขาไปมีเอี่ยวกับการเมืองไทย
ของเขา แทนที่จะเปนความพยายามในการแยกตัวออกจากมัน สิ่งนี้นี่แหละ
ที่ทําใหเขาตายกอนเวลาอันควร.” (Ockey n.d. อางจาก, แม็กคารโก, 2555: 96)
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ในทํานองเดียวกัน นักประวัติศาสตร แพทริค โจรี (2551) เห็นวา กระแสความ
เคลื่อนไหวดังกลาวเปนเรื่องของการปลดปลอยเอกราชมลายูจากการปกครอง
ของไทยเปนหลัก ไมใชเรื่องทางศาสนาเปนสําคัญ ทั้งนี้ทั้งนั้น การทําความเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเชิงวาทกรรม (discursive practices) ที่สงผลให
ความหมายของการเคลื่อนไหวของชาวมลายูเคลื่อนจาก “ชาตินิยมมลายู”
ไปสูกระแส “ความเปนอิสลาม” อันทําให “ภาพเสนอ” ของผูคนในพื้นที่ปาตานี/
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยเปลี่ยนจาก “มลายู” ไปสูความเปน “มุสลิม”
แทนนัน้ เปนกระบวนการทีต่ อ งทําความเขาใจทัง้ จากฝง รัฐไทยเองผานกระบวนการ
สรางความหมายความเปน “ไทยมุสลิม” หรือ “ไทยอิสลาม” ขึ้นมา ซึ่งปรากฏชัด
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดวยนโยบายที่เปลี่ยนจากการผสมกลมกลืน
ไปสูการบูรณาการความเปนชาติ (integrate) ประกอบกับตองทําความเขาใจ
บริบทสังคมการเมืองแวดลอม ไมวาจะเปนกระแสการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของมาเลเซียในแงของกระบวนการ “อิสลามานุวัตร” (Islamization) ตลอดจน
กระแสการปฏิวัติอิสลามในตะวันออกกลางหลังสงครามเย็นดวย
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อันทีจ่ ริง ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการชุมนุมใหญทจี่ งั หวัดปตตานีในทศวรรษ
1970 นับเปนความทรงจําทีเ่ ปน “บาดแผล” ระหวาง (รัฐ) สยาม-ไทยกับประชาชน
ชาวปาตานีอกี เหตุการณหนึง่ อาจกลาวโดยสังเขปไดวา การชุมนุมครัง้ นัน้ กอตัวขึน้
หลังเหตุทํารายและฆาตกรรมประชาชน 6 คน กอนโยนรางทิ้งลงคลองกอตอ
บริเวณสะพานกอตอ ในจํานวนนั้นมีผูเสียชีวิตจํานวน 5 คน ขณะที่มีผูรอดชีวิต
1 คน ซึ่งไดกลับมาเลาเหตุการณใหสาธารณะไดรับรูวาถูกทํารายโดยทหาร
หนวยนาวิกโยธิน การชุมนุมครั้งนั้นเปนไปเพื่อเรียกรองความเปนธรรมใหกับ
ผูเสียชีวิต ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ชาวมลายูปาตานี การชุมนุมเริ่มตนที่หนาศาลากลางจังหวัดปตตานีตั้งแตวันที่
11 ธันวาคม พ.ศ. 2518 หลังจากชุมนุมไปไดเพียงแควันที่สาม วันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2518 เกิดเหตุระเบิดในบริเวณทีช่ มุ นุมและการกราดยิงเขาไปยังบริเวณพืน้ ที่
ชุมนุม เปนเหตุใหมีผูชุมนุมเสียชีวิตไปอีก 12 คน (บางแหลงก็เสนอวา 17 คน)
และมีผูบาดเจ็บอีกกวา 40-50 คน ผูเสียชีวิตไดรับการยกยองใหเปน “ชาฮีด”
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(shahid) หรือ “shuhada” อันหมายถึง วีรชนผูพลีชีพในวิถีแหงพระเจาตาม
ความหมายทางศาสนาอิสลาม (Islamic martyrs) ผูชุมนุมมีการแหศพของ
ผูเสียชีวิตไปยังกุโบร (สุสาน) ในฐานะวีรชน ขณะที่การชุมนุมยายไปอยูที่มัสยิด
กลางจังหวัดปตตานีและดําเนินตอไปจนกระทั่งถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2519
หลังการเจรจาระหวางแกนนําผูชุมนุมกับตัวแทนรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมชยุติลง
โดยสาระสําคัญของการเจรจาอยูที่ผูแทนรัฐบาลยืนยันจะดําเนินคดีกับผูตองหา
ฆาและทํารายประชาชน 6 คน ยายหนวยนาวิกโยธิน ดําเนินการทางกฎหมาย
ในกรณีระเบิดหนาศาลากลางจังหวัดปตตานี ตลอดจนชวยเหลือดานมนุษยธรรม
จายเงินชดเชยเยียวยาแกผบู าดเจ็บและครอบครัวผูเ สียชีวติ เปนตน ผลการเจรจา
นําไปสูก ารยุตกิ ารชุมนุมทีก่ ลาวกันวามีผเู ขารวมมากทีส่ ดุ ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่กินเวลายาวนาน 45 วัน (ประเมินวาแตละวันนาจะมีผูชุมนุมปกหลัก
หลายพันคนและในบางวันที่มีการเคลื่อนขบวนนาจะมีผูเขารวมถึงหลักแสนคน)
อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาพบวา ขอเจรจาหรือคําสัญญาเหลานั้นไมไดรับ
การปฏิบัติทั้งหมด อีกทั้ง ผูเกี่ยวของกับการชุมนุมในครั้งนั้นหลายคนกลับ
หายสาบสูญ หลายคนเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร (Muhammad Arafat,
2007: 50-61; อารีเพ็ญ อุตรสินธุ, 2558: 95-157, 183-95)
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ตัวอยางเชน ถายทอดเสียงการเสวนาหัวขอ “สือ่ ชายขอบ ในศูนยกลางสันติภาพ”
ณ รานหนังสือแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2556; ถายทอดเสียงการเสวนาหัวขอ “ความคาดหวังของคนยะลาตอการ
พูดคุยสันติภาพระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการ BRN” จัดขึ้นที่
รานโรตีแหงหนึ่งในจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556; ถายทอด
เสียงเวทีเสวนา “ความเปนมาการเมืองไทย ความเปนไปปาตานี” ณ วังพิพธิ ภักดี
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557; ถายทอดเสียงเวที
เสวนา “Islam Dan Politik อิสลามกับการเมือง” ณ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี
วันที่ 28 มีนาคม 2014; ถายทอดสด (live streaming) ทาง YouTube เวทีเสวนา
“สื่อสันติภาพปาตานี และกาวตอไป” ณ โรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดปตตานี
เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ฯลฯ
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ทัง้ นี้ ผูใชภาษามลายูในดินแดนประเทศไทยปจจุบันก็ไมไดมีสําเนียงภาษาถิ่น
เพียงแบบเดียว สําเนียงภาษามลายูที่ใชในจังหวัดสตูลหรือในฝงอันดามันก็
แตกตางไปจากที่ใชกันในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนในสงขลา
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กลาวคือ สามารถจําแนกไดสองภาษาใหญ ๆ ดังขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซต
Ethnologue: Languages of the World (www.ethnologue.com) ในหนาเว็บ
ทีก่ ลาวถึงภาษาในประเทศไทย (“Thailand” 2016) จําแนกภาษามลายูไวสองภาษา
ดวยกัน คือ มลายูปต ตานี (Pattani Malay) และมลายูสตูล (Satun Malay) ไมเพียง
เทานั้น ควรกลาวดวยวายังปรากฏสําเนียงทองถิ่นยอยลงไปอีก อาทิ ในพื้นที่
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ก็มีสําเนียงที่แตกตางออกไปจากกัน
เฉพาะถิ่น ตัวอยางเชน ในงานศึกษาทางมานุษยวิทยา อนุสรณ อุณโณ (2554:
31) นําเสนอวาชาวมลายูในอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ใชภาษามลายูถิ่นรามันห
ซึง่ แตกตางจากภาษามลายูมาตรฐานหรือมลายูกลาง และตางเล็กนอยจากภาษา
มลายูถิ่นปตตานี เปนตน
14

ในวิทยานิพนธของ Muhammad Arafat (2007) ทีท่ าํ งานภาคสนามในชวงป 2005
เนือ้ หาสวนหนึง่ เสนอใหเห็น สิง่ ทีเ่ ขาเรียกวา “บรรยากาศของความกลัว” (climate
of fear) ที่สงผลใหผูคนที่อาศัยในพื้นที่ของความรุนแรงสงสัยและระแวดระวัง
ในสถานะของผูคนตาง ๆ ที่พบเจอในสังคมตนเอง เนื่องจาก “ไมรูวาจะเชื่อใจ
ใครไดบา ง” ในความหมายทีว่ า ไมรวู า จะสามารถพูดคุยเกีย่ วกับสถานการณความ
รุนแรงไดมากนอยแคไหนกับใครไดบา ง แมแตคนในชุมชนหรือเพือ่ นบาน จึงทําให
แทบไมพบการสนทนาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นวาดวยสถานการณความรุนแรง
ในทีส่ าธารณะ นอกจากญาติใกลชดิ หรือสนิทสนมไววางใจกันมาก ๆ เทานัน้ ทัง้ นี้
บรรยากาศของความกลัวและความหวาดระแวงที่ Arafat นําเสนอนั้นครอบคลุม
ทั้งความรุนแรงตอชีวิตของผูคนที่อยูอาศัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่สามารถเกิดขึ้นได ทั้งจากฝาย “ขบวนการ” และ “เจาหนาที่รัฐไทย” แนนอนวา
ไมเพียงแตการสนทนาแลกเปลีย่ นแตยอ มรวมไปถึงการเดินทางในชีวติ ประจําวัน
ทีผ่ คู นระมัดระวังมากขึน้ ดวยถือกันวาใคร ๆ ก็อยูใ นความเสีย่ งไมนอ ยไปกวากัน
เพราะ “ไมรวู า มีใครกําลังจับจองมองดูอยูห รือไม” (ดูเพิม่ เติม Muhammad Arafat,
2007: 12-41, โดยเฉพาะ 34-36)
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หลังจากหยุดออกอากาศกวา 2 ป สถานีวทิ ยุ Media Selatan กลับมาออกอากาศ
เต็มรูปแบบอีกครั้งในชวงตนเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยนอกจากถายทอด
เสียงทางคลื่นวิทยุแลว ยังสามารถฟงออนไลนไดทางเว็บไซตของสถานีและ
แอพพลิเคชั่นในระบบแอนดรอยด ตลอดจนมีการถายทอดสดภาพและเสียง
บางรายการจากหองจัดรายการผานทางเพจเฟซบุกของสถานีดวย
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ตําแหนง/สถานะในขณะที่สัมภาษณ
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ดูเพิม่ เติม WARTANI.COM (2014) และกองบรรณาธิการ สํานักสือ่ Wartani (2014)

18

นอกจากเรื่ อ งสถานการณ ค วามรุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต / ปาตานี
ประเด็นหลัก ๆ ทีท่ งั้ คณะทํางานประชาไท ผูเ ขียน และผูอ า น สวนใหญทใี่ หขอ มูล
ในงานวิจัยที่กลายมาเปนหนังสือ กระแสเสียงของสื่อเสรี ที่เขียนโดย ไทเรล
ฮาเบอรคอรน (2557) เห็นวา ประชาไททําหนาที่เปนปากเสียงที่โดดเดนยังรวม
ไปถึงการตอตานรัฐประหาร พ.ศ. 2549, การสลายการชุมนุมผูประทวงเสื้อแดง
ในป 2010 และประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายอาญามาตรา 112 และนักโทษ
การเมือง (ฮาเบอรคอรน, 2557: 58) ในแงหนึ่ง ประชาไทจึงถูกปกปายใหเปน
“สื่อเสื้อแดง” ตลอดจนเคยถูกโจมตีวาเปน “สื่อลมเจา” ดวย
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ควรกลาวดวยวา การกลาวยืนยันถึงการบันทึกหรือเปนฐานขอมูลของ Wartani นัน้
แสดงออกในแตละโพสตของ Wartani เอง ที่จะลงทายขาวหรือรายงานไวดวย
ขอความที่มีลักษณะเปน “คําขวัญ” ในสามภาษา คืออังกฤษ ไทย และมลายู
ที่วา “Let us be the witnesses for peace in PATANI // รวมเปนสักขีพยาน
เพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี // Bersama kita menjadi saksi demi kedamaian di
PATANI.”
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